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1934
No dia 1 de 

Novembro a 
companhia adquiriu 

o primeiro avião 
de três motores 

e, este foi 
utilizado para voos 
domésticos era um 
Junkers Ju 52/3m.

1940
 A 24 de maio, 

todos os serviços 
domésticos são 

suspensos e a 
companhia voa só 
no âmbito militar.

1952
Abre oficialmente 

o Aeroporto 
Internacional de 

Jan Smuts, no ano 
seguinte a SAA voa 

pela primeira vez 
de Londres para 

Joanesburgo e 
torna-se a primeira 

companhia aérea 
fora do Reino 

Unido a operar com 
aviões a jacto.

1967
Foi realizado 

o primeiro voo 
semanal a jacto 
entre África do 
Sul e Austrália.

1976
É realizado o 
primeiro voo 

comercial com 
um Boeing 

747SP. A rota foi 
Joanesburgo-

Lisboa-Atenas-
Roma.

1997
 A 22 de Marco a 

SAA apresenta uma 
nova identidade 

corporativa, 
a cauda das 

aeronaves passa a 
ostentar o logótipo 

que reflete as 
cores da nova 

bandeira da África 
do Sul: vermelho, 

azul, dourado, 
preto e verde.

2007
Em 29 de 

novembro, torna-se 
com orgulho a 

transportadora 
oficial da equipe de 

rugby sul africana, 
os Springboks, 

como parte de um 
patrocínio entre 
a linha aérea e o 

Rugby Sul Africano.

1981
1981, a South 

African Airways 
introduziu três 

classes de serviço 
para um vôo da 
Austrália: Blue 
Diamond Fisrt 

Class, Ouro 
para Business 

Class, Prata para 
passageiros da 

classe econômica.

Aperte o cinto e fique na companhia South African Airways, agora a operar a partir de Moçambique. Oferece 

voos de grande qualidade para quase todo o mundo e vários países de África, incluindo a África do Sul. O que a 

companhia pretende é fazer da viagem de cada um, uma experiência única e, que se repita por muitas vezes. 

O primeiro logo da companhia 
foi inspirado numa espécie 
de antílope chamado 
Springbok, em afrikander.

FaCtoS que Se 
deSConheCe

ValoreS da marCa
A voar desde 1934 a companhia aérea é o 
orgulho sul-africano. 

A South African Airways tem como missão 
continuar a ter cada vez mais viajantes 
ao mesmo tempo também pretende que 
a sustentabilidade e o conforto façam 
partes dessas viagens. 

Ao longo dos anos tem ganho vários 
prémios de prestígio, onde se inclui Melhor 
Companhia Aérea em África” na Skytrax. 
Por cada prémio ganho a companhia criou 
condições para inovar e trazer excelências 
nos seus produtos e serviços. 

ComunICação
A South African Airways aposta numa 
comunicação direcionada tanto para os 
negócios como para as famílias e, são 
frequentes os pacotes de viagens para quase 
todo o mundo. Presente nas redes sociais, 
utiliza o Facebook e o Twiter para informar e 
publicitar todos os seus produtos.

ProdutoS e 
deSenVolVImentoS FuturoS
A vasta gama de produtos que a 
companhia oferece incluem: Negócios e 
Lazer, Voyager (sistema de milhas), OnBiz 
(viagens corporativas), Transporte de 
Carga e Serviços de Assistência Técnica.

www.flysaa.com


