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Bagagens, carrinhos de bebé e assentos infantis no
avião

Franquia de bagagem para bebés e crianças

Crianças com menos de dois anos de idade que viajam no colo e pagam o equivalente a entre
10% e 30% da tarifa de adulto (no caso das companhias aéreas regulares) ou com bilhete cujo
preço tem por base o destino (no caso das companhias de baixo custo) não têm direito à
qualquer franquia de bagagem ou à uma franquia de bagagem limitada.

Os bilhetes aéreos para crianças com até 12 anos são geralmente de 25% a 30% mais baratos
que os bilhetes para adultos. Os jovens passageiros têm direito à mesma franquia de bagagem
gratuita ou ligeiramente inferior.

Como regra geral, poderá viajar com um carrinho de bebé totalmente dobrável, que
normalmente é transportado no porão da aeronave, sem custo adicional. O carrinho deve ser
levado até a porta do avião, de onde será carregado para o porão por um dos funcionários
responsáveis pela gestão das bagagens. Então o bebé deverá ser carregado pelos pais até a
entrada da aeronave. O carrinho será devolvido imediatamente após a aterragem.

Viagem de criança no colo

Existem duas opções para viajar de avião com uma criança com menos de dois anos de idade: o
bebé pode viajar num assento próprio, num assento de segurança para crianças (normalmente a
partir dos seis meses) ou no colo de um dos pais ou responsável. A segunda opção é muito mais
barata (o preço do bilhete corresponde geralmente a entre 10% e 30% da tarifa de adulto ou é
�xo e depende do destino) e, às vezes, é até gratuita.

Contudo, isso resultará numa franquia de bagagem diferente – crianças não têm direito à
bagagem de porão ou a permissão pode ser limitada. Normalmente, poderá despachar sem
custos um carrinho de bebé ou uma alcofa de bebé.

Os cintos de segurança estão disponíveis a bordo de todas as aeronaves e devem ser solicitados
– eles devem ser colocados sempre que o aviso indicar para "apertar o cinto de segurança".

Cadeira de segurança para automóvel a bordo

Geralmente, é possível – e até recomendado – que as crianças viajem numa cadeira de
segurança para automóvel a bordo da aeronave. Assim como num carro, os cintos de segurança
projetados para adultos não garantem aos pequenos passageiros a devida proteção que um
sistema de retenção apropriado para crianças.

Se decidir utilizar uma cadeirinha no avião, veri�que se é apropriada para o uso numa aeronave.
Deve ter um rótulo com um símbolo particular. Caso a cadeira de segurança para automóvel não
for compatível com as dimensões do assento na aeronave, poderá ser transportado no porão
por um custo extra.

Algumas companhias aéreas permitem o uso de cadeirinhas de segurança infantil apenas até
uma certa idade, por exemplo crianças com até três anos de idade.

Comida para bebé na bagagem de mão e embarque prioritário

Os pais podem levar alimentos para o bebé a bordo. As regras sobre líquidos na bagagem de
mão não se aplicam à água, alimento ou leite para criança. Ao passar no controlo de segurança
no aeroporto, no entanto, os pais podem ser convidados a provar qualquer leite ou alimento que
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pretendem levar a bordo. A maioria das companhias aéreas tem micro-ondas a bordo, de modo
que poderá solicitar para aquecer o leite ou alimento do bebé. Normalmente, as empresas
incentivam as famílias com crianças a embarcarem em primeiro lugar para que tenham mais
tempo para se instalarem.

Regras e regulamentações de diferentes companhias aéreas

Abaixo, encontrará uma lista de companhias aéreas e as respetivas regulamentações sobre as
franquias de bagagem para crianças: Aero�ot, Aer Lingus, Air Canada, Air France, Air Serbia,
American Airlines, Austrian, Belavia, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cathay Paci�c,
Delta Airlines, easyJet, El Al, Emirates, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Jet2.com, LOT,
Lufthansa, Norwegian, Qatar Airways, Ryanair, SAS, Singapore Airlines, Sun Express, Swiss, TAP,
Turkish Airlines, Ukraine International, Vueling, Wizz Air.

Aero�ot

Carrinhos de bebé são armazenados no porão sem custo extra. Crianças com menos de 2 anos têm direito à
mesma franquia de bagagem que os adultos (a depender da classe de reserva).

Aer Lingus

Ao viajar com criança, poderá despachar gratuitamente um carrinho de bebé, uma cadeira auto para bebé
ou uma cadeirinha. 

Air Canada

Crianças que viajam num assento próprio têm direito à mesma franquia de bagagem dos adultos.
Passageiros a viajar com criança no colo podem levar gratuitamente a bordo uma bagagem (com até 10 kg),
além da bagagem de mão.

Se tem um carrinho de bebé totalmente dobrável, pode levá-lo até a porta da aeronave, de onde será
carregado para o porão por um dos funcionários responsáveis pela gestão das bagagens. O serviço é
gratuito. Regras diferentes são aplicadas a carrinhos grandes e pesados, que só podem ser despachados no
balcão como bagagem de porão.

Passageiros que viajam com criança na classe económica podem solicitar um berço (se a criança não
conseguir sentar-se sozinha). Por motivos de segurança, os berços podem ser utilizados apenas por bebés
com peso inferior a 12 kg. No entanto, os berços não estão disponíveis em todas as aeronaves.

Crianças com até 11 anos podem despachar sem custos uma cadeirinha, além da franquia regular de
bagagem.

Air France
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Em voos de longa distância nas classes Executiva, Económica Premium e Económica, os passageiros podem
solicitar um berço. A reserva poderá ser feita apenas para crianças com peso inferior a 10 kg e medida
inferior a 70 cm. As crianças mais velhas têm permissão para viajar nas suas próprias cadeiras de segurança
para automóvel. 

Tem permissão para levar consigo um carrinho de bebé desmontável e uma cadeirinha como bagagem de
porão, sem custo extra.

Se viaja com uma criança com menos de 2 anos no colo, pode levar a bordo uma bagagem com até 12 kg e
medidas inferiores a 55 x 35 x 25 cm. Além disso, pode levar consigo na cabine uma segunda bagagem
gratuita com até 10 kg.

As crianças com mais de 2 anos de idade e as que viajam nos próprios assentos de segurança têm a mesma
permissão de bagagem dos adultos.

Air Serbia

Crianças com menos de 2 anos que viajam no colo de um adulto não podem viajar com bagagem de mão. As
demais crianças que ocupam um assento próprio têm direito à mesma franquia de bagagem dos adultos.

Além da bagagem de mão, tem permissão de levar consigo um carrinho de bebé ou uma alcofa de bebé.   

Na classe económica, as crianças com até 2 anos de idade bem como as crianças mais velhas têm permissão
à mesma franquia de bagagem dos adultos. Na classe executiva, os passageiros com 2 anos de idade podem
despachar uma 1 mala de até 23 kg e um carrinho de bebé dobrável. As crianças mais velhas – exatamente
como os adultos – podem viajar com 2 bagagens de porão, cada uma com até 32 kg e dimensão máxima de
158 cm. 

American Airlines

Por motivos de segurança, as crianças são obrigadas a viajar em uma cadeira de segurança para automóvel
adequada à idade, peso e altura, e ter um rótulo com um símbolo particular indicando a aprovação para o
uso em aeronaves.

Terá permissão para levar gratuitamente consigo a bordo um carrinho de bebé dobrável e um conjunto de
fraldas.

Austrian

Uma cadeira de segurança para automóvel (adequada para o uso em aeronaves) pode ser levada a bordo
para a criança que ocupa um assento reservado. Para crianças com menos de 2 anos, poderá levar uma
cadeirinha, um carrinho de bebé ou um portador de bebé.

Belavia

Um carrinho de bebê dobrável, uma cadeira de segurança para automóvel ou um portador de bebé podem
ser levados a bordo da aeronave.

British Airways
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Uma criança (de 0 a 2 anos de idade) pode viajar no colo de um dos pais ou em qualquer tipo de sistema de
retenção para crianças posicionado num assento próximo. Em algumas rotas, a British Airways oferece aos
pais berços especialmente projetados que devem ser reservados com antecedência. As crianças com menos
de 3 anos têm permissão para viajar em suas próprias cadeirinhas.

Os passageiros que viajam com bebés (menores de 2 anos) podem levar consigo uma bagagem extra com os
itens necessários para viagem (como comida, brinquedos ou fraldas). As crianças mais velhas têm permissão
à mesma franquia de bagagem dos adultos.

As crianças mais velhas têm a mesma franquia gratuita de bagagem de porão dos pais. Ao viajar com
crianças, poderá despachar uma bagagem gratuita, um carrinho de bebé dobrável e uma cadeirinha.

Brussels Airlines

Crianças com idade entre 2 e 11 anos têm direito à mesma franquia de bagagens dos adultos.

Ao viajar com uma criança (com menos de 2 anos) que não ocupe um assento, poderá levar consigo a bordo
uma cadeira auto para bebé ou um carrinho dobrável, bem como comida para bebé. Também poderá
despachar 1 bagagem de até 23 kg (exceto com a tarifa Check & Go, que não inclui bagagem de porão).

Bulgaria Air

A franquia de bagagem para bebés com menos de 2 anos inclui 1 bagagem de porão com até 10 kg e um
carrinho de bebé dobrável. Também poderá levar consigo a bordo comida para bebé.

Cathay Paci�c

As crianças podem viajar nas suas próprias cadeiras de segurança para automóvel (adequadas para o uso em
aeronaves) ou poderá ser solicitado um sistema de retenção infantil fornecido pela companhia aérea. Está
disponível na maioria dos aviões. Todas as aeronaves da Cathay Paci�c são equipadas com berços especiais e
apropriados para crianças com peso inferior a 12 kg.

Delta Airlines

Um bebê com menos de 2 anos de idade que viaja gratuitamente no colo de um dos pais não tem direito à
bagagem gratuita. No entanto, crianças sem assento, mas que pagam 10% da tarifa de adulto, podem levar
uma bagagem de porão de até 10 kg e um carrinho dobrável.

As crianças mais velhas que pagam pelo menos 50% da tarifa de adulto têm direito à mesma franquia de
bagagem dos adultos.

easyJet

Bebés e crianças com mais de 2 anos têm a mesma franquia de bagagem de porão dos adultos, a qual inclui
3 itens - cada um custa uma taxa.

El Al

Na maioria das aeronaves, está disponível alcofa para bebés com até 9 meses. Para crianças com até 2 anos,
poderá levar consigo um carrinho de bebé dobrável, portador de bebé ou cadeirinha (sem custos). Crianças
têm direito a uma bagagem de porão com até 10 kg.
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Emirates

Se a criança não ocupa um assento próprio, os pais podem despachar uma peça de bagagem adicional de 10
a 23 kg (a depender da rota). Também é permitida uma bagagem de mão de até 5 kg com itens necessários
para o voo e comida de bebé, além de um carrinho de bebé dobrável ou um berço (todos sem custos).

No Aeroporto Internacional de Dubai, os pais podem utilizar carrinhos de bebé gratuitos para facilitar o
deslocamento dentro do aeroporto. Carrinhos para gémeos também estão disponíveis.

A Emirates providencia travesseiros e cobertores para bebés (com até 2 anos), além de berços com 75 cm de
comprimento que podem ser utilizados por crianças com peso inferior a 11 kg.

Etihad Airways

Bebês com menos de 2 anos podem viajar no colo ou na cadeira de segurança para automóvel. Toda criança
com idade entre 2 e 3 anos é obrigada a viajar em suas próprias cadeirinhas.

Ao viajar com crianças sem assentos reservados, poderá levar bagagem de porão com até 23 kg (voos de e
para EUA, Canadá e Brasil) ou com até 10 kg (todos os outros voos). A bagagem de mão deve ter até 5 kg –
independentemente do destino ou da classe de reserva – e pode incluir comida para bebé e outros itens
necessários para o voo.

Eurowings

Há uma tarifa �xa de 15 € por cada trecho para bebés com menos de 2 anos que viajam no colo. Um
desconto de 20% é oferecido para crianças com até 11 anos e bebés que ocupam um assento. Poderá levar
consigo um carrinho de bebé dobrável, uma cadeirinha ou uma cadeira auto para cada criança sem custos.

Finnair

Crianças (de 0 a 2 anos de idade) podem viajar no colo de um dos pais ou em qualquer tipo de sistema de
retenção para crianças posicionado num assento próximo.

Independentemente da classe de reserva, uma criança que viaje no colo de um dos pais tem o direito à uma
peça de bagagem de porão com, no máximo, 23 kg, além de um carrinho de bebé dobrável e uma cadeira de
segurança para automóvel.

As crianças que viajam nos seus próprios assentos, numa cadeirinha, têm direito à mesma franquia de
bagagem de porão dos adultos, além do carrinho dobrável e da cadeira de segurança para automóvel.

Berços para bebés com até seis meses estão disponíveis a bordo e devem ser reservados com antecedência.
Os berços têm comprimento de 70 cm e suportam o peso máximo de 11 kg.

Jet2.com

Os pais não têm direito à franquia de bagagem completa para bebés com até 2 anos de idade sem assento
reservado.

Carrinhos de bebé dobráveis e cadeiras de segurança para automóvel com peso máximo de 10 kg serão
transportados gratuitamente como bagagem de porão para todos os bebés e crianças com reserva.
Dependerá, entretanto, do espaço disponível no compartimento da aeronave. Se não houver espaço
su�ciente, carrinhos de bebé e cadeirinhas serão encaminhados no próximo voo disponível. Qualquer item
com peso superior a 10 kg será taxado como excesso de bagagem.

LOT
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Bebés (com menos de 2 anos de idade) que viajam no colo de um adulto têm direito a uma bagagem de
porão com até 23 kg e dimensão máxima de 158 cm (independentemente do destino e da classe de reserva).
A franquia gratuita de bagagem inclui um carrinho de bebé dobrável.

Lufthansa

Bebés (com menos de 2 anos de idade) que viajam no colo de um adulto têm direito a uma bagagem de
porão com até 23 kg (independentemente do destino e da classe de reserva). As crianças com mais de 2 anos
de idade têm a mesma franquia de bagagem gratuita dos adultos. Carrinhos de bebé dobráveis, cadeirinhas
ou alcofas de bebé podem ser levados a bordo como bagagem de mão adicional sem nenhum custo.

Para aumentar a segurança, as crianças com até 7 anos de idade podem viajar gratuitamente nas suas
próprias cadeirinhas. Entretanto, essa opção é disponibilizada apenas para bebés (de 0 a 2 anos) com reserva
de bilhete aéreo (já que ele/ela não viajará no colo).

A cadeirinha deve estar em perfeitas condições e deve atender a todos os padrões de segurança exigidos.
Caso não se encaixe com segurança no assento da aeronave, poderá ser transportado no porão por um
custo extra.

Norwegian

Não há franquia de bagagem de mão para bebés com menos de 2 anos que não ocupam um assento. No
entanto, os pais têm a permissão de levar consigo a bordo alimentos de bebé necessários durante o voo.
Poderão também despachar uma bagagem de até 5 kg. Os itens para o bebé podem ser levados na própria
bagagem de um dos pais (os 5 kg serão contabilizados a mais nesta bagagem) ou poderá ser preparada uma
bagagem em separado para a criança.

As demais crianças têm direito à mesma franquia de bagagem dos adultos.

Não serão cobradas taxas por um carrinho totalmente dobrável ou uma cadeira de segurança para
automóvel para crianças com até 11 anos.

Qatar Airways

Os passageiros que viajam com uma criança de até 11 anos de idade podem despachar gratuitamente um
carrinho dobrável. Se o bebé (0 a 2 anos) viaja no colo, a franquia de bagagem de mão inclui uma peça com
peso inferior a 10 kg e dimensões máximas de 50 x 37 x 25 cm.

Os limites de peso da bagagem podem variar a depender da classe de reserva e do destino. Se viaja na
primeira classe com uma criança de e para Argentina, Brasil, Canadá e EUA, tem direito à uma bagagem de
porão com até 32 kg. Na classe económica, o limite é de 23 kg.   

A tarifa infantil em todas as outras rotas inclui uma peça de bagagem de porão com até 10 kg,
independentemente da classe de reserva.

Ryanair
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Os passageiros com criança podem levar consigo gratuitamente 2 itens – um carrinho de bebé dobrável e
um dos seguintes itens: cadeira de segurança para automóvel, assento de elevação ou berço portátil. Esses
itens podem ser etiquetados para a viagem num balcão de entrega de bagagem até 40 minutos antes do
horário de partida do voo.

O carrinho deve ser levado até a porta do avião, de onde será carregado para o porão.

Os bebés com até 2 anos podem viajar na cadeirinha. No entanto, eles devem ocupar um assento individual
reservado com a tarifa infantil. Os passageiros que compram um assento em separado para uma criança
podem levar a bordo uma bagagem de mão com até 10 kg e uma segunda pequena bagagem. Também têm
a opção de reservar uma bagagem de porão.

SAS

As crianças com menos de 2 anos podem viajar no colo ou na cadeira de segurança para automóvel. Ao
escolher a última opção, terá que reservar um assento com a mesma tarifa cobrada para crianças mais
velhas. Os bebés que viajam no colo não tem direito à bagem de mão, mas podem despachar uma bagagem
de até 23 kg.

Uma cadeirinha não utilizada a bordo será transportado como bagagem de porão.

Carrinhos de bebé desmontáveis para crianças de até 2 anos podem ser despachados gratuitamente.
Carrinhos para crianças mais velhas contam como peças de bagagem.

Singapore Airlines

Crianças com idade entre 6 meses e 3 anos que ocupam um assento reservado podem usar sua própria
cadeira de segurança para automóvel a bordo (quando aprovada pelas autoridades de aeronavegabilidade).

Além disso, berços especiais para bebés são oferecidos pela Singapore Airlines. Cada um tem 70 cm de
comprimento e suporta o peso máximo de 14kg. É recomendável reservar o berço com antecedência, já que
apenas um número limitado é disponibilizado com base na ordem de solicitação.

Sun Express

Crianças com até 2 anos de idade têm direito à bagagem de porão de até 15 kg (voos domésticos) ou 20 kg
(voos internacionais), além de cadeirinha ou carrinho dobrável.

Poderá levar uma cadeirinha no avião desde que rotulada para o uso numa aeronave.

Swiss

Bebés com menos de 2 anos podem viajar no colo ou na cadeira de segurança para automóvel. Toda criança
com até 11 anos também pode viajar nas suas próprias cadeirinhas.

A Swiss oferece berços para bebés com até 8 meses de idade e peso inferior a 11 kg. Os berços estão
disponíveis para todas as classes de reserva em voos de longa distância e para a classe executiva em voos
dentro da Europa.

TAP
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Crianças com até 5 anos de idade podem viajar na cadeira de segurança infantil se apropriada para o uso
numa aeronave.

Bebés com até 2 anos de idade e sem assento reservado podem utilizar um dos berços disponíveis a bordo.
Os berços têm 70 cm de comprimento e suportam o peso máximo de 10 kg. É recomendável reservar o berço
com antecedência, já que apenas um número limitado é disponibilizado (por exemplo, no ato da reserva do
voo).

Turkish Airlines

Poderá levar consigo a bordo uma cadeirinha para a criança caso reserve um assento adicional. Também
poderá levar um carrinho dobrável – pode ser carregado até a porta do avião e depois será armazenado no
porão.

Bebés com até 2 anos de idade que viajam no colo de um dos pais têm direito a uma bagagem de porão com
até 10 kg.

Ukraine International

Bebés com até 2 anos de idade podem viajar no colo. Após completar seis meses, o bebé poderá viajar numa
cadeira de segurança infantil apropriada para o uso numa aeronave. No entanto, essa opção é
disponibilizada apenas quando um assento adicional é reservado.

Berços só serão aceites em voos de longa distância – basta solicitar durante a reserva. Entretanto, não o
poderá utilizar durante o voo. O berço deve ser armazenado na cabine da aeronave.

Um carrinho dobrável pode ser transportado gratuitamente para crianças com menos de 2 anos.

Vueling

Os passageiros que viajam com uma criança de até 2 anos de idade podem levar consigo gratuitamente um
carrinho dobrável. Deverá carregá-lo até a porta do avião, de onde será armazenado no porão. O carrinho
será devolvido imediatamente após a aterragem.

Wizz Air

Ao viajar com uma criança de até 2 anos de idade, terá permissão de levar um carrinho dobrável ou um
pequeno berço, além da bagagem de mão.
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