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Atualização sobre viagens para 

o Reino Unido e a Europa. 

A American Airlines está acompanhando de perto duas questões em andamento que podem 
afetar as viagens para o Reino Unido e a Europa. Os voos do Reino Unido para Nova York terão 
requisitos atualizados de teste de COVID-19 antes dos voos, e as negociações em andamento 
referentes ao Brexit podem afetar a permissão de alguns voos codeshare. 

 Atualização de requisitos de teste antes do voo para voos do Reino Unido a 
Nova York 

Devido à atual pandemia do coronavírus (COVID-19), haverá novos requisitos de testes de 
COVID-19 antes dos voos para passageiros com partida do Reino Unido com destino ao 
Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK). A situação continua a evoluir e novos requisitos 
podem ser emitidos nos próximos dias. 

Atualmente, operamos com um voo diário entre o Aeroporto de Heathrow (LHR) e o Aeroporto 
Internacional Dallas Fort Worth (DFW), que não é afetado por esta mudança. Para obter as 
informações mais recentes sobre os requisitos de testes antes dos voos impostos pelo governo, 
consulte a nossa ferramenta de viagem (em inglês) desenvolvida pela Sherpa. 

Atualmente, a nossa parceira do Joint Business British Airways (BA) opera voos entre LHR e JFK. 
Todos os clientes com reservas nesses voos codeshare serão contatados diretamente se os 
requisitos de comprovação de teste negativo para COVID-19 forem alterados. 

 Possível impacto do Brexit nas parcerias de codeshare 

Além disso, estamos acompanhando com atenção as negociações do Brexit entre o governo do 
Reino Unido e a Comissão Europeia. Embora o resultado exato das negociações ainda não seja 
conhecido, esperamos algumas alterações nos itinerários das reservas e serviços em codeshare 
envolvendo a BA. 

A principal alteração é a possível remoção do código de comercialização BA* em voos diretos 
operados pela American entre os EUA e países da UE (por exemplo, DFW-FRA ou MAD-JFK) 
para novas reservas a partir de 1º de janeiro de 2021. Isso não afeta os voos de ou para o Reino 
Unido. 

O uso do código de comercialização BA* em itinerários entre os EUA e a UE só será 
potencialmente permitido se a viagem incluir uma conexão no Reino Unido (por exemplo: DFW-
LHR-ARN).  Nesses casos, o voo LHR-ARN pode continuar a ser reservado usando o codeshare 



AA ou os códigos de comercialização BA*, e todos os itinerários dos EUA para a UE podem 
continuar a ser reservados com o código de comercialização AA. 

O código de comercialização BA* permanecerá em vigor durante um período de transição para 
honrar as reservas existentes feitas até 31 de dezembro de 2020, independentemente da data da 
viagem. 

 Prevemos mais detalhes sobre essas mudanças nas próximas semanas e recomendamos que 
você e seus passageiros consultem o site do governo do Reino Unido sobre cidadãos da UE em 
viagem para o Reino Unido (em inglês) e Britânicos indo para a Europa (em inglês) para obter as 
informações mais recentes. Se você precisar atender a reservas existentes, consulte o 

site batraveltrade.com (em inglês) para obter mais orientações. 

 

Destinos afetados 

Américas e Caribe. 

Tipo de bilhete 

Válido tanto para bilhetes com ida e volta como para aqueles só de ida. 

Alterações permitidas 

1 

Período de emissão 

Antes de 30/09/2020. 

Período de embarque 

A partir de 01/03/2020. 

Realizar nova viagem até 

Permitido até 31/12/2021 de acordo com a validade do bilhete. 

Multa alteração de data 

Se o voo ocorrer dentro da validade do bilhete: Sem multa nem diferença tarifária, desde que na mesma rota, 

mesma origem e destino, mesmas classes, cabines e inventários. 

Se o novo voo ocorrer fora da validade original do bilhete: Sem multa, sujeito a diferença tarifária, se 

houver. 

Permite alteração de itinerário sem multa 

Sem multa, a diferença da tarifa se aplica. 

 

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021#what-you-need-to-enter-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021#what-you-need-to-enter-the-uk
https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021
http://url9876.bacommnews.com/ls/click?upn=6cJfIUNY6e4chod9qcPfTyYAnyqjVAiHk8oKaD3ZW8ZOJRgCtsbJsJwpXWJb6hW03JHCbmwgH0Ek7xAQnsPeix5kdqtN1ZXbXo-2ByujWdF-2BZQ0AMUHURIGciNBdOfV5q44O6m_hWodm73tdJucf1BguVnxfRm9kJmVuwixBBB1jRgQCsA-2B5sjkWAl94glllYzq36HwhTfu2o2t8f6Klz8kTIIiMNkDqJv4NitI9GkuH-2F9sCpSc26GpR00gFG14GVDA3JcAY3B61Aya2iN76nmJ5HflgfnWwLI32niM5cVL8Ojq0180QNNNX-2B-2BMZ6hihntOIxMFWysclSflYcx3xjT-2FxpoILG1JDQ8CrhhCSWB4ujWmMmOfJ3pIe-2BDzvTakVhayOX2V3MoDksxiWurKpzOMPD-2BogUhm8i1GU-2FrvV-2BR080Gz8NzKx-2BeNFRmAI3onykN6hNdF
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