
       

 

 

NOTÍCIAS DA QATAR AIRWAYS: NOVOS DESTINOS, MAIOR 
CONECTIVIDADE A BORDO E WEB RENOVADA 

 

 A empresa anunciou doze novos destinos para os próximos meses, incluindo Lisboa, 
enquanto continua a expandir a sua rede global. 
 

 Além disso, torna-se a primeira companhia aérea do Médio Oriente a lançar um serviço de 
banda larga de alta velocidade a bordo dos seus aviões, a partir do verão. 
 

Lisboa, 26 de abril, 2017 – A Qatar Airways anunciou uma série de novidades numa das maiores feiras de 
viagens e turismo do Médio Oriente que decorre no Dubai, o Arabian Travel Market (ATM), até ao próximo 
dia 27 de abril. Na conferência de imprensa anual à margem do evento, a Qatar Airways anunciou que, a 
partir deste verão, será a primeira companhia aérea do Médio Oriente a lançar um serviço de banda larga 
de alta velocidade a bordo de seus aviões, juntamente com uma nova interface gráfica (GUI) de uso fácil, 
assim como um novo aplicativo móvel de acesso às várias opções de entretenimento. 
 
A Qatar Airways anunciou também que irá lançar 12 novos destinos em 2018: San Francisco, Estados 
Unidos; Cardiff, Reino Unido; Utapao, Tailândia; Chittagong, Bangladesh; Mykonos, Grécia; Málaga, 
Espanha; Accra, Ghana; Lisboa, Portugal; Abidjan, Costa do Marfim; Praga, República Checa; Kiev, 
Ucrânia e Mombaça, Quênia. Esta notícia surge já depois da companhia ter anunciado a expansão de 14 
novos destinos para 2017-18, que somam à rede global de mais de 150 destinos. 
 
Acordo de codeshare com a Iberia: 

 
Os novos serviços de Lisboa serão a primeira incorporação da rede, em Portugal. Desde o passado dia 03 
de abril, a Qatar Airways opera em codeshare com a Iberia, oferecendo aos passageiros mais opções de 
voos e melhores conexões a partir de Portugal e Espanha. O codeshare aplica-se a 28 rotas * operadas pela 
Iberia, a partir de Madrid, para destinos em Portugal e Espanha, além de dois voos diários operados pela 
Qatar Airways entre Madrid e Doha (Aeroporto Internacional de Hamad). 
 
O CEO da Qatar Airways, Akbar Al Baker afirmou: "A Qatar Airways esforça-se constantemente para criar 
uma experiência de viagem única. É com esta filosofia que nos mantemos sempre um passo à frente da 
nossa concorrência, oferecendo o melhor serviço a bordo. A conectividade Wi-Fi sem interrupção é crucial 
para o estilo de vida dos nossos passageiros e cada vez mais uma exigência de quem viaja de avião. Como 
o nosso objetivo não é só satisfazer expectativas, é também superá-las, tenho a satisfação de anunciar a 
parceria que estabelecemos com a Inmarsat, líder mundial no fornecimento de banda larga por via aérea. 
Esta notícia, juntamente com o recente lançamento da nova Business Class, QSuite, oferecerá aos 
passageiros Premium um novo patamar de sofisticação, privacidade e conectividade Wi-Fi a partir deste 
verão. Com os novos destinos anunciados podemos levar estes produtos inovadores a mais viajantes em 
todo o mundo." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O lançamento da nova banda larga de alta velocidade em parceria com a Inmarsat (GX Aviation) foi o 
primeiro anúncio da companhia na Feira do Dubai. Este anúncio representa um novo capítulo na 
conectividade Wi-Fi a bordo da Qatar Airways, permitindo aos passageiros que viajam em classe Executiva 
e Económica navegar na Internet com a mesma velocidade e eficiência que obtêm em terra. Inicialmente 
disponível no Boeing 777 e no Airbus 350, o produto 'GX Aviation' Inmarsat irá fornecer conectividade sem 
interrupções através da rede satélite Global  Xpress Ka,  desenhada especificamente para uso na aviação 
comercial. 
 
Site renovado e novo aplicativo móvel gratuito "Oryx One" 

 
A Qatar Airways anunciou também o lançamento de um site renovado para o início de maio. A nova página 

web vai destacar os destinos e serviços da companhia aérea, e contará com mais de 2.000 imagens do 
destino e da frota, assim como 400 vídeos, incluindo imagens panorâmicas de 360 graus. 
 
Usando um padrão nunca antes visto em viagens Premium, a tecnologia e a conectividade melhoradas serão 
complementadas com o novo sistema de entretenimento da companhia, Oryx One, que oferece uma 
interface redesenhada para facilitar a navegação e permitir a escolha de 3.000 opções de entretenimento - 
o suficiente para dar a volta ao mundo 94 vezes. Um sistema renovado com aplicação móvel "Oryx One", 
mostrando o melhor do entretenimento Qatar Airways, reforçando a experiência de voo e permitindo que os 
passageiros possam navegar na grande biblioteca de conteúdos de entretenimento a partir do seu próprio 
dispositivo. 
Os passageiros podem acompanhar os trailers com os últimos êxitos de Hollywood, planificar a visualização 
das películas a bordo antes do avião levantar voo e, inclusivamente, ter acesso a uma seleção de revistas e 
jornais antes de embarcarem.  
 
Estas melhorias foram anunciadas quando a companhia aérea comemora o seu vigésimo ano de operação 
após duas décadas de crescimento, liderança e inovação no setor. A Qatar Airways é uma das companhias 
aéreas mais jovens e que mais tem crescido no mundo. Opera uma frota moderna de 195 aeronaves voando 
para mais de 150 destinos de negócios e de lazer, em seis continentes. Alguns dos novos destinos que 
começará a operar em 2017 incluem Nice, Chang Mai, Dublin e Skopje. 
 
 
* Rotas da Iberia que serão operadas em codeshare com a Qatar Airways 
 

 Portugal 
Lisboa (LIS) e Porto (OPO). 

 

 Espanha  
Málaga (AGP), Bilbao (BIO), Valencia (VLC),  Palma de Maiorca (PMI), Alicante (ALC), Gran Canaria (LPA), 
Tenerife Sul (TFS), Tenerife Norte (TFN), Sevilha (SVQ), Ibiza (IBZ), La Coruña (LCG), Jerez (XRY), Vigo 
(VGO), Oviedo (OVD), Granada (GRX), Santiago de Compostela (SCQ), Fuerteventura (FUE), Lanzarote 
(ACE), San Sebastian (EAS), Santander (SDR), Almería (LEI), Pamplona (PNA), Santa Cruz de la Palma 
(SPC), Melilla (MLN), Logroño (RJL) e Badajoz (BJZ). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sobre a Qatar Airways: 
 

A Qatar Aiways celebra este ano o seu 20º aniversário, com a mensagem “Going Places Together” em mais de 150 destinos de 
negócios e lazer. A companhia aérea, uma das que mais tem crescido em todo o mundo, acrescentará novos destinos às suas rotas 
em 2017, designadamente Dublin, Niza, Skopje e muitos outros, transportando passageiros a bordo da uma moderna frota de 195 
aviões. 
 
Premiada em múltiplas ocasiões, foi galardoada em 2016 pelo prestigiado Skytrax Awards como a Melhor Business Class do Mundo, 
a Melhor Sala de Business Class e a Melhor Tripulação do Médio Oriente. 
 
A Qatar Airways integra a rede Oneworld que foi considerada pela Skytrax, a Melhor Rede Aérea do Mundo, durante três anos 
consecutivos, A Companhia foi a primeira do Golfo a integrar uma rede global, Oneworld, permitindo assim que os seus passageiros 
beneficiassem de cerca de 1.000 aeroportos em mais de 150 países, com 14.250 saidas diárias e acumulando milhas de outras 
companhias aéreas da rede Oneworld. 
 
OryxOne, o sistema a bordo da Qatar Airways, oferece cerca de 3.000 opções de entretenimento, incluindo os principais êxitos de 
bilheteira em cinema, séries, músicas, jogos e muito mais. Os passageiros que viajam nos voos da Qatar Airways operados pelos 
B787 (desde Madrid), A350, A380, A319 e alguns aviões selecionados, como o A320 e o A330, podem também manter contactos 
com os seus amigos e familiares, em qualquer parte do mundo, graças ao serviço de Wifi e GSM disponível a bordo. 
 

A Qatar Airways é um dos líderes mundiais em patrocínio de eventos desportivos, incluindo patrocínios estratégicos das equipas do 
FC Barcelona e do Al-Ahli Arabia Saudí FC. A estratégia da Qatar Airways reflete os valores do desporto, como por exemplo manter 
unidas as pessoas, e permanece no núcleo da própria mensagem da marca: Going Places Together. 
 
A Qatar Airways Cargo, a terceira maior empresa de carga aérea do mundo, atende mais de 50 destinos exclusivos de carga em 
todo o mundo, através do hub da companhia aérea em Doha, e transporta mercadorias em mais de 150 destinos de negócios e 
lazer, utilizando 190 aeronaves. A frota da Qatar Airways Cargo inclui atualmente oito Airbus Carga 330Fs dez Boeing 777 de carga 
e dois Boeing 747 de carga. 
 

Para mais informações, visite o site www.qatarairways.es e a nossa página de Facebook, Twitter, Google+, Instagram y Youtube. 
 

Para imagens corporativas da Qatar Airways, visite: http://www.qatarairways.com/corporateimages 

 

Para mais informações contacte o gabinete de imprensa: 
 
 

Elise Duverge Biensan, Regional PR Manager  
eduverge@uk.qatarairways.com 
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