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The SATA group is getting on board with Cartão Interjovem, an 
Azores Regional Government initiative aimed at fostering mobility 
among residents of the archipelago aged between 13 and 30, 
independent of nationality, with big discounts on air travel.
On flights between the islands of the Azores, SATA Air Açores 
is offering card holders a 50% discount on the usual fares 
for residents. During the summer months, this Interjovem 
rate is subject to seat availability on the flights in question; 
reservations may be changed without penalty and, in case of 
cancellation, there is a 50% refund.
On flights operated by Azores Airlines to Europe, card holders get 
a 20% discount on the lowest available public rate at the time of 
purchase, with the right to reserve. 
These special rates are valid only for flights starting in the 
Azores, and do not apply to routes between the Azores and 
mainland Portugal.

O Grupo SATA alia-se ao Cartão Interjovem, iniciativa do Gover-
no Regional dos Açores, que visa promover no Arquipélago a 
mobilidade dos jovens com idades compreendidas entre os 13 
e os 30 anos, independentemente da sua nacionalidade, atri-
buindo descontos em transporte aéreo mediante a apresenta-
ção do Cartão.
Nas viagens entre as ilhas dos Açores, a SATA Air Açores oferece 
desconto de 50% face à tarifa de residente. Durante os meses 
de verão, esta tarifa Interjovem está sujeita à disponibilidade 
de lugares nos voos pretendidos, permitindo fazer alterações 
sem pagamento de penalidade e, em caso de cancelamento, o 
reembolso de 50% do valor da tarifa.
Nos voos operados pela Azores Airlines para a Europa, a compa-
nhia aérea concede desconto de 20% sobre a tarifa pública mais 
baixa disponível no momento da compra e com direito a reserva. 
As condições do Cartão Interjovem são válidas apenas para via-
gens iniciadas nos Açores, não se aplicando a viagens entre os 
Açores e Portugal Continental.

EM 2018, O CARTÃO INTERJOVEM PASSA A TER UMA VERTENTE DIGITAL, ATRA-
VÉS DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL DISPONÍVEL PARA OS SISTEMAS OPERATIVOS 
ANDROID E IOS, PERMITINDO A SUA COMPRA SEM NECESSIDADE DE DESLO-
CAÇÃO AOS POSTOS DE VENDA. 
DESCUBRA TODAS AS VANTAGENS EM WWW.CARTAOINTERJOVEM.COM

IN 2018, THE CARTÃO INTERJOVEM WILL BE AVAILABLE IN DIGITAL FORM, WITH A MOBILE APP 
AVAILABLE FOR BOTH ANDROID AND IOS SYSTEMS, MAKING IT POSSIBLE TO PURCHASE TICKETS 
WITHOUT NEEDING TO VISIT ANY SALES OUTLET. 
DISCOVER ALL THE ADVANTAGES AT WWW.CARTAOINTERJOVEM.COM

GRUPO SATA TRAZ OPERAÇÃO 
NARIZ VERMELHO AOS HOSPITAIS 
DOS AÇORES

SATA GROUP BRINGS 'OPERATION RED NOSE' 
TO AZORES HOSPITALS

As part of events to mark International Children's Day (June 1), the 
Azores regional section of Portugal's Order of Nurses, together with 
Operação Nariz Vermelho (Operation Red Nose),  put smiles on the 
children's faces in the pediatric wards of three hospital in the region, 
as well as bringing smiles to their families and the professionals who 
care from them on a daily basis.
The initiative, sponsored by the SATA group, includes visits by the 
group's 'Clown Doctors' not only to inpatient wards but also to 
outpatient units and day hospitals, as well as the organisation of three 
workshops for nurses and nursing students, in Angra do Heroísmo, 
Ponta Delgada and Horta. Titled 'Looking for your Inner Clown', these 
aim through exercises in interactivity and interpersonal relations to 
raise awareness about how laughter can be used as a therapeutic tool.

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, 
a Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, 
em articulação com a Operação Nariz Vermelho, decidiu fa-
zer sorrir as crianças internadas nos serviços pediátricos dos 
três hospitais da Região, assim como os seus familiares e os 
profissionais que delas cuidam diariamente.
Esta iniciativa, que conta com o apoio do Grupo SATA, 
para além das visitas aos serviços de internamento, inclui 
ainda visitas às unidades de ambulatório e hospitais-dia, 
assim como a realização de três workshops destinados a 
enfermeiros e estudantes de Enfermagem, em Angra do 
Heroísmo, Ponta Delgada e Horta. Estes workshops inti-
tulados “À Procura do Seu Palhaço Interior” pretendem, 
através da interatividade e da relação com o outro, des-
pertar sensibilidades e promover o riso como instrumen-
to terapêutico. 
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