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Como preparar a sua bagagem de mão?

Regras para a bagagem de mão

Quer poupar dinheiro ao viajar? Prepare a sua bagagem de mão da maneira correta! Isto é
especialmente importante se vai viajar em alguma companhia de custo reduzido, pois eles
adoram cobrar taxas extra aos passageiros que não sabem fazer as suas malas.

Aqui encontra como preparar corretamente a sua mala:

leve uma mochila em vez de uma mala rígida – é mais “�exível”, e poderá vestir algumas
peças de roupa extra antes da viagem, de modo a deixar a sua mala um pouco mais
pequena
leve apenas aquilo ao que não pode prescindir e compre algumas coisas depois de
chegar ao seu destino
guarde os seus itens de higiene pessoal (especialmente cremes, shampoo, etc.) em
embalagens pequenas, e não se esqueça dos limites de líquidos
desde sempre os viajantes têm procurado pela melhor técnica de dobrar as roupas – a
resposta é simples, enrole tudo e ponha as suas coisas o mais apertado possível
ponha as coisas que durante a veri�cação de segurança no aeroporto necessitam ser
retiradas, (cosméticos, computador, etc.) na parte de cima da mala
ponha os documentos de viagem numa bolsa exterior

 

De que tamanho pode ser a bagagem de mão?

Cada companhia aérea tem as suas próprias regras acerca da quantidade de bagagem de mão,
tamanhos e pesos. Existem também restrições de segurança que cada passageiro tem que
cumprir.

 

55 x 40 x 20 cm
este é o tamanho máximo limite para a maioria das
companhias aéreas de custo reduzido

8 kg
é o peso máximo limite para a maioria das
companhias aéreas tanto de custo reduzido como
para as tradicionais

1 peça é o normalmente permitido a bordo do avião

 

Atenção!

Companhias aéreas de custo reduzido normalmente não autorizam uma bagagem de
mão a passageiros bebés. Acessórios, incluindo comida de bebé, são transportados
pelos responsáveis da criança, ao que não se lhes permite uma bagagem de mão extra
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 Algumas companhias aéreas tradicionais oferecem peso e quantidade extra aos que
voam em executiva, premium ou primeira classe
Se a sua bagagem de mão excede os limites, poderá ser transportada como bagagem
de porão, desde que cumpra com as respetivas regras

Peça à sua companhia aérea a informação detalhada sobre os limites de bagagem.

O que levar na bagagem de mão?

O tipo de coisas que deverá levar a bordo são valores, joias, documentos e dinheiro. A bagagem
de porão pode sofrer danos durante a viagem, assim que as coisas mais delicadas como
máquinas fotográ�cas, computadores, ou itens de vidro deverão ser transportados na bagagem
de mão.

Posso levar comida ou bebida na minha bagagem de mão?

Quando preparar a sua bagagem de mão, não se esqueça das restrições de líquidos que pode
levar a bordo. Isto inclui bebidas, comidas liquidas, cosméticos, etc. Regras restritas aplicam-se
também a cremes, gel, aerossóis, espumas de barbear, pasta de dentes e loções. É-lhe apenas
permitido transportar líquidos em embalagens de capacidade máxima de 100 ml. Todas as
embalagens deverão caber numa bolsa plástica, de máximo de 1 litro de volume.

Exceções a estas restrições são comidas de bebés e medicamentos necessários para o
passageiro durante o voo.

Não há restrições no transporte de comida dentro dos limites da UE. Pode levar sandes, bolos,
doces, salsichas, frutas e vegetais, e outros produtos.

Posso levar o meu computador a bordo?

A maioria das companhias aéreas (principalmente as tradicionais) permitem uma peça extra de
bagagem que conta como uma bolsa de mão. Estes são normalmente itens tais como:

uma bolsa de computador portátil (com o carregador e rato)
uma máquina fotográ�ca (numa bolsa em separado ou na bagagem de mão)
outro pequeno aparelho eletrónico (telefone, aparelho de música mp3, consolas
portáteis de jogos)
guarda-chuva
casaco
material de leitura (que não seja uma biblioteca inteira)
bolsa de mão (cujo o conteúdo será veri�cado durante a veri�cação de segurança do
aeroporto)

Atenção!

As companhias aéreas de custo reduzido normalmente não permitem nenhuma bagagem extra
a bordo, assim que tudo o que foi mencionado acima deverá caber numa só peça de bagagem
de mão.

O que é que não posso levar a bordo?

Não é permitido levar a bordo nenhum objeto cortante, tais como tesouras, ferramentas, saca-
rolhas, etc.

Onde deverei colocar a bagagem de mão no avião?

A bagagem de mão deverá ser colocada nos compartimentos superiores em cima do seu
acento. 
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Este artigo contém a informação que procurava? Sim  | Não


