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1. INTRODUÇÃO 
 

As Condições Gerais de Transportes da TACV, referidas como CGT da TACV foram elaboradas em 

conformidade com os requisitos pertinentes das autoridades aeronáuticas nacionais, regulamentos e padrões 

internacionais. 

 

 Aprovado pelo Conselho de Administração da TACV, descreve as condições de transporte de passageiros e 

respetivas bagagens em conformidade com o descrito nos regulamentos ora mencionados de forma a preencher 

os requisitos de viagem. 

 

As CGT da TACV, homologada pelo Conselho de Administração da TACV e aprovado pela AAC, têm como 

objetivo estabelecer os termos da política e dos procedimentos de comercialização de produtos e serviços, 

envolvendo passageiros e suas bagagens. 

 

Quando aprovadas, estas ou o conteúdo destas deve ser divulgada aos passageiros e colaboradores envolvidos 

na comercialização dos produtos e serviços da TACV de forma a garantir a qualidade dos mesmos. 

 

Quando necessário, as revisões são feitas e registadas no registo de emendas presente neste manual. 

 

 

2. RESPONSABILIDADES 
 

A sua revisão, em conformidade com os regulamentos aeronáuticos, é da responsabilidade da Direção comercial, 

tendo cada trabalhador oportunidade de participar indiretamente na sua actualização  
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REGISTO DE EMENDAS 
 

Esta é a segunda versão revista do original das Condições Gerais de Transporte pela TACV. 

 

O registo das revisões do manual deve ser efectuado de acordo com o quadro abaixo: 

 

 

Número da Revisão 

 

Data da Revisão 

 

Data da Alteração 

 

Introduzida por 

 

Aprovado por 

Original 31/03/2009 31/03/2009 DMK  

Rev. 1.0 14/11/2012 14/11/2012 DC  

Rev. 2.0 10/07/2017 10/07/2017 Dir Comercial CA 
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APROVAÇÃO 
 

As Condições Gerais de Transportes, Edição 1 Revisão 2.0 emitida em 10/07/2017 é aprovada pelo 

Conselho de Administração da TACV e aceite pela entidade aeronáutica de Cabo Verde: 

 

 

Director Comercial da 

TACV 

Gabinete Jurídico 

da TACV 

Presidente do Conselho de 

Administração 

AAC – Agência da 

Aviação Civil 
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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO  

 

Áreas  Cópia 

Direção Comercial 1 

Conselho de Administração  3 

Departamento das Operações de Terra 3 

Delegação Regional Sul 5 

Delegação Regional Norte 4 

Delegação Regional Centro 3 

Departamento de Marketing  2 

Departamento de Vendas 8 

Direcção de Operações de Voo 5 

Direcção Financeira 4 

Direcção da Qualidade & Segurança Operacional 2 

Direcção de Manutenção & Engenharia 5 

Gabinete Juridico 2 
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ARTIGO 1º – DEFINIÇÃO DE CADA EXPRESSÃO UTILIZADA NESTAS CONDIÇÕES 
 

Ao ler as condições que se seguem, tenha em atenção o seguinte: 

 

Por "nós", "nos", "nosso (s)" e "nossa(s)" entende-se a TACV (VR); 

 "Seu (s)", "sua (s)", "si" e "lhe" entende-se por: toda e qualquer pessoa, excepto membros da tripulação, 

transportados ou a serem transportados num avião mediante a emissão de um Bilhete (Consulte também a 

definição de “Passageiro"). 

 

Salvo se do contexto resultar ou se expressamente se dispuser de outro modo, as seguintes expressões têm os 

seguintes significados: 

 

Agente Autorizado: agente de vendas de passagens designado pela TACV Cabo Verde Airlines para lhe 

representar na venda de transporte aéreo para os seus produtos e serviços; 

 

AAC: é Agência de Aviação Civil da República de Cabo Verde; 

 

Bagagem: artigos, bens e outros objetos pessoais pertencentes a passageiros que o acompanham no seu voo 

salvo disposição em contrário, incluem a sua bagagem registada e a sua bagagem não registada; 

 

Bagagem registada: bagagem aceite para ser transportada sob a guarda da TACV Cabo Verde Airlines e para a 

qual foi emitida um bilhete e/ou uma etiqueta de bagagem; 

 

Bagagem não registada: qualquer bagagem que não seja bagagem registada e/ou sem etiqueta da companhia, 

em que o proprietário não pode ser identificado e cujo transporte é da inteira responsabilidade do 

passageiro; 

 

Bilhete: documento intitulado “Passenger Ticket and Baggage Check ” (bilhete de passagem e de registo de 

bagagem) ou “Electronic Ticket, e-TKT” (Bilhete electrónico), emitido pela TACV, ou em seu nome, contendo 

em ambos os casos, as Condições de Contrato de Transporte, Avisos e Talões; 

 

Bilhete de bagagem: partes do bilhete relativas ao transporte da sua bagagem registada; 

 

Bilhete conjunto: bilhete emitido pela TACV Cabo Verde Airlines ou, em seu nome, a favor do passageiro, em 

conjunção com outro bilhete, os quais, juntos, constituem um só Contrato de Transporte; 

 

Bilhete electrónico: entende-se por Itinerário/Recibo digital emitido por nós ou em nosso nome e/ou os 

Talões Eletrónicos e/ou, quando aplicável, um documento de embarque; 

 

Canal de distribuição “online” – Forma de venda direta ou indireta ao consumidor, através do sítio da 

internet da TACV www.flytacv.com ou de um sítio autorizado pela TACV (OTA – on-line Travel Agent); 

 

Canal de distribuição “offline” – Forma de venda direta ou indireta ao consumidor, através dos balcões de 

venda da companhia ou de um agente autorizado pela TACV: 

 

Código designativo da transportadora aérea: código composto por caracteres ou letras que identificam 

cada uma das transportadoras aéreas. No caso da TACV, os caracteres são “696” e as letras são “TACV” e 

“VR”; 

http://www.flytacv.com/
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Condições do contrato: declarações, identificadas como tal, contidas no seu bilhete ou no seu 

itinerário/recibo ou que lhe foram entregues com os mesmos, e que por referência, incluem estas Condições 

de Transporte e os Avisos; 

 

CGT – Condições Gerais de Transportes 

 

Convenção: qualquer/quaisquer dos seguintes instrumentos que seja/sejam aplicável/eis: 

 

 A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 

assinada em Montreal em 28 de Maio de 1999 (doravante designada por convenção de Montreal); 

 

 A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 

assinada em Varsóvia, em 12 de Outubro de 1929 (doravante designada por Convenção de Varsóvia); 

 

 A Convenção de Varsóvia modificada em Haia, em 28 de Setembro de 1955; 

 

 A Convenção de Varsóvia modificada pelo Protocolo Adicional N.º 1 de Montreal (1975); 

 

 A Convenção de Varsóvia modificada em Haia e pelo Protocolo Adicional N.º 2 de Montreal (1975); 

 

 A Convenção Suplementar de Guadalajara (1961, Guadalajara); 

 

 A Convenção de Varsóvia modificada em Haia e pelo Protocolo Adicional N.º 4 de Montreal (1975); 

 

 A "padronização" da Resolução IATA - Res. 600b (aplicação de 19 DSE/kg, por efeito de inflação, na 

cobertura de Carga em operações comerciais); 

 O Regulamento CE nº.261/2004 do PCE de 11 de Fevereiro de 2004; 

 A Resolução nº.103/VI/2004 de 21 de Junho; 

 O DL nº.35/06 BO nº.18, I Série, de 26 de Junho de 2006 

 A Directiva de Segurança (DS) 010-AVSEC-AAC/06 

 O DL nº52/06 que reprime e previne certas infrações cometidas a bordo de aeronave civil, por 

passageiros desordeiros; 

 O Regulamento nº 1/2014 de 20 de Junho que fixa as condições gerais de comercialização e 

caracteristicas do bilhete aéreo 

 

Dano: inclui morte, ferimento ou ofensas corporais a um passageiro, perda parcial, perda total, furto ou 

outro dano, resultantes de/ou relacionados com o transporte fornecido pela TACV ou com outros serviços 

relacionados com o mesmo; 

 

Dias: dias de calendário, incluindo os 7 (sete) dias da semana, ficando claro que, para efeitos de avisos e 

notificações, não é contabilizado o dia em que os mesmos são enviados e que, para efeitos de determinar a 

validade de um bilhete, não é contabilizado o dia em que o bilhete é emitido ou o dia em que o voo começa; 

 

DSE: Entende-se por um Direito de Saque Especial, conforme definido pelo Fundo Monetário Internacional. 

Os montantes em dólares americanos contidos nestas Condições de Transporte são meramente indicativos. O 

montante atual de qualquer indemnização por danos a ser paga por nós corresponderá ao montante convertido 

na divisa de Cabo Verde na data em que o montante de qualquer indemnização por danos a ser paga por nós 
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for fixado por um tribunal, conforme certificado pelo Banco Central de Cabo Verde (BCV), ou conforme 

estipulada na legislação aplicável; 

 

Etiqueta de bagagem: documento emitido com o único fim de identificar a bagagem registada do passageiro; 

 

Etiqueta de Identificação de Bagagem: significa um documento emitido apenas para identificação da 

bagagem Despachada. 

 

ESCALAS: “Escalas” designa os pontos, com exceção dos pontos de origem e de destino indicados no bilhete 

de passagem ou mencionados nos horários do TRANSPORTADOR como paragenss intermediárias previstas no 

itinerário dos Passageiros. 

 

Força maior: circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis para além do controlo da TACV Cabo Verde 

Airlines e cujas consequências não poderiam ter sido evitadas mesmo se a TACV tivesse agido com toda a 

diligência; 

 

Franquia de bagagem ou “allowance”: Peso máximo de bagagem permitido por passageiro, isento de 

pagamento suplementar. A franquia de bagagem atual pode diferir por classe de voo; 

  

Hora limite de registo (“check-in”): tempo limite especificado pela TACV para que o passageiro complete as 

formalidades de registo (“check-in”) e receber o seu cartão de embarque; 

 

iTD – iTravelDirect: Código de compra, alfa numérico (ITD0101010) das transações efectuadas na 

plataforma do comércio eletrónico (SEC – SITA e-Commerce), através do site da TACV – www.flytacv.com;  

  

Interrupção de viagem (Stopover): paragem na sua viagem, entre o local de partida e o de destino, 

previamente estabelecido e acordado com a TACV; 

 

Itinerário/recibo: documento emitido pela TACV que faz parte do bilhete electrónico e que contém o nome 

dos passageiros, informação relativa ao voo e avisos; 

 

IP - Internet Protocol – Ponto onde ocorreu a venda na internet 

 

MEDA - Caso médico. Poderá ser exigida autorização e/ou acompanhamento médico. Não é aplicável a 

passageiros que somente necessitem de assistência especial no aeroporto e durante as operações de 

embarque e desembarque. Aplica-se aos seguintes passageiros: acidentados, com gessos, pessoas que 

necessitam de oxigênio durante o vôo, recém-nascidos em incubadora etc 

 

Nós, nosso e connosco: significa TACV-Cabo Verde Airlines ou de forma abreviada TACV; 

 

Passageiro: qualquer pessoa, excepto membros da tripulação, transportada ou a transportar pela TACV de 

acordo com um bilhete de passagem; 

 

Passageiro em trânsito: passageiro que chega a um aeroporto, para continuar viagem para outro aeroporto 

no mesmo voo, partindo do mesmo aeroporto ou num voo de ligação, partindo de outro aeroporto; 

 

Piece concept: franquia de bagagem por volume ou peças; 

 

http://www.flytacv.com/
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SEC - Sita E-Commerce: Plataforma de comércio eletrónico da SITA, utilizada pela TACV; 

 

SITA – Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas: Provedor de serviço de reservas, 

emissões e inventário da TACV 

 

Sua, si, lhe e consigo: ver definição de Passageiro; 

 

Talão: talão de voo em papel ou um talão electrónico que dá ao passageiro nele designado o direito de viajar 

num determinado voo aí identificado; 

 

Talão electrónico/digital: talão de voo electrónico ou um bilhete electrónico existente na base de dados da 

TACV; 

 

Talão ou recibo do passageiro: recibo do passageiro (passenger receipt) ou parte do bilhete emitido pela 

TACV ou por um agente, que contém impressa tal anotação e deve ser conservada pelo passageiro até o final da 

sua viagem; 

 

Talão de voo: a parte do bilhete que tem impressa a anotação “bom para passagem” (“good for passage”) ou, 

no caso de um bilhete electrónico, o talão electrónico e indica os lugares concretos para os quais o passageiro 

tem direito a ser transportado; 

 

Tarifas: “Tarifa” é o preço que o Passageiro paga pelo serviço de transporte e as condições de aplicação da 

mesma. As tarifas estão sujeitas às condições de utilização que se referem, entre outros, a períodos de 

validade no tempo, condições de pagamento, restrições de endossos, estipulações sobre reembolsos, 

utilização em determinados voos, tempo mínimo ou máximo de estadia no local de destino, dias específicos de 

viagens, penalidades, regras de bagagem permitida e outras condições aplicáveis e depositadas, quando 

exigidas, junto das autoridades competentes; 

 

Taxa Aeroportuária: é o valor que é cobrado ao Passageiro pelo uso das instalações aeroportuárias, ou 

imposto pela entidade aeronàutica e que poderá ser arrecadada pelo TRANSPORTADOR previamente 

autorizado para este efeito, seja no bilhete de passagem ou em cada aeroporto, e deve ser pago pelo 

Passageiro, com vista ao embarque, desembarque, orientação, conforto e segurança dos passageiros.  

 

Transportadora: designa a companhia aérea que emitiu o bilhete e/ou executa o transporte, assim como 

qualquer companhia aérea cujo código designador figura no bilhete do Passageiro. Em caso de carga, inclui o 

Transportador aéreo que emite o Conhecimento Aéreo (Nota de Porte) e todos os Transportadores aéreos 

que transportam ou se comprometem a transportar a carga, ou a prestar quaisquer outros serviços relativos 

a tal transporte aéreo, ao abrigo de um contrato de transporte; 

 

Voo de ligação: entende-se por um voo subsequente a ser efetuado pela TACV ou por outra Transportadora 

(parceira ou não) ao abrigo de um único Bilhete, ou de um Bilhete Conjunto.    

 

WCBD: uma cadeira de rodas movida à bateria seca que é usada por um passageiro com incapacidade motora, 

que requeira assistência de e para a aeronave; 
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WCBW1: uma cadeira de rodas movida à bateria húmida que é usada por um passageiro com incapacidade 

motora, que requeira assistência de e para a aeronave;  

 

WCMP: uma cadeira de rodas manual usada por um passageiro com incapacidade motora; 

 

WCHC: Passageiro que é completamente imóvel. Ele precisa de uma cadeira de rodas para chegar ao avião e 

depois do desembarque do avião, é necessário levar-se e descer a rampa de passageiros, bem como para o 

banco do passageiro e nas costas; 

 

WCHR: uma cadeira de rodas que é usada por um passageiro para percorrer a distância de e para o avião. O 

passageiro, que pode subir e descer escadas e movimentar-se na cabine, mas que precisa de uma cadeira de 

rodas para chegar à aeronave ou da aeronave após a aterragem; 

 

WCHS: uma cadeira de rodas que é usada por um passageiro para percorrer a distância de e para o avião e 

para subir e descer as escadas. O passageiro pode movimentar-se de e para o seu lugar na cabine. 

 

CMEH: O passageiro que não pode ir para cima e para baixo das escadas e se move na cabine, mas que podem 

se mover na cabine. Ele precisa de uma cadeira de rodas para chegar ao avião e depois do desembarque do 

avião e sua necessidade de se mover para cima e para baixo, na rampa de passageiros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Por razões de segurança, a aceitação deste como bagagem não é permitida nos voos da TACV, podendo ser transportada como 

carga, em conformidade com o regulamento de mercadorias perigosas e autorização da entidade aeronáutica  
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ARTIGO 2º – APLICAÇÃO 

 

2.1 Geral 

 

2.1.1 O transporte e quaisquer outros serviços prestados por cada transportadora estão sujeitos: 

a) Às disposições contidas no seu bilhete de passagem; 

b) À regulamentação tarifária aplicável; 

c) Às condições de transporte da transportadora e demais regulamentação vigente; 

d) Regulamentos aeronáuticos (nacionais e internacionais) vigentes  

 

 

2.1.2 Estas condições de transporte aplicam-se: 

 

a) Ao passageiro que viaje em voos operados pela TACV - Cabo Verde Airlines; 

b) Ao passageiro com reserva confirmada para o voo em causa e que se apresente no “check-in” para o 

embarque, com a antecedência que lhe tenha sido indicada por escrito (ou electronicamente) ou, na 

ausência de qualquer informação: 

 Para voos domésticos: até 01H30 minutos antes da hora de partida prevista; 

 Para voos regionais: até 02H00 horas antes da hora de partida prevista; 

 Para voos internacionais: até 03H00 horas antes da hora de partida prevista, exceptuando 

voos entre Cabo Verde e Estados Unidos, cujo limite é de até 04H00 horas antes da hora de 

partida prevista; 

c) Às operações de transporte aéreo de bagagens. 

 

2.1.3 Salvo o disposto nos parágrafos 2.2 e 2.4 abaixo, as nossas Condições de Transporte aplicam-se 

apenas aos voos ou segmentos de voos, relativamente aos quais, o nosso nome ou o nosso Código 

Designativo de Transportadora Aérea, conste no campo do bilhete destinado ao nome da respectiva 

transportadora aérea operadora. 

 

2.1.4 Quando um passageiro efectuar uma reserva, o contrato com a TACV Cabo Verde Airlines começa com 

o recebimento, pela nossa parte, do pagamento total, correspondente ao serviço adquirido e com a 

recepção do seu bilhete emitido pela TACV. 

 

2.2 Operações “Charter” 

 

No caso de transporte efectuado nos termos de um acordo “charter”, essas Condições de Transporte aplicar-

se-ão, apenas, na medida em que sejam incorporadas, por referência ou de outra forma, no referido acordo ou 

contrato e no bilhete charter. 

 

2.3 Acordos de Partilha de Códigos (“Code shares”) 

 

Em algumas rotas, a TACV Cabo Verde Airlines tem, com outras transportadoras aéreas, acordos de partilha de 

códigos conhecidos por “code share”, o que permite ao passageiro viajar numa aeronave que pode ser operada 

por outra transportadora, mesmo que tenha uma reserva com a TACV e tenha um bilhete em que o nome TACV 

ou o Código Designativo de Transportadora Aérea aparece como transportadora. Isso significa que o seu 

contrato é com a TACV.  
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Em caso de Code-Share, o passageiro será informado sobre a transportadora que opera o voo, no ato da 

reserva ou no site da companhia, para caso de compras na internet. 

 

 

2.4 Prevalência da Lei, sobre a Regulamentação e das “Tarifas” 

 

Em caso de conflito entre esas Condições de Transporte e as “Tarifas” da TACV ou qualquer lei aplicável, tais 

“tarifas” ou a lei prevalecerão. Se qualquer disposição destas Condições de Transporte for inválida perante 

qualquer lei aplicável, isso não afectará a validade das suas restantes disposições. 

 

ARTIGO 3º. BILHETES DE PASSAGEM 
 

3.1 Geral 

 

3.1.1 O bilhete é a prova do contrato de transporte. O transporte e quaisquer outros serviços prestados 

pela TACV Cabo Verde Airlines estão sujeitos às disposiçoes contidas no bilhete, à regulamentação 

tarifária aplicavel e às condições de transporte da transportadora e demais regulamentação vigente 

que fazem parte integrante deste contrato (podem ser consultados em qualquer escritório da TACV). 

 

3.1.2 O bilhete de passagem é pessoal e intransmissível e terá, as seguintes informações, 

independentemente de sua forma de emissão (“offline ou “online”): 

 

3.1.2.1 Nome e, quando couber, dois últimos sobrenomes do passageiro; 

3.1.2.2 Nome da companhia aérea emissora; 

3.1.2.3 Lugar e data da emissão; 

3.1.2.4 Itinerário da viagem, incluindo todas as escalas; 

3.1.2.5 Horário e data do voo, salvo nos casos em que o bilhete seja aberto, de acordo com as 

regras estabelecidas pela TACV – Cabo Verde Airlines; 

3.1.2.6 Classe de serviço, base tarifária ou outro dado que identifique o tipo de transporte; 

3.1.2.7 Valor da tarifa do serviço de transporte aéreo em moeda corrente nacional ou outra 

convertível, consoante for o canal utilizado na compra (“offline” ou “online”); 

3.1.2.8 Valores individualizados relativos ao pagamento das taxas governamentais, impostos, tarifas 

aeroportuárias ou de qualquer outro valor que apresente característica de repasse a 

entidades governamentais; 

3.1.2.9 Valor total pago pelo adquirente do bilhete de passagem em moeda corrente nacional ou 

outra convertível, consoante for o canal utilizado na compra (“offline” ou “online”);  

3.1.2.10  Forma de pagamento; 

3.1.2.11  Identificação de regras tarifárias e restrições quanto à sua utilização do bilhete, quando 

for o caso; 

3.1.2.12  Franquia de bagagem, por tipo, volume e peso; 

3.1.2.13  Identificação do transportador que efectivamente realiza o voo, nos casos de voo 

compartilhado (“code share”) e do transportador sucessivo, quando for o caso; 

3.1.2.14  Horário de comparência no (s) aeródromo (s) e aeroporto (s) de partida; 

3.1.2.15  A data completa do nascimento, nos casos de passageiros com idade igual ou inferior a 12  

(doze) anos, além de cumprirem a todas as outras formalidades anteriores e; 

3.1.2.16 Procedimentos e requisitos para embarque estabelecidos pela TACV de acordo com a 

natureza do voo. 
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3.1.3 A transmissão do bilhete de passagem, de uma pessoa a outra, sujeitar-se-á, exclusivamente, às regras 

que a TACV lhe impuser, observadas, não obstante, as exigências que a autoridade aeronáutica fixar 

com respeito à identificação de passageiro.” 

 

3.1.4 A TACV fornecerá transporte apenas ao passageiro cujo nome está devidamente indicado no bilhete ou 

no (s) sistema (s), pelo que lhe deverá ser solicitado que apresente um documento de identificação 

apropriado, conforme normas e regulamentos da aviação civil. 

 

3.1.5 O bilhete ou mecanismo (s) que o substitua é, e será sempre propriedade da companhia emissora. 

 

3.1.6 O bilhete ou mecanismo (s) que o substitua é, um documento valioso e o passageiro deve tomar as 

medidas necessárias para o conservar e para ter a certeza de que ele não será perdido ou roubado. 

 

3.1.7 O passageiro que viaja com tarifas gratuitas, reduzidas ou sob condições especiais, pode ser 

solicitado a fazer prova da sua elegibilidade para viajar sob tais condições, em qualquer momento da 

sua viagem.   

 

3.1.8 Excepto no caso de um bilhete electrónico, não terá direito a ser transportado num voo se não 

apresentar um bilhete válido e em conformidade com a sua identificação, contendo o talão de voo 

correspondente ao voo desejado, bem como todos os outros talões de voo não utilizados e o talão do 

passageiro.  

 

3.1.9 No caso de um bilhete eletrónico, comprado no site da TACV (www.flytacv.com), a companhia poderá 

solicitar ao passageiro uma identificação pessoal, válida. O mesmo só terá direito a ser transportado 

se o bilhete electrónico for válido, tiver sido emitido em seu nome e o itinerário e a tarifa, taxas e 

impostos pagos estiverem correctos, válidos e disponíveis. 

 

3.1.9.1 Todavia, para bilhetes comprados nas circunstâncias acima referidas e, em caso de dúvidas 

relativamente ao proprietário do cartão (crédito ou débito) utilizado na compra, a companhia 

poderá solicitar ao passageiro que faça prova da propriedade, do cartão utilizado na compra.   

 

3.1.10 O passageiro não terá direito a ser transportado se o bilhete que apresentar estiver mutilado ou 

tiver sido alterado por outrem que não a TACV ou um agente autorizado; 

 

3.2 Alteração de bilhete  

 

3.2.1 Alguns bilhetes são vendidos a tarifas reduzidas, os quais poderão ser total ou parcialmente 

reembolsáveis, ou ainda, simplesmente não reembolsáveis. O passageiro deverá informar-se acerca das 

restrições de cada tarifa, optando pela que se adequa às suas necessidades. Poderá desejar assegurar 

de que tem o seguro mais apropriado para a cobertura das situações em que tenha de cancelar o seu 

bilhete. 

 

3.2.2 Se o passageiro pretender alterar algum aspecto do seu transporte, deverá contactar a TACV ou um 

agente autorizado, com antecedência, para se informar dessa possibilidade. Muitas tarifas são válidas 

apenas para as datas e os voos indicados no bilhete e não podem sequer ser alteradas ou só poderão 

sê-la mediante o pagamento de uma taxa adicional. 

 

http://www.flytacv.com/
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3.2.3 A tarifa para o seu novo transporte será recalculada e ser-lhe-á dada a opção de aceitar o novo preço 

ou de manter o seu transporte original tal como consta do seu bilhete. Se o seu transporte tiver de ser 

alterado por motivos de força maior, deverá contactar a TACV ou um agente autorizado, logo que 

possível, que envidará todos os esforços para o transportar para o próximo lugar de interrupção 

acordado ou para o seu destino final, sem recalcular a tarifa.  

 

3.2.4 O passageiro deverá ter em conta algumas alterações que não implicam modificação de tarifa, havendo 

outras, como a alteração do local de partida (por exemplo, se não voar o primeiro segmento) ou a 

alteração do percurso da viagem, que podem implicar um aumento do preço.  

 

3.2.5 Se o passageiro alterar o seu transporte sem o acordo da TACV ou de um agente autorizado, ser-lhe-á 

calculado o preço correcto para a sua nova viagem e cobrada a diferença entre o preço que tenha pago e 

o novo preço total aplicável ao seu transporte revisto, ou ser-lhe-á reembolsada a diferença se o novo 

preço for inferior. De outro modo, os seus talões não utilizados não terão valor.   

 

3.2.6 Em caso de morte de um passageiro em viagem, os bilhetes dos passageiros que o acompanham podem 

ser modificados ou por renúncia ao período mínimo de estadia ou por prorrogação da validade.  

 

3.2.7 Em caso de morte de algum membro da família de um passageiro que tenha iniciado a viagem, também 

poderá ser modificada a validade dos bilhetes do passageiro e dos membros da sua família imediata que 

o acompanham.  

 

3.2.8 Qualquer das modificações mencionadas será efectuada logo que recebido um atestado de óbito válido 

e qualquer das prorrogações de validade referidas, não excederão um período de 45 dias a contar da 

data do óbito. As alterações em caso de morte, são gratuitas, dentro do prazo de validade do bilhete; 

 

3.2.9 No transporte de pessoas nos voos “charter” dos tipos IT (vinculados a pacote terrestre) e NIT (sem 

vinculação a pacote terrestre), a TACV emite bilhete (s) de passagem individual, correspondente à 

parte aérea. 

 

3.3 Período de validade 

 

3.3.1 Salvo disposição em contrário no bilhete, nestas Condições ou nas “Tarifas” aplicáveis (as quais podem 

limitar a validade de um bilhete), um bilhete é válido por um período de um ano, a contar da data da sua 

emissão, ou a partir da data da realização da 1ª viagem, caso essa primeira viagem se realize no período 

de 01 (um) ano, a partir da data de emissão do bilhete. 

 

3.3.2 Se um passageiro for impedido de viajar durante o período de validade do bilhete, em virtude de a 

TACV não poder confirmar uma reserva na altura em que a solicitar, a validade do seu bilhete será 

prorrogada ou poderá ter direito a reembolso nos termos do Artigo 10º. 

 

3.4 Uso e sequência dos talões 

 

3.4.1 O bilhete que adquiriu só é válido para o transporte, tal como indicado no mesmo, do local de partida, 

via quaisquer lugares de paragem acordados, para o local de destino. A tarifa que pagou é baseada nas 

“Tarifas” da TACV e é válida para o transporte indicado no bilhete, a qual constitui uma parte essencial 

do nosso contrato com o passageiro. O bilhete não será cumprido e perderá a sua validade se algum dos 

talões não for utilizado na sequência nele indicado. 
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3.4.2 Cada talão de voo contido no bilhete do passageiro será aceite para transporte na classe de serviço, na 

data e no voo para o qual foi feita a reserva. Se um bilhete for originalmente emitido sem especificar 

uma reserva, o espaço pode ser reservado mais tarde, mas, sujeito às “Tarifas” da TACV e à 

disponibilidade de espaço para o voo solicitado. 

 

3.4.3 O passageiro fica avisado que, no caso de não comparecer para um voo sem ter avisado previamente, a 

TACV pode cancelar as suas reservas para o regresso ou para a continuação da viagem.  

 

3.4.4 A utilização plena e sequencial de cupões de voo, significa que o bilhete não é válido se o primeiro cupão 

não tiver sido utilizado e não será aceite se todos os cupões não forem utilizados na sequência indicada 

no mesmo.  

 

 

3.5 Nome e endereço da transportadora 

 

3.5.1 O nome TACV CABO VERDE AIRLINES pode ser abreviado no bilhete, pela utilização do Código 

Designativo de Transportadora Aérea ou de outra abreviatura, no campo “carrier” do bilhete ou, no caso 

de um bilhete electrónico, será considerado o endereço da TACV CABO VERDE AIRLINES: 

TACV/Praia/Sede Office nbr 1/Praia/ CV 

 

O endereço da sede social é: 

 

Avenida Amílcar Cabral, P. O. Box nº 4 

Cidade da Praia – Ilha de Santiago  

Cabo Verde 

 

O endereço electrónico da TACV, para o efeito da presente CGT é: flytacv@tacv.aero e sítio internet: 

www.flytacv.com  

 

 

ARTIGO 4º – TARIFAS, IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS 
 

4.1 Tarifas 

 

O presente capítulo rege-se pelos termos e condições insertas no Regulamento nº1/2014 de 20 de Julho que 

fixa as condições gerais de transporte atinentes à comercialização e às características do bilhete de passagem. 

 

Conforme estabelece o referido regulamento, o preço total do transporte aéreo aplicado pela TACV inclui, para 

além do valor das tarifas, todos os impostos, taxas e outros encargos que nele sejam repercutidos, de modo a 

assegurar ao cliente uma informação clara, adequada e inequívoca sobre o preço do serviço que lhe permita 

comparar os preços e as condições de oferta. 

 

Assim sendo e, no quadro do presente termos e condições gerais de transporte: 

 

4.1.1 Salvo disposição legal em contrário, as tarifas aplicam-se apenas ao transporte do aeroporto do lugar 

de partida, para o aeroporto do lugar de destino. As tarifas não incluem o transporte terrestre entre 

aeroportos nem o transporte entre os aeroportos e os terminais na cidade.  

 

mailto:flytacv@tacv.aero
http://www.flytacv.com/
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4.1.2 O preço de uma viagem depende de vários factores e a TACV disponibiliza diferentes tipos de 

tarifas, das mais baixas e mais restritivas, às mais elevadas e menos restritivas, através dos canais 

de venda directa, como sejam, sistema de reservas pelo telefone, portal na Internet, lojas de vendas 

ou agente autorizado, nas chamadas vendas indiretas; 

 

4.1.3 As tarifas são calculadas de acordo com a tarifa vigente, à data do pagamento e emissão do bilhete.  

 

4.1.4 Se o passageiro pretender alterar o voo ou qualquer parte do seu itinerário, pode ser necessário pagar 

um adicional, conforme estipulado nas “Tarifas” da TACV; 
 

4.1.5 No interesse de uma boa gestão dos mercados e, obdecebdo aos aspetos legais, quando aplicáveis, 

poderão existir diferenças tarifárias nos canais de venda referidos no número 4.1.2 anterior.  

 

4.2 Condições e restrições da tarifa aplicada 

 

4.2.1 O bilhete do passageiro está sujeito às restrições da tarifa aplicada. 

 

4.2.2 Bilhetes emitidos nas tarifas promocionais estão sujeitos a certas restrições aprovadas pelas 

autoridades governamentais competentes, tais como:  

 

4.2.2.1 Não endossáveis, têm validade apenas para a data, horários e voos reservados, devem estar 

dentro do prazo de estadia mínima e máxima no destino e podem limitar o número de paragem. 

 

4.2.2.2 Qualquer alteração de horário e/ou itinerário dependerá da aprovação da transportadora e da 

disponibilidade de lugar na classe adquirida pelo passageiro, estando sujeita ao pagamento de 

uma diferença do valor da tarifa e uma taxa de serviço (TSF), em caso de reembolso. 

 

4.2.2.3 As restrições e/ou penalizações, estarão á disposição do cliente, antes e no ato da compra do 

bilhete. Todavia, a todo o momento, o passageiro pode consultar a TACV ou um dos agentes 

autorizados para conhecer as restrições/penalidades, aplicáveis à sua tarifa ou ao seu bilhete 

de passagem. 

 

4.3 Impostos, Taxas e Encargos 

 

4.3.1 O valor do bilhete do passageiro pode incluir impostos e taxas aplicados ao transporte aéreo, pelas 

autoridades governamentais, qualquer outra autoridade ou pelo operador de um aeroporto. 

 

4.3.2 É da responsabilidade do passageiro o pagamento dos impostos e taxas que podem representar uma 

parcela significativa do custo da passagem aérea. 

 

4.3.3 Os impostos, taxas e encargos não estão incluídos na tarifa. Aparecem separadamente no campo “taxa” 

ou “tax”. 

 

4.3.4 Os impostos, taxas e encargos que incidem sobre o transporte aéreo variam permanentemente e podem 

ser alterados após a data de emissão do seu bilhete. Se houver um aumento de um imposto, de uma taxa 

ou de um encargo indicado no bilhete, o passageiro deverá pagá-lo. Invariavelmente, caso houver 

redução ou eliminação de uma taxa, imposto ou outros encargos, pagos previamente pelo passageiro, na 
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altura da emissão e que não se aplicava na altura da compra, o passageiro poderá ser reembolsado o 

respetivo valor, mediante prova de compra. 

 

4.3.5 O transportador poderá recusar-se a executar o transporte se a tarifa aplicável não tiver sido paga 

e/ou o bilhete se encontrar em situação irregular (por ex: black list).  

 

4.3.6 O transportador reserva-se, ainda, o direito de recusar o transporte de qualquer pessoa que tenha 

adquirido um bilhete em violação às leis, regulamentos e normas aplicáveis ao caso, inclusive internos; 

 

4.3.7 As taxas ou impostos cobradas pela TACV, no (s) bilhetes (s) referem-se a valores relativos ao 

pagamento de taxas governamentais, impostos, tarifas aeroportuárias ou de qualquer outro valor que 

apresente características de repasse a entidades públicas, quando forem devidos pelo adquirente do 

bilhete de passagem e recolhidos por intermédio do transportador; 

 

4.3.8 Os valores das taxas referidos no número 4.3.7 anterior, serão apresentados ao adquirente do bilhete 

de passagem de forma individualizada, clara e detalhada, sem prejuízo das resoluções e das práticas 

recomendadas pela IATA - Associação Internacional das Transportadoras Aéreas, em matéria de 

emissão de títulos de transporte aéreo. 

 

4.4 Serviços opcionais 

A TACV poderá oferecer ao (s) seu (s) cliente (s), serviços opcionais, nomeadamente, 

assentos/poltronas preferenciais, venda da franquia (s) de bagagem suplementar ou excesso de 

bagagem, transporte de animais no porão, transporte de equipamentos especiais, serviço 

fixo/específico, UM - criança (s) não acompanhada (s), etc…,  

 

4.4.1 A cobrança de valores relativos a serviços opcionais, oferecidos pela TACV, são dissociáveis da 

prestação do serviço de transporte aéreo, podendo: 

 

4.4.1.1 Integrar o valor único da tarifa; 

4.4.1.2 Ser feita de forma destacada dentro do bilhete de passagem, sem ser necessariamente 

considerada como uma cobraça de taxa; 

4.4.1.3 Não estar incluída no valor da tarifa aérea 

 

4.5 Moeda 

 

4.5.1 A não ser que no momento do pagamento ou em momento anterior a TACV ou um agente autorizado 

tenha indicado outra moeda, as tarifas, os impostos, as taxas e outros encargos devem ser pagos na 

moeda do país ou IP (Internet Protocolo) do País ou ponto de venda (POS) em que o bilhete é emitido ou 

gerado. A TACV poderá, se assim o entender, aceitar pagamentos em moeda diversa da do país de 

emissão do bilhete. 

 

ARTIGO 5º – PROCESSO DE RESERVAS E COMERCIALIZAÇÃO 
 

Para efeitos do presente, termos e condições gerais de transportes, o processo de reservas e comercialização 

inicia-se quando o adquirente do bilhete de passagem informa o itinerário e as datas desejadas à TACV, 

através dos seus canais de distribuição e venda e encerra-se com o pagamento pelo serviço de transporte 

aéreo. 
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Durante todas as fases do processo de reserva e comercialização dos serviços da TACV, serão apresentados 

ao adquirente dos mesmos, a tarifa expressa em valor único, independentemente do canal de comercialização 

utilizado, garantindo a possibilidade de comparação directa entre os preços dos serviços disponíveis no 

mercado. 

 

5.1 Requisitos para a reserva 

 

5.1.1 O pedido de reserva deve fazer-se acompanhar de alguns dados que são imprescindíveis para o bom 

cumprimento do contrato de transporte. Esses dados referem-se, para além do nome do passageiro, ao 

contacto (número de telefone, endereço de e-mail ou fax) no ponto de origem e de destino do 

passageiro, nome da TACV, lugar e data de emissão, itinerário incluindo todas as escalas, horário e 

data de serviço a ser prestado, salvo nos casos em que o bilhete seja aberto, de acordo com as regras 

estabelecidas pela TACV.  

 

5.1.2 O passageiro será contactado sempre que se fizer necessário, em especial nos casos em que ocorrer 

alteração de voo. Caso não cumprir o requisito constante do artigo 5.1.1, a companhia não se 

responsabiliza por danos daí advenientes. 

 

5.1.3 A TACV ou o seu agente autorizado registará a sua solicitação de reserva e, a pedido do passageiro, 

fornecer-lhe-á confirmação escrita da sua reserva. 

 

5.1.4 Algumas tarifas têm condições que limitam ou excluem o seu direito de alterar ou cancelar reservas, 

após a emissão do bilhete, em conformidade com o descrito no artigo 4º O passageiro deverá ser 

informado, por escrito ou verbalmente, no ato de compra dessas limitações. Todavia, o passageiro, no 

seu interesse, sempre poderá informar-se nos balcões da TACV ou de um agente autorizado. 

 

5.1.5 Dados Pessoais 

 

Os dados pessoais que um passageiro fornece à TACV ou a um agente autorizado servem para: 

 

a) Fazer uma reserva; 

b) Emitir um bilhete e obter serviços correlacionados;  

c) Ser contactado pelos serviços da TACV sempre que se revelar necessário; 

d) Ser utilizado no desenvolvimento e fornecimento de serviços;  

e) Facilitar os trâmites de emigração e de entrada; 

f) Disponibilizar tais dados aos departamentos governamentais que têm a relação com a viagem.  

 

5.1.5.1 Para tais fins, o passageiro autoriza à TACV a reter e a usar esses dados e a transmiti-los para 

os seus escritórios, as suas subsidiárias e os seus agentes autorizados, para os departamentos 

governamentais, outras transportadoras ou prestadores dos serviços acima referidos, bem como para 

instituições de gestão de cartões de crédito e para processadores de dados que colaboram ou 

trabalham para a TACV. 

 

5.1.5.2 De acordo com as leis e regulamentos aplicáveis internacionalmente, a Transportadora é 

também obrigada a disponibilizar dados pessoais às autoridades nacionais ou estrangeiras 

autorizadas (e. g. alfândega, polícia, imigração, etc.), em particular para o objectivo de prevenir e 

combater o terrorismo ou outros crimes. 
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5.2 Tempo limite para emissão de bilhetes  

 

5.2.1 Se não pagar o seu bilhete antes do tempo limite para tal, designado pela TACV ou por um agente 

autorizado, a sua reserva poderá ser cancelada, sem aviso prévio. O passageiro deve informar-se sobre 

o prazo de que dispõe para pagar e emitir o seu bilhete. 

 

5.2.2 Sujeito aos tempos limite aplicáveis, a TACV lhe permite que: 

a) Mantenha, durante, pelo menos, 24 horas uma reserva telefónica feita directamente com a “Call 

Center”; 

b) Sem penalização, cancele uma reserva até 24 horas após a sua feitura, se lhe for exigido o 

pagamento na ocasião da reserva; 

c) Para reservas, com 24 horas antes da hora marcada para o voo, é obrigatória a emissão do 

respetivo bilhete; 

 

5.2.3 As emissões “on-line”, não permitem a prerrogativa referida no número 5.2.2 anterior; 

 

5.3 Assentos 

 

5.3.1 Faremos o possível por satisfazer os pedidos dos passageiros relativos a lugares que nos forem 

apresentados com antecedência, mas não garantimos nenhum lugar específico.  

 

5.3.2 A TACV reserva-se no direito de, a qualquer momento e mesmo depois do embarque, atribuir ou 

reatribuir os assentos, por motivos de ordem operacional ou de segurança. 

 

5.4 Reconfirmação e cancelamento de reservas 

 

5.4.1 A sua reserva só será considerada confirmada quando, no respectivo bilhete de passagem, estiverem 

devidamente anotados, pela TACV, o número, a data e a hora de voo, bem como a classe de serviço e a 

situação da reserva confirmada. 

 

5.4.2 O passageiro poderá cancelar a reserva já confirmada, sem prejuízo ao direito a reembolso conforme o 

regulamento tarifário, desde que o faça com antecedência mínima de 24 horas em relação à hora de 

partida do seu voo, salvo para voos entre Cabo – Verde e Estados Unidos da Amércia do Norte, cuja 

antecedência mínima é de 72Horas em relação à hora de partida do voo 

  

5.4.3 As reservas para a continuação da viagem ou para o regresso estão sujeitas à reconfirmação no prazo 

de 72 horas antes da data da respectiva viagem.  

 

Todavia, se avisar à companhia que continua a querer viajar e houver lugar no voo, a TACV poderá repor 

as suas reservas. Se não houver espaço no voo, a TACV fará o possível para transportá-lo para o seu 

destino seguinte ou para o seu destino final em condições equivalentes, na primeira oportunidade, de 

acordo com a disponibilidade de lugares. 

 

5.4.4 O passageiro deverá informar-se junto das outras transportadoras envolvidas na sua viagem sobre a 

necessidade de reconfirmação. Quando necessário, deverá reconfirmar as suas reservas junto da 

transportadora cujo código aparece no bilhete para o voo em causa. 
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5.5 Cancelamento de reservas para a continuação da viagem 

O passageiro fica avisado de que se não comparecer para um voo sem avisar a TACV com a antecedência mínima 

exigida pelo regulamento em vigor, as suas reservas para a viagem de regresso ou para a continuação da viagem 

podem ser canceladas. Todavia, se avisar previamente a companhia, não serão canceladas as suas reservas para 

os voos seguintes. 

 

5.6 Taxa de serviço quando o lugar não é ocupado  

  

5.6.1 Uma taxa de serviço, de acordo com a regulamentação da transportadora, deve ser paga pelo 

passageiro que não usar o espaço para o qual a reserva e emissão do bilhete foram feitas, caso vier a 

solicitar a reutilização do bilhete e se o regulamento aplicável, assim permitir; 

 

5.6.2 O passageiro que não se apresentar ou chegar tarde ao embarque para o qual foi feita a reserva e 

emitido o respetivo bilhete ou interromper a viagem, a menos que haja cancelada a reserva do voo 

contratado, com pelo menos Vinte e Quatro Horas de antecedência em relação à hora prevista para a 

saida do mesmo, não tendo o direito de exigir a devolução, total ou parcial, do preço do bilhete.  

Todavia, o passageiro deve ser reembolsado 80% do valor do bilhete de passagem, se a aeronave 

partir com todos os lugares ocupados. 

 

5.7 Serviços a bordo  

A Transportadora envidará esforços razoáveis para atender às necessidades dos passageiros em relação aos 

serviços a bordo da aeronave, em termos de bebidas específicas, refeições especiais, filmes, lugares, etc. No 

entanto, por razões de segurança ou se estiver fora do seu controlo, a transportadora poderá não atender às 

necessidades do passageiro.   

 

 

ARTIGO 6º – DOCUMENTO DE VIAGEM, REGISTO (“CHECK-IN”) E EMBARQUE 
 

6.1 Documento de viagem 

O passageiro (adulto, bebé ou criança) deve viajar na posse de documentos de viagem e bilhete de passagem.  

 

6.1.1 O passageiro é o único responsável por respeitar todas as leis, regulamentos, ordens, exigências e 

requisitos de cada país a ser visitado, mesmo que em trânsito. 

 

6.1.2 Antes da viagem, deverá apresentar à TACV todos os documentos de saída, de entrada, de saúde e 

outros exigidos por lei, regulamento, decisão ou outras normas dos países envolvidos e deverá permitir 

que a TACV faça e retenha cópias dos mesmos.  

 

6.1.3 Em nenhum caso, a TACV será responsável perante qualquer passageiro, relativamente à obtenção dos 

documentos necessários ou ao cumprimento das leis, regulamentos, ordens, obrigações, requisitos ou 

instruções dadas, nem pelas consequências para o mesmo, derivadas da não obtenção desses 

documentos ou do não cumprimento dessas leis, regulamentos, ordens, obrigações, requisitos ou 

instruções. 

 

6.1.4 O passageiro é o único responsável por obter, ter em seu poder e apresentar, sempre que lhe seja 

solicitado, pela TACV ou entidades competentes, os documentos de entrada, saída, médicos e outros, 

requeridos por leis, regulamentos, ordens, obrigações ou requisitos dos países de onde e para onde 

viaja. 
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6.1.5 A TACV, no âmbito da sua competencia, enquanto transportador, reserva-se o direito de recusar o 

transporte a qualquer passageiro que não cumprir ou cujos documentos não aparentam cumprir essas 

leis, regulamentos, ordens, obrigações ou requisitos. 

6.1.6 A TACV, no âmbito da sua competencia, reserva-se o direito, de acordo com artigo 7 º, a recusar o 

transporte, se um passageiro não respeitar as leis e regulamentos aplicáveis, se a Transportadora 

tiver evidência quanto à invalidade dos documentos apresentados, ou o passageiro não permitir que a 

transportadora tome e retenha cópias de quaisquer documentos ou outros dados relevantes contidos 

nos documentos. 

 

6.1.7 A TACV não será responsável por perdas ou despesas sofridas por passageiros que não estejam em 

conformidade com as disposições do presente artigo. 

 

6.2 Recusa de entrada - Regulamentos de entrada e saída 

 

6.2.1 As leis e regulamentos em vigor no território de cada Estado contratante relativos à entrada ou saída 

por via aérea de passageiros, tripulantes ou carga (tais como regulamentos de entrada, despacho, 

imigração, passaportes, alfândegas e quarentena) serão cumpridos pelos, passageiros, tripulantes ou 

interessados na carga, ou pelos seus representantes, tanto à chegada como à partida ou enquanto 

permanecerem no território daquele Estado, nos termos e condições do Anexo 9 da Conveção de 

Chicago. 

 

6.2.2 Se for negada a um passageiro a entrada num país, será responsável pelo pagamento de qualquer multa, 

coima, sanção ou encargo que seja imposto pelo Governo à transportadora em causa e pelo pagamento 

do custo do seu transporte, desse país para o ponto de origem.  

 

6.2.3 A tarifa ou o bilhete cobrado para o transporte até ao ponto em que for negada a entrada a um 

passageiro não será reembolsado. 

 

6.2.4 Por razões de segurança, o comandante do voo e/ou a polícia/escolta pode reter os documentos de 

viagem do Passageiro sob sua custódia durante o voo até o seu ponto de origem ou noutro lugar. 

 

 

6.3 Registo (Check-in)  

 

6.3.1 As horas limite de registo diferem de operação para operação, variando de 00:50min (Cinquenta 

minutos) a quatro (4) horas antes da hora publicada do seu voo. Por isso, a TACV recomenda-lhe que se 

informe sobre as mesmas e as cumpra. Para uma viagem tranquila, o passageiro deverá chegar ao 

aeroporto com tempo suficiente que lhe permita completar os procedimentos de registo de embarque e 

as formalidades governamentais. 

 

6.3.2 A TACV, no âmbito da sua competencia,  reserva-se no direito de cancelar as suas reservas, com risco 

de perder o voo, se não cumprir com as horas limite de registo que lhe forem indicadas. Ser-lhe-á 

informado das horas limite de registo no momento do pagamento e emissão do seu bilhete.  

 

6.3.3 No caso de não ter sido avisado, o passageiro deverá comparecer até 45min (Quarenta e Cinco 

minutos) antes da hora publicada do seu voo (art.º 2, alínea 2.1.2 b)). A TACV reserva-se o direito de 

cancelar a sua viagem se não cumprir com as horas limite de registo que lhe forem indicadas. 
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6.3.4 O passageiro que não comparecer ao balcão de registo e aceitação de passageiros no horário previsto 

nos art. 6.3.1 a 6.3.3 terá o seu lugar ocupado por outro passageiro que estiver em lista de espera. 

 

6.3.5 Relativamente aos voos subsequentes da sua viagem, deverá informar-se sobre as respectivas horas 

limite de registo que, para os voos da TACV, podem ser obtidas através dos seus serviços ou dos seus 

agentes autorizados. 

 

6.3.6 O documento de identificação do passageiro deve ser válido e conter a respetiva fotografia, quando 

couber. Os passageiros deverão identificar-se plenamente, no momento do check-in e do embarque, 

mediante a verificação de um documento de identidade e do nome no Bilhete de passagem. São 

documentos legais de identificação, quando originais e válidos, os indicados no Regulamento 2/2010 de 

11 de Março que define procedimentos para a identificação de passageiros nacionais e estrangeiros no 

embarque em voos domésticos e internacionais, em aeródromos nacionais, nomeadamente,: 

 

a) Passaporte nacional ou estrangeiro, ordinário, de serviço oudiplomático; 

b) Passaporte das Nações Unidas;  

c) Bilhete de identidade de cidadão nacional;  

d) Cartão de identificação de magistrado; 

e) Bilhete de identidade militar; 

f) Bilhete de identidade policial; 

g) Cartão de identificação do pessoal da Polícia Judiciária; 

h) Carta de condução nacional; 

i) Carteiras profi ssionais emitidas pelas Ordens nacionais; 

j) Cartão de residência de cidadão estrangeiro emitido pela entidade responsável pela emigração e 

fronteiras; 

k) A Cédula Pessoal ou certidão de nascimento, no caso de menores 

 

6.3.7 A TACV, no âmbito da sua competencia, deve assegurar que a identidade de cada passageiro que 

pretenda embarcar num voo é verificada no registo e na porta de embarque. Quando existir uma 

discrepância, o passageiro não será aceite nem embarcado, até que a situação esteja esclarecida e 

regularizada.  

 

6.3.8 A TACV, no âmbito da sua competencia, poderá recusar validamente e sem responsabilidade alguma 

para a mesma, o transporte do Passageiro, quando este não se identificar plenamente ou não possuir 

todos os documentos e vistos necessários para a viagem. A fotocópia dos documentos necessários 

para a viagem não será aceite. Somente serão aceites documentos originais. 

 

6.4 Embarque 

 

6.4.1 O passageiro deverá apresentar-se na porta de embarque, até a hora limite indicada pela TACV 

aquando do registo (“check-in”). 

 

6.4.2 A TACV poderá cancelar o espaço que lhe foi reservado se não chegar a tempo à porta de embarque. 

 

6.4.2.1 A TACV não será responsável por quaisquer perdas ou despesas devido ao não cumprimento pelo 

passageiro do disposto neste artigo. 
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ARTIGO 7º – RECUSA E LIMITAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

7.1 DIREITO DE RECUSAR TRANSPORTE 

 

7.1.1 A TACV pode, nos termos e condições do número 1 do artigo 5º Decreto-Lei nº 52/2006 publicado na I 

Série do Suplemento ao B.O. nº 33, de 20 de Novembro, recusar ou suspender o transporte e a 

continuação do transporte de um passageiro ou da sua bagagem, se considerar que: 

 

 

a) A sua conduta a bordo põe em perigo a aeronave ou qualquer pessoa a bordo dela; 

b) A sua conduta impede a tripulação de cumprir as suas obrigações; 

c) Não cumpre as instruções da tripulação, nomeadamente as respeitantes ao fumar e ao consumo de 

álcool ou droga; 

d) Comportar-se de um modo que provoca incómodo, danos ou lesões nos outros passageiros ou na 

tripulação; 

e) Teve um comportamento incorrecto num voo anterior e pode repetir tal comportamento; 

f) Tenha insultado ou ameaçado verbalmente ou se tenha comportado de forma ameaçadora, abusiva, 

insultuosa ou desordeira com o pessoal de terra ou membros da tripulação; 

g) O seu estado mental ou físico, incluindo a sua afectação pelo álcool ou por estupefacientes, 

representa um perigo ou um risco para si próprio, para os outros passageiros e para os membros da 

tripulação ou para os bens; 

h) A sua recusa é necessária, tendo em vista o cumprimento de quaisquer leis, regulamentos e ordens 

aplicáveis em qualquer país ou Estado de onde ou para onde viaja ou que se sobrevoe. E o seu 

transporte ou da sua bagagem for susceptível de pôr em perigo ou afectar a segurança, a saúde ou 

afectar gravemente o conforto dos outros passageiros ou dos membros da tripulação; 

i) Recusa-se a submeter-se a uma revista considerada necessária à sua pessoa ou bagagem; 

j) Não procedeu ao pagamento do preço do bilhete, impostos, suplementos ou outros encargos; 

k) Tenha apresentado um bilhete que não seja válido, que tenha sido adquirido ilegalmente, comprado 

ou emitido por uma entidade que não a TACV ou um agente autorizado ou um bilhete que tenha sido 

dado como perdido ou roubado ou que seja contrafacção, rasgado, mutilado, danificado ou com 

alterações que não foram efectuadas pela TACV ou por um agente ou em relação ao qual não possa 

provar que é a pessoa nele indicada; 

l) Não tenha cumprido os requisitos constantes do parágrafo 3.4 acima relativos ao uso e sequência 

dos talões; 

m) Não dispõe de documentos de viagem válidos, procura destruí-los durante o voo ou recusa-se, à 

entrega à tripulação, contra recibo, dos documentos de viagem, se solicitado; 

n) Não pode provar no “check-in” ou no embarque que é o passageiro titular do bilhete em nome do qual 

foi feita a reserva; 

o) Não cumpriu as instruções do nosso pessoal de terra ou membros da tripulação relativas à 

segurança; 

p) Não respeitou as instruções de segurança da transportadora ou as disposições do regulamento 

interno da companhia; 

q) Transporta bagagem não autorizada; 

r) Tenha feito uma ameaça de bomba; 

s) Tenha cometido ofensas criminosas durante o registo (“check-in”), embarque ou a bordo do avião; 

t) O departamento de imigração do país para onde viaja ou do país onde efectuou uma interrupção de 

viagem (“stopover”) tenha comunicado, por via oral ou escrita, que não autoriza a sua entrada nesse 

país, mesmo que tenha ou aparente ter documentos válidos; 
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u) Ter-se recusado a submeter-se a uma acção de segurança; 

v) Se for notificado por escrito pela TACV e/ou entidade aeronáutica que nunca mais será 

transportado nos voos da TACV; 

w) Quando no “check-in” ou embarque, o passageiro requer assistência especial que não foi solicitada 

aquando da reserva de viagem, ou em conformidade com os regulamentos aplicáveis, pelo menos 48 

horas antes do horário de saída, de acordo com o artigo 7.2, e que atransportadora não pode 

fornecer; 

x) O passageiro portador de um bilhete de tarifa reduzida ou tarifa sujeita a condições especiais 

incapaz de fornecer dados comprovativos para a atribuição da mesma e que se recuse a pagar a 

diferença tarifária; 

 

7.1.2 O comandante da aeronave ou a transportadora poderão tomar todas as medidas consideradas 

necessárias e razoáveis para evitar novas consequências decorrentes dessas formas de 

comportamento. 

 

7.1.3 O comandante da aeronave exerce autoridade sobre as pessoas e as coisas que se encontram a bordo. 

Para manter a disciplina a bordo, pode adoptar as seguintes providências: 

 

a) Impedir o embarque de passageiro alcoolizado, sob acção de entorpecentes ou de substância que 

determine dependência química; 

b) Impedir o embarque de passageiro que se apresentar em trajes que violem os princípios de ordem 

pública; 

c) Fazer desembarcar, na primeira escala, o passageiro que venha a encontrar-se nas situações 

referidas nos itens acima, que se torne inconveniente e importune os demais passageiros, recuse 

obediência às instruções dadas pela tripulação, comprometa a boa ordem ou a disciplina e ponha em 

risco a segurança da aeronave, das pessoas ou dos bens a bordo. 

 

7.1.4 Por razões de segurança, é proibida a utilização de todo o tipo de equipamento electrónico durante a 

descolagem e aterragem do avião. Não é permitido o uso de “walk-talk” durante todo o voo. A utilização 

de outro equipamento electrónico só é permitida com o consentimento dos membros da tripulação. 

 

7.2 ASSISTÊNCIA ESPECIAL E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Os menores não acompanhados, as pessoas com mobilidade reduzida ou incapacidades, necessidades 

especiais, doenças e as grávidas só serão aceites para o transporte de acordo com as normas da 

transportadora, estando sujeitos à autorização prévia da TACV.  

 

Subsidiáriamente, a TACV aplica a Resolução nº 148/VII/2010 de 24 de Janeiro, da Assembleia Nacional de 

Cabo Verde que aprova, para adesão, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, adoptada na 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, a 13 de Dezembro de 2006, em Nova Iorque, nomeada e 

reiteradamente os principios gerais, igualdade e não-discriminação, consagrados nos artigos 3º e 5º da 

mesma. 

 

7.2.1 Necessidades e Serviços especiais 

 

Serviços especiais, são aqueles serviços que são proporcionados aos Passageiros pelo TRANSPORTADOR de 

acordo com as suas necessidades ou requerimentos individuais. 
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Ao abrigo do Decreto – Lei nº 27/2015 de 06 de Maio publicado na I Série do BO nº 30 da República de Cabo 

Verde, a TACV, ou os seus agentes não devem recusar, com fundamento na deficiência ou na mobilidade 

reduzida: 

 

a) A aceitar uma reserva para um voo com partida num aeroporto ao qual se aplique o presente 

termos e condições gerais de transporte; 

 

b) A embarcar uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida num aeroporto 

ao qual se aplique o presente termos e CGT, desde que a pessoa em causa tenha um bilhete e uma 

reserva, considerados válidos. 

c) Se o passageiro tiver informado à TACV de qualquer requisito ou necessidade especial, aquando da 

sua reserva ou emissão e pagamento do bilhete, será aceite e atendido mediante avaliação e acordo 

prévios. 

 

d) Se for um passageiro que necessita de uma cadeira de rodas do tipo WCHC, WCHR, WCHS e, 

desde que declare (directamente ou através de alguém, em seu nome) que é autónomo (auto-

suficiente e capaz de assumir, de forma independente, as suas necessidades físicas, incluindo 

durante o voo), ser-lhe-á permitido viajar sem acompanhante e a TACV não terá qualquer 

obrigação em lhe fornecer assistência a bordo que contrarie, de qualquer forma, o que tenha sido 

declarado por si ou o aqui disposto e que implique condições especiais de saúde, de segurança ou 

de higiene. 

 

e) Além do equipamento médico, a TACV pode transportar até um máximo de duas peças de 

equipamento de mobilidade por pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida (PMR), 

incluindo cadeiras de rodas eléctricas, sujeito à condição de pré‑aviso de, pelo menos, até 48 

horas em relação à hora da partida dos voos e a eventuais limitações de espaço a bordo da 

aeronave, bem como à aplicação da legislação relevante relativa a mercadorias perigosas 

(Dangerous Goods). 

 

Em tudo o que  não estiver previsto no presente termos e CGT, aplica-se o DL nº 27/2015 de 06 de Maio, 

anteriormente referido.  

 

7.2.2 Transporte de bebés e crianças  

 

Para efeitos do serviço de transporte aéreo, considera-se menor a pessoa que não tenha completado 12 anos 

de idade na data do voo. 

 

a) Por razões de saúde, as viagens aéreas não são recomendáveis a recém-nascidos com menos de 7 

dias de vida; 

b) São considerados bebés os passageiros com idade até os 23 meses inclusive e pagam 10% da 

tarifa de adulto;  

c) As crianças com idade inferior a dois (2 anos) anos devem viajar ao colo dos pais ou da pessoa que 

as acompanha, não tendo direito a assento; 

d) A apresentação obrigatória de um documento de identidade válido, aplica-se, igualmente, a 

menores (certidão de nascimento ou cédula pessoal nos voos domésticos, bilhete de identidade ou 

passaporte próprio); 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE 

CGT 

Ed. 1 – Rev. 2.0 

Data: 10/07/2017 

Pág.: 28 de 51 

 

Rev. 2.0 – 10/07/2017                                     Copyrights TACV 2015 - 2017 ©                         CGT            

  

e) Uma pessoa adulta poderá levar, a seu cargo, no máximo, uma criança de colo com menos de 2 anos 

de idade. 

f) As crianças, passageiros com idades compreendidas entre os dois (2) e antes de completar os 

doze (12) anos de idade, pagam 75% da tarifa de adulto. 

 

7.2.3 Transporte de Menores não acompanhados 

 

a) As crianças com idades compreendidas entre os cinco (5) e os doze (12) anos de idade, inclusive à 

data do regresso, podem ser aceites para viajarem não acompanhadas, sujeito à confirmação e 

autorização da TACV; 

b) Os pais/tutores não deverão abandonar as instalações do aeroporto de partida até a confirmação 

de que o voo partiu; 

c) No destino, a transportadora só entregará o menor à pessoa préviamente indicada no processo de 

aceitação do menor na origem da viagem, mediante apresentação da documentação de 

identificação 

d) Pelo transporte de menores não acompanhados, é cobrada uma taxa de serviço e sujeita a 

alteração, variando consoante a rota. O passageiro deve solicitar informações nos balcões da 

TACV ou de um agente autorizado, aquando da solicitação do serviço;  

e) Deve informar-se nos balcões da TACV ou de um dos agentes autorizados dos requisitos e 

documentos necessários para aceitação de um menor não acompanhado; 

f)  Se não reunir as condições requeridas neste artigo, o embarque da criança poderá ser recusada 

pela TACV; 

g) Menores não acompanhados não são permitidos levar excesso de bagagem, nem volumes extras 

como bagagem registrada, bem como não podem levar animais como bagagem de mão; 

h) Os menores não acompanhados devem manter a bagagem de mão ao mínimo possível, com 

identificação e informação de contato dentro ou sobre a bagagem, valendo a mesma regra de 

identificação e contato para as bagagens registadas/despachadas; 

i) A TACV somente realizará cobrança do serviço de menor não acompanhado, quando a viagem 

originária for realizada pela mesma. 

 

7.2.4 Transporte de grávidas 

 

7.2.4.1 Por motivos de segurança e para evitar danos à saúde, o transporte de mulheres grávidas está 

sujeito às seguintes condições: 

 

a) A companhia aceita o transporte de mulheres grávidas sem apresentação de declaração 

médica até às últimas oito (8) semanas anteriores à data prevista do parto, podendo ser 

exigida a apresentação do boletim de grávida, caso seja necessário provar que não tenha 

atingido a 32ª semana de gestação. 

b) A TACV não aceitará, em nenhuma circunstância, o transporte de grávida durante as 

últimas quatro semanas de gestação. 

c) Aquando da sua evacuação, em caso de emergência, a TACV reserva-se o direito de lhe 

exigir a apresentação do formulário “MEDIF” (Medical Information Form), autenticado 

pelo hospital e/ou seu médico. 

 

7.2.4.2 As disposições acima referidas aplicam-se, igualmente, em relação à data de um voo de 

regresso eventualmente previsto. 
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7.2.5 Transporte de doentes e/ou enfermos 

 

A saúde do Passageiro é responsabilidade do Passageiro. Quando algum passageiro tiver algum tipo de 

enfermidade, a TACV poderá transportá-lo desde que o passageiro assuma a responsabilidade por qualquer 

efeito que o voo possa produzir no seu estado de saúde. Existem determinadas condições ou enfermidades que 

requerem uma autorização escrita para viagens aéreas, por parte do médico do passageiro, para garantir que 

não será afetada a saúde do passageiro durante todas as fases do voo, até o desembarque.  

 

É obrigatório o preenchimento do formulário MEDIF (Medical Information Form), em relação a determinadas 

condições médicas e quando o passageiro não estiver em perfeita saúde. 

 

É responsabilidade do passageiro documentar ou incluir na reserva a informação dos serviços especiais. A 

TACV não é responsável por não estar capacitado para proporcionar os serviços especiais, caso a informação 

da necessidade desses serviços não esteja devidamente documentada no formato estabelecido para tal fim 

(Solicitação de Serviços Especiais “SSR” na sua sigla em inglês).  

 

ARTIGO 8º – BAGAGEM  

 

Considera-se bagagem a roupa, artigos e objetos pessoais, necessários para vestir, para o uso, conforto ou 

conveniência do Passageiro em relação a sua viagem. A menos que se especifique o contrário, isto abrange 

tanto a bagagem de mão, como a registada. Dentro da bagagem podem ser incluídas as ferramentas ou 

instrumentos de trabalho, relacionados com o ofício ou profissão do Passageiro, desde que seja uma 

quantidade razoável. Na medida do possível, a bagagem deve ser transportada no mesmo voo em que viaja o 

respetivo proprietário /passageiro. Toda bagagem deve ser entregue pelo Passageiro ao TRANSPORTADOR, 

oportunamente no balcão reservado ao TRANSPORTADOR, nos aeroportos. 

 

A segurança da bagagem na TACV, rege-se pela legislação aeronáutica aplicável, designadamente o 

Regulamento da Aviação Civil – CV CAR 12 de 08 de Abril de 2015, publicada na II Série do BO 18/2015 
 

8.1  Bagagem não registada 

 

8.1.1 Cada passageiro é autorizado a transportar, na cabine, uma única bagagem de mão, por razões de 

segurança e de espaço; 

 

8.1.2 A bagagem de mão não pode ter um peso superior a 05 kg e as suas dimensões não devem ultrapassar 

as medidas 55 x 35 x 25 cm (largura, cumprimento e altura, respectivamente);  

 

8.1.3 Se os limites dispostos nos artigos 8.1.1 e 8.1.2 forem ultrapassadas, a TACV reserva-se no direito de 

lhe cobrar o excesso de bagagem, embarcando-a mediante disponibilidade de peso e de espaço; 

 

8.1.4 Os objectos transportados na sua bagagem de mão devem estar devidamente condicionados e 

acondicionados, em conformidade com as normas e regras da aviação civil; 

 

8.1.5 Os objectos que não possam ser transportados de acordo com os artigos 8.1.1 a 8.1.4 não serão aceites 

na cabine, devendo ser transportados como bagagem registada, excepto nos casos previstos nas 

normas da transportadora ou quando esta tenha emitido uma autorização expressa. O transporte 

desses objectos pode ser cobrado à parte.   
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8.1.6 A transportadora poderá adoptar medidas para tornar eficazes as restrições ao transporte de 

bagagem de mão. 

 

8.1.7 A sua bagagem não deverá conter artigos classificados como perigosos para o transporte aéreo, bem 

como deverão ser observadas as restrições e instruções especiais para o transporte de armas, 

tratadas em legislação específica.  

 

8.2 Artigos que só devem ser transportados na bagagem de mão: 
 

a) Medicamentos pessoais e necessários durante a sua viagem, com prescrição médica; 

b) Artigos electrónicos, eléctricos, informáticos e seus acessórios; 

c) Dinheiro, cheques, cartão de crédito; 

d) Documentos e títulos de valor, documentos comerciais; 

e) Passaportes e outros documentos de identificação; 

f) Jóias e metais preciosos ou similares. 

8.2.1 É proibido o transporte de artigos susceptíveis de por em perigo a aeronave ou pessoas ou bens a 

bordo dela, tais como os especificados nas Instruções Técnicas para o Transporte Aéreo Seguro de 

Mercadorias Perigosas, da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), nas Regulamentações 

sobre Mercadorias Perigosas, da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA), e na nossa 

regulamentação (a pedido, prestaremos toda a informação adicional);  

 

8.3 Bagagem registada 

 

8.3.1 Ao entregar a bagagem que deseja registar, ela ficará sob a guarda da TACV e será emitida ao 

passageiro uma etiqueta de bagagem para cada bagagem registada, destinada a identificar o peso e o 

número de volumes registados.  

 

8.3.2 Cada bagagem registada deverá conter uma etiqueta de identificação pessoal com, pelo menos, o seu 

nome e morada e estar devidamente fechada, de forma a garantir um transporte seguro. 

 

8.3.3 A menos que, por motivos alheios à vontade da TACV, a sua bagagem registada seja transportada 

noutro voo, ela será, sempre que possível, transportada na mesma aeronave que o passageiro. Se a 

sua bagagem registada for transportada num outro voo, ela ser-lhe-á entregue, a menos que a lei 

aplicável exija a sua presença para efeitos alfandegários. 

 

8.3.4 A sua bagagem não deverá conter artigos classificados como perigosos para o transporte aéreo, bem 

como deverão ser observadas as restrições e instruções especiais para o transporte de armas, 

tratadas em legislação específica.   

 

8.3.5 Objectos não apropriados para transporte no compartimento de bagagem não registada ou de cabine, 

nomeadamente instrumentos musicais frágeis e que não estejam de acordo com os requisitos do 

parágrafo acima, só serão aceites para transporte na cabina se a TACV tiver sido disso informado 

pelo passageiro, com antecedência e tiver consentido o respectivo transporte. O passageiro poderá 

ter que pagar uma taxa extra por este serviço. 

 

8.3.6 A TACV reserva-se o direito de não aceitar bagagens que apresentem danos menores no momento do 

“check-in” da bagagem. A TACV  poderá aceitar bagagens com danos menores, sempre que o 
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passageiro assine o formulario de aceitação de bagagem com danos menores – “Limit Release”. 

Consideram-se danos menores os seguintes, mas sem se limitar a esses: 

 

a) Pequenos cortes, rasgados, arranhões, amassados, manchas menores, sujeira, fechos 

quebrados 

b) Danos nas rodas, na base inferior da mala, alças, puxadores, alças extensíveis e bolsos 

externos 

c) Perda de partes salientes da bagagem, como as alças, bolsos, fechaduras, entre outros. 

 

8.4 Franquia de bagagem 

 

8.4.1 A quantidade de bagagem registada que poderá transportar gratuitamente está indicada no seu bilhete 

ou, no caso de um bilhete electrónico, no seu itinerário/recibo.  

 

8.4.2 Nas linhas internacionais, a franquia de bagagem pode corresponder ao sistema de volume (Piece 

Concept) ou peso, segundo o critério adoptado em cada área e em conformidade com a regulamentação 

específica. 

 

8.4.3 Se for aplicável o conceito de peso (Weight Concept), a franquia será: 
 

a) Para crianças com idade até os 23 meses inclusive, a TACV permite o transporte gratuito de até 10 

kg de bagagem de porão; 

b) Crianças com mais de dois (2) anos e adultos podem transportar bagagem de porão até 20 kg em 

classe económica e 30 kg em classe executiva. 

 

8.4.4 Se for aplicável o conceito de volumes (Piece Concept), o passageiro terá direito a transportar uma 

ou duas peças de 23 Kg cada, consoante a tarifa aplicável. 

8.4.5 A franquia de bagagem não pode ser usada para transporte de animais vivos. 

 

 

8.5 Excesso de bagagem 

 

8.5.1 O transporte de bagagem para além da franquia de bagagem permitida, cujo transporte é gratuito, 

está sujeito ao pagamento de uma taxa adicional, devendo ser paga no acto da aceitação e do registo 

da bagagem. 

 

8.5.2 O passageiro só será autorizado a transportar bagagem para além do seu limite de franquia gratuita, 

se houver disponibilidade no compartimento de bagagem e do voo, podendo ser impostas algumas 

limitações à quantidade do excesso de bagagem, inclusive à recusa total do seu transporte. 

 

8.5.3 Se for aplicável o conceito de peso, o passageiro terá de pagar a importância referente ao transporte 

da bagagem em excesso, de acordo com a taxa estipulada pela transportadora, cobrado por cada kg. 

 

8.5.4 Se for aplicável o conceito de volumes (Piece Concept), o excesso de bagagem será cobrado segundo: 

a) O número de peças para além do permitido; 

b) O tamanho que exceda as medidas permitidas; 

c) O peso que exceda o permitido; 
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d) A combinação das situações acima. 

8.5.5 A pedido do passageiro, a TACV ou um agente autorizado informará ao passageiro sobre tais taxas.  

 

 

8.6 Equipamentos diversos 

 

Os artigos desportivos e instrumentos musicais que a TACV aceita como bagagem despachada, devem estar 

devidamente embalados e estão sujeitos a um custo de serviço adicional que o passageiro deverá pagar no 

momento do registo. Estes artigos são os seguintes: 

 

8.7 Bicicleta 

 

Deve ser devidamente embalada em caixa apropriada não excedendo os 203 cm (soma das três dimensões), 

sendo aconselhável que o volante da bicicleta rode num ângulo de 90 graus e que seja atado, bem como 

recolhidos os pedais. Para as taxas, aconselhamos o passageiro a contactar a TACV ou o Agente autorizado. 

 

8.8 Pranchas de surfboard 
8.8.1 Pranchas que não excedam os 150cm de comprimento são considerados artigos desportivos de 

pequenas dimensões e aceites para transporte no porão dentro do limite de bagagem gratuita; 

8.8.2 Caso excedam os 150cm de comprimento, são considerados artigos desportivos de grandes dimensões, 

não aceites na franquia de bagagem gratuita, sendo cobrada uma taxa adicional. Para informações 

adicionais, o passageiro devera contactar a TACV ou o agente autorizado. 

 

8.9 Pranchas de windsurf  

8.9.1 Para o transporte de pranchas de windsurf, aplicam-se as taxas definidas pela TACV. 

8.9.2  O transporte de pranchas está sujeito a algumas condições: 

a) As pranchas devem ser transportadas num saco próprio; 

b) Se transportar mais do que uma prancha no mesmo saco, terá que pagar uma taxa por cada 

prancha. 

8.9.3 O passageiro deve consultar nos balcões da TACV e as condições de transporte de outros 

equipamentos; 

 

8.10 Instrumentos Musicais.  

 

Todo instrumento deve estar coberto por um material especial suficientemente resistente para resistir ao 

manuseamaneto normal do transporte. Se o passageiro deseja levar como bagagem de mão, um instrumento 

musical, cujas dimensões não permitam a colocação do referido instrumento no compartimento de bagagem 

de mão, localizado na parte superior do assento ou se o passageiro deseja levar o instrumento num assento, 

deverá pagar a tarifa correspondente ao referido assento. 
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8.11 Direito de proceder a revistas  

 

8.11.1 Por razões de segurança, a sua bagagem está sujeita a uma revista “scan” ou raio-x, da 

responsabilidade das autoridades aeroportuárias. Se não lhe for possível estar presente, a sua 

bagagem poderá ser revistada pelas autoridades do aeroporto na sua ausência, com o fim de 

determinar se contém qualquer dos artigos descritos no parágrafo 8.3 ou armas de fogo, munições ou 

outras armas que não tenham sido aceites, de acordo com os parágrafos 8.3.4 a 8.3.6 acima e, em 

caso de irregularidade, não será embarcada. 

 

8.11.2 Se não quiser dar a sua concordância a uma tal solicitação, a TACV poderá recusar transportar a si e 

a sua bagagem. No caso de uma revista “scan” ou de um raio-x,” provocar dano à sua bagagem, a TACV 

não será responsável por tais danos, a não ser que os mesmos sejam devidos a alguma falta ou 

negligência por parte da companhia. 

 

8.12 Artigos não aceitáveis como bagagem 

 

8.12.1 Não deve incluir na sua bagagem: 

 

a) Artigos susceptíveis de pôr em perigo a aeronave, pessoas ou bens transportados, tal como 

especificado na regulamentação da TACV, cujo transporte é proibido pelas leis, regulamentos e 

decisões aplicáveis de qualquer Estado, correspondente ao ponto de partida ou de destino (a pedido, 

ser-lhe-á prestada toda a informação necessária) e da Organização da Aviação Civil Internacional 

(ICAO); 

 

b) Artigos que, tendo em conta nomeadamente o tipo de aeronave utilizado, forem razoavelmente 

considerados pela TACV como não apropriados para serem transportados porque são perigosos ou 

não são seguros ou ainda devido ao seu peso, tamanho, forma ou natureza (no caso, frágeis ou 

perecíveis). A pedido do passageiro, ser-lhe-á informado sobre os artigos não aceitáveis; 

 

c) A TACV informar-lhe-á, através do seu sitio (www.flytacv.com) e/ou cartazes disponíveis, dos 

artigos proibidos na bagagem.  

 

8.13 Artigos perigosos 

 

8.13.1.1 São considerados artigos perigosos: 

 

a) Explosivos, armas de fogo, armas de caça, munições, cartuchos vazios, material pirotécnico, fogos 

de artifícios e matérias incandescentes; 

b) Material cortante e armas brancas (tesouras, facas, navalhas, lâminas de barbear, etc.); 

c) Gases (inflamáveis ou não, altamente refrigerados e venenosos, tais como gás de campismo, 

oxigénio, aerossóis); 

d) Líquidos inflamáveis usados como combustível para isqueiros, aquecimento ou outras aplicações; 

tintas, diluentes; 

e) Sólidos inflamáveis (fósforos e artigos de fácil ignição); 

f) Materiais oxidantes tais como pó de cal, descolorantes químicos; 

g) Corrosivos (mercúrio, ácidos, e baterias com líquido corrosivo); 

http://www.flytacv.com/
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h) Substâncias tóxicas (baterias, venenos, etc.) e infecciosas (insecticidas, etc.); 

i) Agentes biológicos (bactérias, vírus, etc.); 

j) Peças de carros (amortecedores, lubrificantes, pneumáticos, pára-brisas, etc.); 

k) Todo o tipo de isqueiros (zippo, gás, recarregáveis, etc.); 

l) Dispositivos de alarme; 

m) Outros, enquadrados nas resoluções e das práticas recomendadas pela IATA - Associação 

Internacional das Transportadoras Aéreas, em matéria de transporte aéreo de artigos perigosos. 

 

8.13.1.2 A enumeração contida no artigo 8.13.1.1 não é exaustiva, podendo ser ampliada por legislação 

específica. Consulte a legislação aplicável. 

 

8.13.1.3 O proprietário da bagagem responde pelos danos que vier a causar à transportadora aérea ou a 

qualquer outra, pela inobservância das proibições estabelecidas neste artigo. 

 

8.13.1.4 É expressamente proibido o transporte de armas de fogo, munições e outras armas como bagagem. O 

seu não cumprimento implica punição com pena de prisão. Entretanto, podem ser aceites como bagagem 

registada, respeitando alguns requisitos específicos, ficando o passageiro obrigado a informar a TACV 

da intenção de as transportar aquando da sua reserva. Deverá o passageiro obter autorização 

específica para transporte de armas, à autoridade aeronáutica. Deverão ser, ainda, observadas as 

restrições e instruções especiais para o transporte de armas em legislação específica. 

 

8.13.1.5 A TACV deve assegurar que quem deseje transportar uma arma de fogo ou outro artigo perigoso na 

sua aeronave, fará a entrega do mesmo no “check-in”, na presença de um agente policial, após 

verificação do registo e autorização de uso e porte. No aeroporto de destino, ser-lhe-á devolvido a 

arma ou o artigo perigoso na presença de um agente da polícia ou da alfândega. 

 

8.13.1.6 Aquando da entrega de uma arma de fogo ou um artigo perigoso para a sua custódia, a TACV deverá 

assegurar que esteja descarregada ou inactiva, não podendo ser transportada em nenhuma parte da 

aeronave a que os passageiros tenham acesso. As munições para armas de desporto deverão ser 

transportadas como bagagem registada. 

 

8.13.1.7 As munições de armas de guerra só podem ser transportadas a bordo de uma aeronave civil, em voo 

comercial, mediante a aprovação da autoridade aeronáutica, estando sujeitas a regras especiais de 

transporte. 

 

8.13.1.8 Armas antigas tais como espadas, canivetes e artigos semelhantes podem ser aceites como bagagem 

registada, não sendo permitido o seu transporte na cabina da aeronave.  

 

8.13.2 Transporte de artigos valiosos 

 

8.13.2.1 Dinheiro, jóias, metais preciosos, equipamentos electrónicos, informáticos e acessórios, equipamentos 

de receção e projecção de imagens (Monitores LED, LCD, TV, etc…), papéis negociáveis, garantias ou 

outros valores, documentos de trabalho, passaportes e outros documentos de identificação, amostras e 

artigos frágeis e perecíveis, não devem ser colocados na sua bagagem registada. 

 

8.13.2.2Se apesar de serem proibidos ou de não serem aceites para transporte, colocar na sua bagagem 

quaisquer dos artigos referidos no parágrafo 8.13.1.1, a TACV não será responsável por qualquer 

perda ou dano relativamente a tais artigos. A TACV  poderá aceitar bagagens nessas condições, sempre 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE 

CGT 

Ed. 1 – Rev. 2.0 

Data: 10/07/2017 

Pág.: 35 de 51 

 

Rev. 2.0 – 10/07/2017                                     Copyrights TACV 2015 - 2017 ©                         CGT            

  

que o passageiro assine o formulario de aceitação de bagagens com limites de responsabilidades – 

“Limit Release”. 

 

8.13.3 Recomendações: 

 

a) Por razões de segurança, o passageiro não deve transportar bagagem de pessoas desconhecidas, 

sendo responsável por qualquer consequência daí adveniente; 

b) Não deve abandonar a sua bagagem em nenhum momento da sua viagem; 

c) O transporte de bebidas alcoólicas é permitido, quando devidamente embalado e em quantidade 

não superior a dois (2) litros, por passageiro; 

d) Só é permitido o transporte de dois (2) pacotes de tabaco por passageiro.  

 

8.14 Direito de recusar transporte 

 

8.14.1 Por razoes de segurança, a TACV recusa transportar como bagagem, os artigos descritos nos 

parágrafos 8.13.1.1 e 8.13.2 e poderá recusar continuar o transporte de quaisquer desses artigos 

logo que os descubra. 

 

8.14.2 Por razoes de segurança, a TACV pode recusar o transporte como bagagem de qualquer artigo que, 

razoavelmente, considere não apropriado para o transporte devido ao seu tamanho, forma, peso, 

conteúdo ou natureza ou devido a razões de segurança ou operacionais ou, ainda, devido ao conforto 

dos outros passageiros.  

 

8.14.3 A TACV recusa aceitar para transporte qualquer artigo que, no seu razoável entendimento, não esteja 

devida e seguramente embalado em embalagem apropriada. A seu pedido, a TACV informará sobre 

embrulhos e embalagens não aceitáveis a bordo das aeronaves.  

 

8.14.4 A TACV não tem direito à custódia de qualquer bagagem ou artigo recusado 

 

8.14.5 A TACV pode recusar o embarque de qualquer excedente de bagagem que não tenha sido paga; 

 

8.14.6 A TACV poderá recusar o transporte de animais vivos que não reunirem condições de viagem em 

conformidade com as legislações e normas do país de origem, transito e destino; 

 

8.14.7 A TACV poderá recusar o embarque de bagagens de passageiros que contactarem o “check-in” depois 

do tempo limite de comparência. 

 

8.15 Recolha e entrega de bagagem registada 

 

8.15.1 Sujeito ao parágrafo 8.13.2, deverá proceder à recolha da sua bagagem registada logo que ela 

esteja disponível no seu destino ou no seu lugar de interrupção de viagem. Se não proceder à sua 

recolha dentro de um prazo razoável, a TACV poderá cobrar-lhe uma taxa de armazenamento. Se a 

sua bagagem registada não for reclamada no prazo de 3 (três) meses a contar da data em que lhe foi 

comunicada da sua disponibilidade, a TACV poderá dispor dela sem que daí resulte qualquer 

responsabilidade perante o passageiro; 

 

8.15.2 Só o portador do bilhete de bagagem (se tiver sido emitido um) e da etiqueta de bagagem, terá 

direito à entrega da bagagem registada.  
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8.15.3 Se uma pessoa pretender levantar uma bagagem registada e não apresentar o bilhete de bagagem (se 

tiver sido emitido um) ou etiqueta de bagagem, a TACV só lhe entregará a bagagem se ela provar o seu 

direito à mesma. 

 

8.15.4 O recebimento da bagagem, sem que haja reclamação, faz presumir que a mesma foi entregue em boas 

condições e em conformidade com o título de transporte. 

 

8.16 Líquidos 

No intuito de proteger os passageiros contra todo o tipo de ameaça com explosivos líquidos, a AAC adoptou 

medidas de segurança que vêm restringir a quantidade de líquidos permitida passar nos pontos de rastreio. 

8.16.1 A restrição no transporte de líquidos, como uma medida de segurança, aplica-se: 

a) A todos os passageiros; 

b) Nos pontos de rastreio de todos os aeroportos de CV;  

c) Para todos os destinos. 

8.16.2 Os passageiros não estão autorizados a transportar líquidos na sua bagagem de cabine, salvo os 

contidos em recipientes individuais de capacidade não superior a 100 mililitros ou equivalente (100g/3 

Oz), acondicionados num saco de plástico fechado, transparente e que possa ser aberto e fechado. 

Os artigos devem caber comodamente dentro do saco, para que este possa ser facilmente fechado e 

permita a visualização e identificação do seu conteúdo. 

8.16.3 Entende-se por líquidos: 

a) Águas e outras bebidas, sopas e xaropes; 

b) Gel, incluindo gel para cabelo; 

c) Pastas, incluindo dentífricas; 

d) Outros artigos de consistência semelhante; 

e) Loções, incluindo perfumes e cremes para barba; 

f) Aerossóis e outros recipientes sob pressão. 

8.16.4 Não se enquadram na classificação de líquidos, como consta do parágrafo acima, o seguinte:  

a) Líquidos, necessários para toda a viagem2, que visam satisfazer fins médicos, com prescrição 

médica e prova de autenticidade do líquido objecto de isenção;  

b) Líquidos necessários para toda a viagem, que visem satisfazer uma necessidade dietética especial, 

mediante atestado médico;  

c)  Comida para bebé. 

8.16.5 Estas restrições não se aplicam aos líquidos adquiridos e embalados, em sacos invioláveis, nas lojas 

localizadas para além do ponto de controlo do cartão de embarque. 

 

                                                 
2Necessários para consumo durante os voos e estadia. Quando solicitado, o passageiro terá de fornecer ou fazer prova de autenticidade do líquido objecto de isenção, através da prova 

gustatória ou epidérmica. 
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8.16.6 Os sacos invioláveis a que refere o parágrafo anterior, nunca deverão ser abertos antes dos pontos 

de rastreio de segurança e deverão, sempre que possível, ser mantidos fechados e invioláveis até ao 

destino final, especialmente quando o passageiro efectuar voos de transferência antes do destino 

final, sob pena dos líquidos poderem ser confiscados num outro ponto de rastreio; 

8.16.7 Estas medidas não se aplicam à bagagem apresentada nos balcões de “check-in” a fim de ser 

despachada como bagagem registada ou de porão. 

8.17 Animais 

 

8.17.1 Os animais vivos poderão ser transportados em aeronaves comerciais, em compartimento destinado 

ao transporte de bagagem ou na cabina. 

 

8.17.2 O transporte de animais está sujeito ao tipo de aeronave utilizado, sendo que os animais até cinco (5) 

kgs podem ser aceites como bagagem de cabina. 

 

8.17.3 Os animais com mais de cinco (5) kg serão aceites como bagagem registada ou de porão, estando 

sujeitos às seguintes condições: 

 

a) Deve-se assegurar que os animais, tais como cães, gatos, pássaros domésticos e outros animais de 

estimação, estejam devidamente engaiolados e sejam acompanhados de atestados de saúde e de 

vacina válidos, de autorizações de entrada e de outros documentos exigidos pelos países de entrada 

ou de trânsito, sem os quais não serão aceites para transporte. Tal transporte pode estar sujeito a 

outras condições indicadas pela TACV, as quais serão disponibilizadas a pedido do passageiro; 

 

b) A aceitação de um animal como bagagem, juntamente com a sua gaiola e alimentação, não pode ser 

incluída na sua franquia de bagagem, cujo transporte é gratuito. Para tal, ser-lhe-á cobrado uma 

tarifa equivalente a excesso de bagagem;  

 

c) Cães guias certificados acompanhando passageiros com deficiência serão transportados 

gratuitamente na cabine do avião, para além da franquia normal de bagagem e mediante condições 

que serão disponibilizadas a pedido; 

 

8.17.4 Sem prejuízo das normas de responsabilidade da Convenção ou de outra lei aplicável, a TACV não será 

responsável por dano, perda, doença ou morte de um animal que tiver sido acordado em transportar a 

não ser que a TACV tenha sido negligente. 

 

8.17.5 Não terá a TACV qualquer responsabilidade que possa advir do facto de qualquer um desses animais não 

terem todos os documentos necessários: de saída, entrada, saúde ou outros para a entrada ou passagem 

por qualquer país, Estado ou território. 

 

8.17.6 Algumas raças caninas não são aceites para transporte, nomeadamente pitbull terrier, american 

pitbull, bullterrier, entre outros, que a pedido, ser-lhe-á informado. 
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ARTIGO 9º – HORÁRIOS E ALTERAÇÕES DE CONTRATO (atrasos, cancelamento de voos e 

overbooking) 

 

9.1 Horários 

 

9.1.1 Os horários, itinerários de aeronaves indicados nos bilhetes, quadros de horários ou qualquer outro 

meio, poderão sofrer alterações necessárias, sem aviso prévio, em caso de força maior, ficando o 

transportador isento de responsabilidades, salvo de prestar assistência aos passageiros, nos 

termos da legislação aplicável. Pode, ainda, sem aviso prévio, substituir-se por outras 

transportadoras, utilizar outras aeronaves e modificar ou suprimir pontos de escalas indicados no 

bilhete, em casos justificáveis. 

 

9.1.2 Caso se verifique substituição da transportadora que opera o voo sem informação prévia e não 

sendo essa substituição aceitável por parte do passageiro, este terá direito ao reembolso ou a 

embarcar no primeiro voo da transportadora em que haja lugar disponível na classe de serviço 

anteriormente reservada. 

 

9.1.3 Antes de ser aceite a sua reserva, ser-lhe-á informado da hora então prevista para o voo e ela será 

indicada no seu bilhete. Pode acontecer que a TACV tenha que alterar a hora do voo posteriormente 

à emissão do seu bilhete. Deverá fornecer um contacto, na origem e no destino, a fim de ser 

informado de qualquer alteração de horário.  

 

9.1.4 Se, após a compra do seu bilhete, a TACV fizer uma alteração significativa à hora prevista para o 

voo e essa nova hora não for aceitável por si e se a TACV não conseguir fazer-lhe uma reserva 

noutro voo aceitável por si, terá direito a ser reembolsado nos termos do parágrafo 10. 

 

9.2 Alterações de contrato de transporte 

 

9.2.1 Atraso de voo 

 

9.2.1.1 A companhia aérea zelará para que o transporte dos passageiros e da respectiva bagagem se 

processem com a maior pontualidade possível. Os horários de voo estabelecidos poderão, por razões 

técnicas e/ou operacionais, estar sujeitos a alterações. 

 

9.2.1.2 A TACV tomará todas as medidas necessárias para evitar atrasos no seu transporte ou no da sua 

bagagem. No âmbito de tais medidas e para impedir o cancelamento de um voo, poderá, em 

circunstâncias excepcionais, recorrer a um voo operado em seu nome por outra transportadora e/ou 

por outra aeronave. 

9.2.1.3 A companhia aérea procurará limitar as alterações dos horários ao estritamente necessário, 

informando os passageiros com a maior brevidade possível. 

 

9.2.1.4 Quando a TACV tiver motivos razoáveis para prever que em relação à sua hora programada de 

partida um voo vai se atrasar por duas horas ou mais ou, ocorrer um atraso de igual período, deve 

oferecer aos passageiros3: 

 

a) Refeições e bebidas, não alcoólicas, em proporção razoável com o tempo de espera; 

                                                 
3 Consulte o regulamento aplicável sobre o tempo de atraso mínimo a partir do qual a companhia dá assistência. 
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b) Alojamento em hotel, caso se torne necessária a estadia por uma ou mais noites, ou caso se torne 

necessária uma estadia adicional à prevista pelo passageiro; 

c) Transporte entre o aeroporto e o local de alojamento, hotel ou outro. 

 

Além disso, devem ser oferecidas aos passageiros, a título gratuito, duas chamadas telefónicas, telexes, 

mensagens via fax ou mensagens por correio electrónico, para contatarem os familiares ou afins. 

 

9.2.1.5 Quando o atraso for superior ao tempo razoável4, o passageiro pode solicitar o reembolso do seu 

bilhete para a parte ou partes da viagem não efectuada ou para a parte ou partes da viagem 

efectuada se o voo já não se justificar em relação ao plano inicial e, cumulativamente, nos casos em 

que se justifique, para um voo de regresso para o primeiro ponto de partida, nos seguintes termos: 

 

a) O reembolso no prazo de sete dias úteis, do preço total de compra do bilhete, para a parte ou 

partes da viagem não efectuadas, e para a parte ou partes da viagem já efectuadas se o voo já não 

se justificar em relação ao plano inicial de viagem, cumulativamente, nos casos em que se 

justifique, um voo de regresso para o primeiro ponto de partida; 

 

b) O reencaminhamento, em condições de transporte equivalentes, para o seu destino final, na 

primeira oportunidade; ou 

 

c) O reencaminhamento, em condições de transporte equivalentes, para o seu destino final numa data 

posterior, da conveniência do passageiro, sujeito à disponibilidade de lugares. 

 

9.2.2 Recusa de embarque 

 

9.2.2.1 A TACV tomará todas as medidas necessárias para evitar o cancelamento ou a recusa de embarque 

no seu transporte ou no da sua bagagem. No âmbito de tais medidas, poderá, em circunstâncias 

excepcionais, recorrer a um voo operado em nome da TACV por outra transportadora e/ou por 

outra aeronave. 

 

9.2.2.2 É considerada recusa de embarque num voo, todo o passageiro, com reserva confirmada pela TACV 

Cabo Verde Airlines, que não embarcar no mesmo, apesar de se ter apresentado para o registo de 

passageiros e/ou embarque dentro das condições acordadas e estabelecidas, excepto quando haja 

motivos razoáveis para tal, tais como razões de saúde, de segurança ou falta de documentação 

bastante de viagem. 

 

9.2.2.3 Quando houver excesso de passageiros com reserva confirmada, a companhia aérea deverá 

oferecer compensação para aqueles passageiros que desejarem ser voluntários para a preterição. 

 

9.2.2.3.1  As compensações de que trata este artigo deverão ser objecto de negociação entre o 

passageiro voluntário e a TACV. 

 

9.2.2.4 Aos passageiros a quem foram recusados o embarque têm direito à seguinte assistência: 

 

a) Alimentação adequada ao tempo de espera; 

b) Acomodação em hotel, caso se fizer necessário; 

                                                 
4 Consulte o regulamento aplicável sobre o tempo de atraso mínimo a partir do qual pode solicitar o reembolso à companhia www.aac.cv 
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c) Transporte entre o aeroporto e o hotel; 

d) Até duas chamadas telefónicas, serviços de internet, fax e e-mail; 

 

9.2.2.5 Reencaminhamento ou reembolso  

 

Para além da assistência constante do parágrafo 9.2.2.4, o passageiro pode escolher entre o reencaminhamento 

até o seu destino final constante do seu bilhete ou, caso o preferir, o reembolso do seu bilhete. 

 

9.2.2.5.1 O reencaminhamento é feito nas seguintes modalidades, conforme acordado com o 

passageiro: 

 

a) Reencaminhamento e protecção em condições de transporte equivalente para o seu destino 

final, na primeira oportunidade; ou 

b) Reencaminhamento e protecção em condições de transporte equivalentes para o seu destino 

final, numa data posterior e sujeito à disponibilidade de espaço. 

 

9.2.2.5.2 O reembolso do bilhete não utilizado, quando aplicável, pode ser feito nas seguintes 

modalidades: 

 

a) No prazo de sete (7) dias, do preço total de compra do bilhete por parte ou partes de 

viagem não efectuadas; ou 

b) Se o voo já não se justificar em relação ao seu plano inicial de viagem, o reembolso por parte 

ou partes de viagem já efectuadas e, cumulativamente, nos casos em que se justifique, um 

voo gratuito de regresso ao ponto de partida, na primeira oportunidade. 

 

9.2.3 Cancelamento de voo 

 

9.2.3.1 Quando ocorrerem situações de cancelamento de voo, o passageiro tem os mesmos direitos que o 

passageiro que tenha sido recusado o embarque, se ele não for informado do cancelamento, com 

pelo menos quinze (15) dias de antecedência, ou seja: 

 

a) Assistência, ao abrigo do artigo 8º, alineas a), b) e c) do DL 35/2006 de 26Jun, BO nº 

18, I série; 

b) Reembolso ou reencaminhamento, nos termos das alíneas a), b) e c), do ponto 9.2.1.5, 

anterior; 

c) Indemnização, com fundamentos nas normas de direito aplicável, pelos danos que 

comprovada e eventualmente tenham sofrido, caso não se chegue a um acordo com o 

passageiro.5 

 

9.2.3.2 O passageiro não tem direito a uma indemnização se tiver sido avisado do cancelamento de um voo 

com uma antecedência de pelo menos catorze (14) dias, ou seja, se foi avisado com: 

 

a) Duas semanas de antecedência e lhe seja assegurado o reencaminhamento em condições 

satisfatórias, desde que a hora de chegada ao destino final não seja superior a uma hora em 

relação à sua reserva original; 

 

                                                 
5 Consulte a legislação aplicável ao seu voo, disponível em anexo. 
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b) Entre duas (2) semanas e sete (7) dias antes da hora de partida e lhe seja assegurado o 

reencaminhamento em condições satisfatórias, desde que a hora de partida não seja superior a 

duas horas em relação à sua programação original e desde que a hora de chegada ao destino 

final não seja superior a quatro horas em relação à hora programada de chegada; 

 

c) Menos de sete (7) dias de antecedência e lhe seja assegurado o reencaminhamento em 

condições satisfatórias e desde que a hora de partida não seja superior a uma hora em relação 

à sua reserva original e desde que a hora de chegada ao destino final não seja superior a duas 

horas em relação à sua reserva original. 

 

9.2.4 Em qualquer das situações referidas nos parágrafos 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 acima e salvo se 

diferentemente disposto na Convenção ou em qualquer outra lei aplicável, nomeadamente o DL nº 

35/2006 de 26 de Junho, publicado na I Série do BO nº 186, as opções mencionadas em cada um 

dos referidos parágrafos são as únicas de que o passageiro dispõe e a TACV não terá qualquer outra 

responsabilidade para com o mesmo. 

 

9.2.5 Sem prejuízo dos princípios e normas relevantes do direito, incluindo a jurisprudência, o direito à 

indeminização não se aplica aos passageiros que voluntariamente tenham aceite ceder a sua reserva 

nos termos do n.º 9.2.2.3, do presente termos e CGT. 

 

9.2.6 Downgradind e upgrading 

 

9.2.6.1 Quando, por motivo alheio ao passageiro, houver mudança de classe de serviço inferior para 

superior, nenhuma diferença de preço será devida ao passageiro e a transportadora aérea não 

poderá exigir qualquer pagamento suplementar. 

 

9.2.6.2 Quando ocorrer modificação na classe de serviço de superior para inferior, a companhia deve 

reembolsar o passageiro a diferença do valor do bilhete, de acordo com as modalidades previstas 

na lei aplicável. 

 

9.2.6.3 As milhas/pontos utilizados no âmbito do programa “Passageiro Frequente” - TACV CLUB para 

efeitos de “upgrading”, essas milhas/pontos deverão debitados na sua conta pessoal.  

 

9.2.7 Alteração no bilhete  

 

9.2.7.1 Quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, 

dentro do prazo de validade do seu bilhete de passagem, a companhia emissora deverá substituir o 

bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período da sua 

validade; 

 

9.2.7.2 Tratando-se de bilhetes comprados no sítio da TACV – www.flytacv.com, o pedido de cancelamento 

ou alteração, pode ser dirigido para um dos balcões da TACV mais próximo do cliente, ou para um 

dos endereços de correio electrónico: callcenter@tacv.aero e  flytacv@tacv.aero, salvo, se o 

canal de venda na internet não o permite;    

 

 

                                                 
6 Consulte as leis aplicáveis disponíveis no anexo deste documento. 

http://www.flytacv.com/
mailto:callcenter@tacv.aero
mailto:flytacv@tacv.aero
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ARTIGO 10º – REEMBOLSOS 

 

10.1 Geral 

 

10.1.1 Sujeito às normas tarifárias ou “Tarifas” aplicáveis, em vigor na TACV, o reembolso de um bilhete 

ou qualquer parte não utilizada dele, bem como quaisquer impostos, taxas e encargos será 

efectuada da seguinte forma: 

 

a) À pessoa designada no bilhete; 

b) Se um bilhete tiver sido pago por outra pessoa que não o passageiro nele designado e o bilhete 

indicar a existência de uma restrição de reembolso, este será devido apenas à pessoa que o tiver 

pago (sponsor) ou a alguém por este indicado. 

 

10.2 Reembolsos não voluntários  

 

10.2.1 No caso de cancelamento de um voo, não operação de um voo razoavelmente de acordo com o 

horário, não paragem no seu destino ou no seu lugar de interrupção de viagem, perda de um voo de 

ligação em que tenha uma reserva confirmada ou recusa de transportar um passageiro contra quem 

vigora um aviso de proscrição, o montante do reembolso será: 

 

a) Se não tiver sido utilizada qualquer parte do bilhete, um montante igual à tarifa paga, sujeito à 

lei aplicável, as taxas e os encargos, comprovadamente pagos; 

b) Se tiver sido utilizada uma parte do bilhete, o reembolso não será inferior à diferença entre a 

tarifa paga e a tarifa aplicável à viagem entre os lugares para os quais o bilhete tenha sido 

utilizado. Sujeito à lei aplicável, serão considerados os montantes das taxas e dos encargos 

pagos e a pagar. 

 

10.3 Reembolsos voluntários 

 

10.3.1 Se o passageiro tiver direito a um reembolso do seu bilhete por outros motivos que não os indicados 

no parágrafo 10.2 acima, o montante do reembolso será: 

 

a) Devolução integral do valor pago, nos termos do n°1 do art. 12 do Decreto-Lei 35/2006, após o 

pagamento de uma taxa de serviço, desde que o pedido de reembolso seja solicitado juntamente 

com o cancelamento da reserva, pelo menos 24 horas antes da partida do voo.  

b) A menos de 24 horas da partida do voo, o passageiro para o qual foi feita a reserva e emitido o 

respectivo bilhete de passagem não terá direito a qualquer reembolso, com excepção das 

circunstâncias previstas nos n°2 e 3 do art. 12 do Decreto-Lei 35/2006. 

 

10.3.2 Este regime não se aplica aos bilhetes domésticos em combinação com operação internacional, 

aplicando-se a esta regulamentação específica. 

 

10.4 Reembolso de bilhetes adquiridos na Internet (www.flytacv.com)  

 

10.4.1 O reembolso dos bilhetes adquiridos no sítio da TACV, quando permitido, será efectuado num dos 

balcões da TACV mais próximo do cliente, ou através do suporte de vendas “online”, para os 

endereços de correio electrónico: callcenter@tacv.aero e  flytacv@tacv.aero, salvo se, o canal ou 

o sitio de venda na internet não o permite.  

http://www.flytacv.com/
mailto:callcenter@tacv.aero
mailto:flytacv@tacv.aero
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10.4.2 Assim que for submetido o pedido de reembolso, será automaticamente cancelada a respectiva 

reserva e inicia-se o processo da devolução do valor na conta que o cliente utilizou para a respetiva 

compra. 

 

10.4.3 Os bilhetes adquiridos em agências de viagens virtuais de comércio eletrónico/ “on-line”, que não 

esteja ligada ao site da TACV, serão geridos e reembolsados pelas mesmas. 

 

10.4.4 Reembolsos para Contas de Cartões de Crédito 

 

Os Reembolsos de Bilhetes pagos com cartões de crédito, apenas serão creditados nas contas 

utilizadas para a aquisição do Bilhete. Os montantes reembolsáveis pela TACV serão estabelecidos 

de acordo com as regras presentes neste artigo, apenas no montante e na moeda, utilizados na 

aquisição do Bilhete. O montante a creditar na conta do Cartão de Crédito pode variar do montante 

inicialmente debitado para a compra do Bilhete, devido a diferenças de conversão. Essas variações 

são alheias à Companhia Aérea, não sendo permitidas queixas contra nós. 

 

10.4.5 Para qualquer dúvida ou esclarecimento, o cliente deve contactar o Call Center da TACV - Telefone: 

+ 238 2608260, e-mail: callcenter@tacv.aero e o suporte de vendas “on-line” - flytacv@tacv.aero, 

ou ainda um agente autorizado mais próximo. 

 

10.5 Reembolso de Bilhete Perdido 

 

10.5.1 Se o passageiro perder o/s seu/s Bilhete/s ou uma parte dele/s e desde que o passageiro/cliente 

forneça a TACV prova satisfatória da perda e pague uma taxa administrativa razoável, será 

reembolsada, logo que possível, após o decurso do período de validade do/s Bilhete/s, contanto que: 

 

10.5.1.1 O/s Bilhete/s perdido/s ou a parte perdida dele/s não tenha/m sido utilizado/a/s, não tenha/m 

sido objecto de anterior reembolso ou substituição (excepto se tal utilização, reembolso ou 

substituição tiverem resultado de negligência da nossa parte). 

 

10.5.1.2 A pessoa a quem o reembolso é feito se comprometa, da forma indicada pela TACV, a devolver o 

montante reembolsado em caso de fraude e/ou na medida em que o/s seu/s Bilhete/s perdido/s ou 

a parte perdida dele/s tenha/m sido utilizado/a/s (excepto se tal fraude ou utilização tiverem 

resultado de negligência da nossa parte). 

 

10.5.1.3 Se nós ou um nosso Agente Autorizado perdermos o/s seu/s Bilhete/s ou uma parte dele/s, a perda 

será da nossa responsabilidade. 

 

10.6 Direito de recusar reembolso  

 

10.6.1 A TACV poderá recusar um reembolso quando o pedido for apresentado depois da cessação do 

período de validade do bilhete. 

 

 

 

 

 

 

mailto:callcenter@tacv.aero
mailto:marketing@tacv.aero
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10.7 Moeda 

 

De acordo com as leis aplicáveis, as tarifas e os encargos podem ser pagos em qualquer moeda aceite pela 

TACV, a não ser que outra moeda seja indicada pela TACV ou pela lei aplicável. Quando o pagamento é feito no 

país de partida, numa moeda diferente da moeda onde a tarifa é publicada, a taxa de câmbio para esse 

pagamento, será feita de acordo com a taxa de compra do banco decidido pela TACV no dia em que o bilhete é 

emitido. 

 

10.7.1 O reembolso poderá ser efectuado do mesmo modo e na mesma moeda utilizada para pagar o 

bilhete; 

10.7.2 Se um Bilhete tiver sido pago por outra pessoa que não o/a Passageiro/a nele designado/a e o 

Bilhete indicar a existência de uma restrição de reembolso, só faremos o seu reembolso à pessoa 

que o tiver pago ou a alguém por esta designado; 

10.7.3 Salvo no caso de um Bilhete perdido, os reembolsos só serão feitos contra a entrega do Bilhete e 

de todos os Talões de Voo não utilizados. 

 

10.8 Quem faz os reembolsos 

 

10.8.1 Salvo se de outro modo disposto neste Artigo, à pessoa em nome de quem o bilhete foi emitido, ou à 

pessoa que pagou o Bilhete, desde que seja feita a prova documentada desse pagamento; 

 

10.8.2 Se um Bilhete tiver sido pago por outra pessoa que não o/a Passageiro/a nele designado/a e o 

Bilhete indicar a existência de uma restrição de reembolso, a TACV só fará o seu reembolso à 

pessoa que o tiver pago ou a alguém por esta designado; 

 

10.8.3 Salvo no caso de um Bilhete perdido, os reembolsos só serão feitos contra a entrega do Bilhete e 

de todos os Talões de Voo não utilizados; 

 

10.8.4 O reembolso é feito a qualquer pessoa desde que apresente o Bilhete e todos os Talões de Voo não 

utilizados, ou se apresente como a pessoa a quem o reembolso pode ser feito nos termos dos 

pontos, 10.8.1 e 10.8.2, anteriores  

 

 

ARTIGO 11º – CONDUTA A BORDO7  
 

11.1 Geral 

 

No caso da conduta do passageiro a bordo não estiver em conformidade com a legislação em vigor, podendo pôr 

em perigo a aeronave ou qualquer pessoa ou bem a bordo dela, impedir a tripulação de cumprir as suas 

obrigações ou não cumprir as instruções da tripulação, nomeadamente as respeitantes a fumar e ao consumo 

de álcool ou drogas, ou se comportar de um modo que provoca desconforto, incómodo, dano ou lesão nos outros 

passageiros ou na tripulação, a TACV tomará todas as medidas necessárias para impedir a continuação de tais 

situações, incluindo proceder à sua detenção. O passageiro poderá ser desembarcado e poderá ser-lhe 

recusado a continuação do transporte em qualquer ponto e poderá ser processado por ofensas cometidas a 

bordo de aeronave. 

 

                                                 
7
 Consutar regulamento sobre passageiros desordeiros em terra e a bordo (www.aac.cv). 
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A conduta a bordo das aeronaves da TACV, é regida pelo presente termos e condições gerais de transportes, 

em consonância com o Decreto-Lei nº 52/2006 de 20 de Novembro, como referência da sua aplicação. 

 

11.2 Uso de artigos electrónicos  

 

Por razões de segurança, são proibidos ou têm utilização limitada a bordo da aeronave equipamentos 

electrónicos, nomeadamente telemóveis, computadores portáteis, gravadores e rádios portáteis, leitores de 

CD, jogos electrónicos ou aparelhos de transmissão, tais como brinquedos telecomandados e “walkie-talkies”. 

Os telemóveis deverão estar totalmente desligados, durante todas as fases do voo. É permitido o 

funcionamento de aparelhos auditivos e de “pacemakers” cardíacos; 

 

11.3 Voos Não – Fumadores 

 

Todos os Voos VR da TACV são voos não-fumadores. Fumar é proibido em todas as áreas do avião. 

 

ARTIGO 12º – SERVIÇOS ADICIONAIS  
 

12.1 Se for tratado com alguém a prestação ao passageiro de quaisquer serviços que não o transporte 

aéreo ou se for emitido um bilhete ou um vale (“voucher”) relativo a transporte ou serviços (que não o 

transporte aéreo) a prestar por um terceiro, como reservas de hotel ou aluguer de viaturas sem 

condutor, a TACV estará a agir apenas como agente. Os termos e as condições do terceiro prestador 

de serviços serão os aplicáveis, pelo mesmo, em igualdade de circunstância; 

 

12.2 No caso de também ser-lhe fornecido transporte de superfície, o mesmo poderá estar sujeito a 

outras condições. Tais condições ser-lhe-ão facultadas a pedido do passageiro. 

 

ARTIGO 13º – FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

13.1 Inspecção alfandegária 

 

Quando solicitado, o passageiro deverá estar presente na inspecção da sua bagagem por funcionários 

aduaneiros, policiais ou outros funcionários do governo. A TACV não será responsável, perante si, por quaisquer 

perdas ou danos que sofra no decurso de tal inspecção ou que resultem da sua não presença à mesma. 

 

13.2 Inspecção de segurança 

 

O passageiro deverá submeter-se e permitir que a sua bagagem seja submetida a qualquer inspecção de 

segurança a ser feita pela TACV ou por funcionários dos governos, dos aeroportos ou das transportadoras. 

 

13.3 Transmissão dos Dados do Passageiro 

 

A TACV, no uso da sua competencia, está autorizada a transmitir os seus dados pessoais e os dados da sua 

reserva, às autoridades nacionais ou estrangeiras (incluindo EUA e UE), se tal nos for solicitado por estas 

autoridades na aplicação das leis e regulamentos, referentes ao transporte de passageiros e bagagem. 
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ARTIGO 14º – TRANSPORTADORAS SUCESSIVAS 
 

O transporte a ser efectuado pela TACV e outras transportadoras nos termos de um bilhete ou de um bilhete 

conjunto, é considerado como uma só operação para efeitos da Convenção. Todavia, chamamos a sua atenção para 

o artigo 15º seguinte. 

 

 

ARTIGO 15º – RESPONSABILIDADE POR DANOS 
 

15.1 A responsabilidade da TACV Cabo Verde Airlines e de cada transportadora envolvida na sua viagem, 

será determinada de acordo com os respectivos Termos e Condições de Transporte.  

 

15.2 A transportadora é responsável pelo dano resultante de atraso no transporte aéreo de passageiros, 

bagagens ou mercadorias. Não obstante, a transportadora não será responsável pelo dano resultante de 

atraso, se provar que ela ou os seus trabalhadores ou agentes adoptaram todas as medidas que 

poderiam razoavelmente ser exigidas, para evitar o dano ou que lhes era impossível adoptar tais 

medidas. 

 

15.3 As disposições relativas à responsabilidade da TACV são as seguintes:  

 

15.3.1 Qualquer responsabilidade que a TACV tenha por dano será, nos termos da lei aplicável, 

reduzida por qualquer negligência do passageiro que tenha provocado ou contribuído para a sua 

ocorrência; 

 

15.3.2 Salvo disposição expressa em contrário nestas Condições, a TACV será apenas responsável por 

danos compensatórios relativos a perdas e custos provados nos termos da Convenção de Montreal; 

 

15.3.3 O contrato de transporte, nomeadamente estas Condições e as exclusões ou limitações de 

responsabilidade, aplica-se aos agentes, aos trabalhadores, aos funcionários, representantes e 

administradores da TACV. O montante total a obter não excederá o montante da responsabilidade 

da TACV, caso houver; 

 

15.3.4 Salvo disposição expressa em contrário, nada nestas Condições de Transporte implicará a 

renúncia a qualquer exclusão ou limitação da responsabilidade da TACV nos termos da Convenção ou 

de outras leis aplicáveis. 

 

15.4 Indemnização em caso de morte ou danos físicos 

 

15.4.1 No caso da Convenção de Montreal ser aplicável, a TACV só é responsável pelo dano causado em 

caso de morte ou lesão corporal de um passageiro, se o acidente que causou a morte ou a lesão tiver 

ocorrido a bordo da aeronave ou durante uma operação de embarque ou desembarque; 

 

15.4.2 A TACV não poderá excluir ou limitar a sua responsabilidade pelos danos a que se refere o n.º 

15.4.1 anterior que não excedam 113.100 direitos de saque especiais por passageiro; 

 

15.4.3 A TACV não será responsável pelos danos a que se refere o n.º 15.4.1 do ponto 15.4 

(Indeminização em caso de morte ou danos físicos) que excedam 113.100 direitos de saque 

especiais por passageiro, se provar que: 
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15.4.3.1 Tais danos não foram causados por negligência ou outro acto doloso ou omissão sua ou 

dos seus trabalhadores ou agentes; 

 

15.4.3.2 Tais danos foram causados exclusivamente por negligência ou outro acto doloso ou 

omissão de terceiro. 

 

15.4.4 Sem demora e no prazo máximo de 21 (Vinte e Um) dias após ter sido determinada a 

identidade da pessoa física com direito a indemnização, a TACV fará a esta o adiantamento 

necessário para prover as suas carências económicas imediatas numa base proporcional ao dano 

sofrido. 

 

15.4.5 O facto de fazer um adiantamento não significa qualquer reconhecimento de responsabilidade e 

será deduzido de qualquer valor que seja atribuído posteriormente com base na responsabilidade da 

companhia. 

 

15.4.6 A TACV não será responsável por qualquer doença, lesão ou deficiência, nomeadamente morte 

imputável ao seu estado físico, nem pelo agravamento deste. 

 

 

15.5  DANOS À BAGAGEM 

 

15.5.1 A TACV será responsável por danos ocorridos durante o transporte ou no segmento de voo em 

que o Código Designativo da Transportadora Aérea aparece no campo “carrier” do bilhete, para 

tal voo ou segmento de voo. No caso de emissão de um bilhete ou de registo (“check-in”) de 

bagagem para transporte noutra transportadora, a TACV fá-lo-á, apenas na qualidade de agente 

dessa outra transportadora.  

 

15.5.2 No que respeita à bagagem de porão, poderá apresentar uma reclamação à transportadora 

operadora ou à transportadora contratante. 

 

15.5.3 Se o peso da sua bagagem de porão não estiver inscrito no seu bilhete de bagagem, presume-se 

que ele não é superior à franquia de bagagem cujo transporte é gratuito para a classe em que viaja. 

 

15.5.4 No transporte de bagagens, a responsabilidade da transportadora em caso de destruição, 

perda, avaria ou atraso está limitada a 1.131DSE direitos de saque especiais por passageiro, salvo 

declaração especial de interesse na entrega no destino feita pelo passageiro no momento da 

entrega da bagagem à transportadora e mediante o pagamento de um montante suplementar 

eventual. Nesse caso, a transportadora será responsável pelo pagamento de um montante igual ou 

inferior ao montante declarado, excepto se provar que tal montante é superior ao real interesse 

do passageiro na entrega no destino.. 

 

15.5.5 A transportadora não será responsável se o dano tiver resultado exclusivamente de defeito, 

da natureza e de vício próprio da bagagem.   

 

15.5.6 No caso de bagagem não registada, incluindo objectos pessoais, a transportadora é responsavel 

se o dano for causado por culpa da transportadora, seus trabalhadores ou agentes autorizados. 
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15.5.7 A TACV não será responsável por qualquer dano provocado pela sua bagagem. Qualquer dano 

provocado pela sua bagagem a outrem ou a bens de outrem, incluindo os seus próprios bens e os 

bens da transportadora, será da responsabilidade do passageiro.  

 

15.5.8 A TACV não será, de modo nenhum, responsável por danos relativos a artigos que não deve incluir 

na sua bagagem, nos termos do parágrafo 8.12 (Artigos não aceitáveis como bagagem), 

nomeadamente artigos frágeis, perecíveis, valiosos tais como dinheiro, jóias, metais preciosos, 

equipamentos electrónicos e informáticos, papéis negociáveis, garantias ou outros valores, 

documentos de trabalho, passaportes e outros documentos de identificação.  

 

15.6  DANOS AO PASSAGEIRO 

 

15.6.1 Em caso de atraso no transporte de passageiros, a não ser que haja prova que a TACV ou os seus 

trabalhadores ou agentes adoptaram todas as medidas que poderiam razoavelmente ser exigidas 

para evitar o dano ou que era impossível adoptar tais medidas, a responsabilidade por danos 

motivados por atraso no transporte está limitada a 4.694 DSE por passageiro; 

 

15.7 DANOS AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS 

 

15.7.1  Na TACV o transporte de mercadorias, é regulado pelos termos e condições da Convenção de 

Montreal. No transporte de mercadorias, a responsabilidade da transportadora em caso de 

destruição, perda, avaria ou atraso está limitada a 19DSE direitos de saque especiais por quilograma, 

salvo declaração especial de interesse na entrega, no destino, feita pelo expedidor no momento da 

entrega da mercadoria à transportadora e mediante o pagamento de um montante suplementar 

eventual. Nesse caso, a transportadora será responsável pelo pagamento de um montante igual ou 

inferior ao montante declarado, excepto se provar que tal montante é superior ao real interesse do 

expedidor na entrega no destino; 

 

15.7.2  As disposições a danos no transporte de mercadorias, não são aplicáveis se se provar que o dano 

resultou de acto ou omissão da transportadora, seus trabalhadores ou agentes, cometido com a 

intenção de causar dano ou de forma imprudente e com consciência de que poderia provavelmente 

ocorrer dano; caso tal acto ou omissão tenha sido cometido por um trabalhador ou agente, deve 

igualmente ser provado que o trabalhador ou agente agia no exercício das suas funções. 

 

ARTIGO 16º – RECLAMAÇÕES E ACÇÕES 
 

16.1 Reclamações relativas à bagagem  

 

16.1.1 A recepção, sem reclamações, da bagagem registada pela pessoa habilitada a recebê-la, salvo 

prova em contrário, constitui presunção de que a mesma foi entregue em boas condições e em 

harmonia com o contrato de transporte.  

 

16.1.2 Se desejar apresentar uma reclamação por danos à sua bagagem, deverá fazê-lo 

imediatamente após a descoberta dos danos mencionados e, o mais tardar, no prazo de 7 

(sete) dias a contar da data da entrega da bagagem. 

 

16.1.3 Em caso de atraso, a reclamação deve ser apresentada, o mais tardar, no prazo de 21 (Vinte e 

Um) dias a contar da data em que a bagagem ou a mercadoria foi colocada à sua disposição.  
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16.1.4 As reclamações devem ser apresentadas por escrito. 

 

16.1.5 Se a transportadora aérea que assegura o voo não for a transportadora aérea contratante, o 

passageiro tem o direito de apresentar uma reclamação ou um pedido de indemnização por 

danos a qualquer das duas.  

 

16.1.6 Se o nome ou código de uma transportadora aérea estiver indicado no bilhete, essa 

transportadora aérea é a transportadora aérea contratante. 

 

16.2 Prescrição das Acções 

 

Qualquer direito a danos cessará se não for intentada uma acção no prazo de dois (2) anos a contar da data da 

chegada ao destino, da data em que a aeronave deveria ter chegado ou da data da interrupção do transporte. A 

forma de contagem do prazo é determinada pela lei do tribunal competente. 

 

ARTIGO 17º – OUTRAS CONDIÇÕES  

 

O seu transporte e o da sua bagagem é fornecido também de acordo com algumas outras regulamentações e 

condições que se aplicam ou foram adoptadas pela TACV. Tais regulamentações e condições, com as alterações 

que lhes são introduzidas, são importantes e dizem respeito, nomeadamente a restrições ao uso de aparelhos e 

artigos electrónicos, ao fumar e ao consumo de bebidas alcoólicas a bordo, a pessoas com mobilidade reduzida, a 

artigos proibidos na bagagem e a limites relativos a medidas, tamanho e peso da bagagem. Tais regulamentações 

e condições serão disponibilizadas a pedido do passageiro. 

 

ARTIGO 18º – INTERPRETAÇÃO 

 

A epígrafe de cada artigo e de cada parágrafo destes Termos e Condições Gerais de Transporte, visa apenas 

facilitar a sua utilização e não deve ser tida em conta na interpretação do texto. As Condições Gerais de 

Transporte da TACV estão disponíveis em português e em inglês. Em caso de discrepância, prevalecerá a 

versão em português. 

 

ARTIGO 19º – JURISDIÇÃO 

 

Excepto quando declarado de outra forma, nestes Termos e Condições Gerais de Transporte, na Convenção 

ou em qualquer outra lei aplicável, qualquer disputa relacionada com o contrato de transporte entre o 

passageiro e a TACV Cabo Verde Airlines, será sujeita à jurisdição dos tribunais de Cabo Verde, excluindo 

qualquer outro tribunal. 

 

 

 

ARTIGO 20º – ALTERAÇÃO E ELIMINAÇÃO 

 

Nenhum agente, funcionário ou representante da TACV tem autoridade para alterar ou eliminar alguma 

disposição destas Condições de Transporte, sem a autorização expressa do representante máximo da TACV 

Cabo Verde Airlines. 
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ANEXOS – Regulamentos aplicáveis: 
 

a) CODIGO AERONÁUTICO de Cabo Verde aprovado pelo Decreto Legislativo nº1/2001, de 20 de Agosto; 

 

b) CONVENÇÃO DE MONTREAL: Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte 

Aéreo Internacional, assinada em Montreal em 28 de Maio de 1999, aprovado para adesão através da 

Resolução nº. 103/VI/2004, de 21 de Junho; 

 

c) DECRETO-LEI Nº 35/2006 que estabelece os direitos dos passageiros em caso de recusa de embarque 

contra a sua vontade, cancelamento e atraso de voos e cria o respectivo regime sancionatório, publicado no 

B.O. nº18, I Série, de 26 de Junho de 2006; 

 

d) DECRETO-REGULAMENTAR Nº 03/2006 que aprova o regulamento que fixa o montante da 

indemnização em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagens e mercadorias no transporte 

aéreo, publicado no B.O. nº18, I Série, de 26 de Junho de 2006; 

 

e) Regulamento UE-CEE Nº261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras comuns 

para a indemnização e assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos (aplica-se no âmbito da operação da TACV 

com origem num Estado membro da Comunidade Europeia); 

 

f) DIRECTIVA DE SEGURANÇA SOBRE O TRANSPORTE DE LÍQUIDOS NAS BAGAGENS DE MÃO, 

aprovado pela AAC, através da DS010-AVSEC-AAC/06, que restringe o transporte de líquidos na bagagem 

de mão; 

 

g) DECRETO-LEI Nº 52/2006 que previne e reprime certas infracções cometidas a bordo de aeronave 

civil, em voo comercial por passageiros desordeiros; 

 

h) Regulamento nº2/2010, de 11 de março - Define procedimentos para a identificação de passageiros 

nacionais e estrangeiros no embarque em voos domésticos e internacionais, em aeródromos nacionais - BO 

II Série, N.º 10, SUP., de 12 de Março;; 

 

i) Regulamento nº 1/2014 de 20 de Junho que fixa as condições gerais de comercialização e 

caracteristicas do bilhete aéreo; 

 

j) Regulamento sobre PMR DL 27/2015, 6 de maio, alterado DL 02/2017, 18 de janeiro; 

 

k) CV-CAR 12 
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NOTA AO PASSAGEIRO 

 

Estimado Passageiro,  

 

Estes termos e condições gerais de transportes, são aplicáveis a todos os voos, ou porções 

de voos, para os quais a TACV ou Código Designativo aparece na caixa transportadora do 

seu bilhete ou do cupão correspondente, bem como, as outras situações especificadas nas 

condições gerais de transporte.  

 

Pode obter gratuitamente, uma cópia das Condições Gerais de Transporte, nos postos de 

vendas da TACV e seus Agentes Autorizados  

 

Gratuitamente. Também, podem ainda ser consultada no sítio da copanhia www.flytacv.com, 

ou, a seu pedido, poderão ser enviadas, via endereço electrónico (e-mail).  

 

As condições gerais de transporte da TACV foram aprovadas pela entidade aeronáutica de 

Cabo Verde, no dia …………………………………. com referência …………..  

 

Porque a sua satisfação é nossa preocupação, desejamos-lhe uma viagem agradável. 

 

TACV - Cabo Verde Airlines 

Av. Amilcar Cabral Nº 4 - P. O. Box # 1 

Cidade da Praia, Ilha de Santiago - Cabo Verde 

Sítio na internet - www.flytacv.com; e-mail: marketing@tacv.aero   

 

http://www.flytacv.com/
http://www.flytacv.com/
mailto:marketing@tacv.aero

