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REGIsTO DE E,I^ENDAS

Esto é o primeiro Adendo ò versõo revisto 2.0 das Condições Gerais de Tronsporte pelo TACV.

O regislo dos revísões do monuol deve ser efectuodo de ocordo com o guodro aboixo:

Número do Revisõo Doto do Revisão Doto do Álteroçõo Introduzído por Aprovodo por

Orioinol 3L/03/?OO9 3t/03/?oo9 DMK
Rev. 1.0 L4/tt/20t2 14/tt/?oI2 DC
Rev. 2.0 ro/o7/?oL7 to/07/20t7 Dir Comerciol CA
Ád. 1.0 t4/12/20t8 14/t?/2018 VP Soles ond

Morketinq
'0;r ,\U

\

Adenda 1.0 - 1411212018 Copyrights TACV 2015-2018 O CGT



CABO
coNDrçõEs 6ERÁrs DE TRÁNSPORïE

CGT
Ed.  1 -  Ád.  1 .0
Data: 14/t2/2O18
P ó 9 . : 3 d e 8

VERDE
AIRLINES

pÁorrues EFEcrrvÁs

r4t12/2018

VP Soles ond Morketing do TACV âabinete Jurídico do TÁCV AAC - Agência do Ávioçõo Ciül

Adenda 1.0 - t411212018 Copyrights TACV 2015-2018 @



CABO
coNDrçõEs 6ERÁrs DE TRÁNSPoRTE

CGT
Ed. 1- Ad. 1.0
DaÌa: 14/12/2018
Pâ9.: 4 de 8

VERDE
AIRLINES

ÁPROVAçÂO

As Condições Gerais de Transportes, Edição 1 Adenda 1.0 emitida em 1411212018 é aprovada pelo
Conselho de Administração da TACV e aceite pela entidade aeronáutica de Cabo Verde:

VP Soles ond ÂÂorketíng
da TÁCV

Gabinete Jurídíco
do TÁCV

Áccount ÂÂonoger AAC - Ágâncio do
Áviocõo Civil
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Di Mkt e Vendas
Conselho de Admini

das Operacões de Terra

Centro
de Marketi
de Vendas

Direcção de de Voo
Direcção Financeira
Direccão da Oualidade & ional
Direccão de Manute
Gabinete Juridico
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7.?.6. Tronsporte de possogeiro sob custódio, ormodos, Inodmissíveis, Deportodos, Detidos e Presos

7.2.6.1.  Pol i t ico

Com reloçõo oos passogeiros sob custódio, fnodmissíveis, Deportados, Detidos, Presos e ormodos rí bordo o
TACV ossegura gue serõo oplicodos todos os procedimentos de seguronça previstos no CV CAP, t2 e na
legisloçõo internacionol, desde o oceitoçõo até. ao desemborgue, em todos os operoções gue hojo presenço

desso categoria de possogeiros.

7.2.6-2. Procedimentos

1) Deverõo ser tomodos medidos especiois de seguronçd pdro o tronsporte aéreo desso cate4oria de
possogeiros. O seu tronsporte é felto nos termos estobelecídos no secção LZ.T do CV-CAR 12, de 25
de Morço de 2Ot9 e legisloçõo internacionol, sobre o tronsporte de ormos, datidos, presos, deportodos
e inodmissíveis.

?) ATACV só aceitará esses possogeiros opós o receção dumo notificoçõo do instituíçõo responsóvel pelo
custódio, em documento escrito, indicondo o condiçõo do possogeiro (INAD, DEPU, EXPULSO, PRESO
OU DEïIDO), com pelo menos ?4 horas de antecedâncío, solvo em caso excecionois previsto nos
ref -, ' .  Ja: i-9i. ; l :ções

3) Salvo outorizoçõo expresso da AAC, openos um detido ou preso de olto risco deve ser tronsportado o
bordo dos nossos oeronoves em codo voo.

Os deportodos e inodmissíveis nõo são necessoriomante escoltodos duronte o viogem, desde que a
entidode responsável pelo embarque decloreexpressamentena suo ovolioçõo do risco gue o possogeiro
se encontro colmo e nõo se opõe oo emborgue.

Hovendo necessidode de escolto ormodo, os agentes devem possor pelos trâmites e procedimentos

especiois de emborgue poro o tronsporÌe de ormos na cobine de aeronaves, previsto no CV CAP. tZ.T

Poro codo deporÌado, inodmissível, detido ou preso, deverá sempre hover pçlo menos 2 (dois) agentes
?esponsóveis pelo suo escolta e esses agentes devem efetuar os formolídades de check-in, pelo menos,
duas horos ontes do horório previsto poro o emborgue.

A Cabo Verde Áirlines ou o comondonte do oeronove pode recusor o emborque de detidos ou presos,
boseodo no político do operodor relotivamente à guontidcde de tois passogeiros ou guondo houver

fundodo risco poro o seguronça do voo em guestõo. Nos voos de e para o Brosil deve se ter em
considaroçõo os procedimentos descritos no Resoluçõo da ANAC No 461, de 25 Joneiro de ?OI8.

4)

5)

ó )

7)
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7.2.7. Tronsporte de Ármos

A AAC, é o outoridode competente em motério de Seguronço do Avioçõo Civil regulo o processo de tronsporte
de ormos nos oeronaves otravés do Progromo Nocionol de Seguronço e do CV-CAPL?.

7.2.7.t.  No Cobine do Áeronove

7 .2 .7 .7 .1 .  Po l i t i co

Á aceitoçõo e o tronspor'le de possogeiros ormodos nos voos do TÁCV serõo feitos, sempre, em conformidode
com os procedimentos estobelecidos no CV CAP. tZ e com os normos e negulomentos dos outoridodes nocionois
e estrangeiros, por formo o solvoguordor o seguronço dos passageiros, bens e do público em geral.

7.?.7.1.2. Procedímentos

Por guestões de seguranço e visondo proteger os interesses soberonos do Estado de Cabo Verde, apenos sõo
outorizodos o tronsportar ormos no cobine deaeronsves os efetivos dos seguinÌes instituições:

o) Da Polícia Nocional ofetos oo Corpo de Proteçõo de Áltas Entidodes, em efetiva missõo de
acomponhomento dumo alto entidode nacionol ou estrongeiro;

b) Dtr Polícia Nocionol, ua Polícr., Judicíório e oo Direção 6eral dos Servrç,s Penifenciór'ios e ds
Reinserção Sociol, enguonto escoltos de presos, detidos ou de outros pessoos sujeitos à custódio
administrotivo ou judiciol;

c) Dos Forços Ármodos, em missõo de proteçõo de entidodes e de escolto de militores presos, detidos ou
sujaitos à custódio odministrotivo ou judiciol;

d) De Forços e Serviços de Seguranço de Estodos esÌrongeiros em missõo oficiol de serviço oo nosso poís
gue exijo o condição de ormodos o bordo.

As ormas gue podem ser outorizodos o tronsportor no cabine de oeronoves sõo exclusivomente ormos
indivíduois, de cono curto e col ibre até,9mn. 

ì
No coso de Forços e Serviços de Seguronço de estodos estrangeros em missõo oficiol de serviço oo nosso
poís gue exija o condiçõo de ormados o bordo, o outorizaçõo de transpoüe deve ser formulodo pelo outoridade
competenfe do Estodo a gue pertence o elemento dos forços ou serviços de Seguronço, devendo o outoridode,
oeronóutico, ontes de decidir, ouvir previomente o forço ou serviço de seguronço nocionol homologo oo do
estodo reguerente, guonto à pertinância do pedido.
Caso se Irote de um voo internocionol, o outorídode oeronóutico openos autorizo o tronsporfe no cobine de
oeronoves, opós o prévia outorizoçõo escrito de todos os operodores aéreos e Estodos envolvidos no percurso
até ao destino f inol do elemento de escolto.

O tronsporte de ormo no cobine e no porõo de aeronave do TÁCV só e feita opós outorização prévio da AAC e
de ocordo com os procedímentos descritos no CV CAP, t2. f e regulomentos estrongeiros.
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Nos voos de eparo o Brosil deve seter em consíderoção os procedimentos descritos no Resoluçõo do ÁNAC
No 4ó1,  de25 Janei ro de?O18.

7.2.7.2. No Porõo do Áeronove

Por razões de seguronço, openos sõo outorizodos o emborcor com ormos nos bogogens de porõo, os seguintes
possageiros:

o) Elementos do Polício Nocional, da Polício Judicíório, do Direção Geral dos Serviços Penitenciórios e
do Reinserçõo Sociol, e dos Forços Ármodos, em guoisguer circunstâncios, em voos internos;

b) Elementos de Forças Armodos nocionois ou estrongeiros, gue viojom paro ponticipor em missões ou
exercícios militores devidomente outorizodos pelo Estodo de Ca6o Verde:

c) Pessoos com licenço de uso e porÌe de ormos de deÍesa, tonto em Ca6o Verde como no poís de
destino, em se tratondo de um voo inÌernocionol, com todos os documentos comprovotivos;

d) Pessoos oficiolmente inscrítos em grupos orgonizodos de coço desportivo oo obrígo do legisloçõo
nocionol e do legisloçõo do poís de destino sobre esfo matério em concreto;

e) Pessoas oficioh^rente inscritos em onganízações nocionois ou e-stronqeiros'de tiro do<norii,,c o nu?

viojom no âmbito de competições nocionois ou internocionois oficiois.

A oceitoçõo de emborgue de pessoos com ormos nos bogogens de porõo só deve acontecer opós outorizoçõo
expresso da AAC esempre em concertoçõo com o outoridode do poís de destino.

As ormas gue podem ser outorizodos o emborcor no porõo de aeronaves em voos de possogeiros, sõo
excfusivomente os de uso individuol, de cono curto ou alongodo, e calibre oté 9mn mríximo, nomeodomente
pistolos, revólveres e espingordos desportivas, espingordos de coço, outros peguenos ormos de defeso, como
por exemplo focos, punhois, etc..

Á oceitaçõo de tronsporte de ormo no porão dos oeronoves do ïACV deveró obedecer os procedimentos
descritos no CV CAP. t?.T e regulamentos do poís de destino ou emborgue.

Nos voos de e para o Brasil deve se ter em consideroçõo os procedimentos descritos no Resoluçõo do ÁNÁC
No 4ó1, de 25 Joneiro de 2018.
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