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Documentos que deve levar consigo a bordo do avião

Cartão de identi�cação ou passaporte

É recomendável viajar com um passaporte válido, mesmo se o destino estiver dentro do
espaço Schengen, onde apenas o cartão de identi�cação é obrigatório.
Se viaja para países que estão fora do Espaço Económico Europeu (EEE), o seu
passaporte deve estar válido por, no mínimo, mais 3 meses. Em alguns casos (como
Quénia e Egito), deve ter, pelo menos, mais 6 meses de validade a partir da chegada.
Passaporte sem validade ou dani�cado, em circunstância alguma, serve para cruzar
uma fronteira. Neste caso, o passageiro não será autorizado a embarcar no avião sem
uma indenização.
Ter um documento de identi�cação adequado e válido (passaporte ou para países do
EEE –um cartão de identi�cação) é absolutamente crucial para viajar ao estrangeiro. 

Visto

Antes da viagem, informe-se sobre as regulamentações de visto do país de destino.
Além das regulamentações de visto do país de destino, veri�que também as condiçõs
de trânsito nos países de escala. Alguns países exigem visto de trânsito de cidadãos de
certos países (nos Estados Unidos ou Bielorússia).  

Nossos consultores podem oferecer orientações básicas sobre a necessidade de visto e de qual
tipo. Deve notar-se, no entanto, que a eSky não lida com questões de visto nem dá informações
detalhadas sobre o assunto.

Número do bilhete eletrónico ou cartão de embarque

É recomendável ter o número (código) da sua reserva ou o número do seu e-ticket para facilitar o
processo de check-in. A ausência do número da reserva ou do número do e-ticket pode causar
di�culdades na hora de conferir o nome de um passageiro na lista com o nome num cartão de
identi�cação, o que pode resultar na recusa de embarque no avião.

Ao viajar com as companhias aéreas Ryanair, Wizz Air ou EasyJet, poderá efetuar o check-in
online através da eSky. As instruções especí�cas e o link para o check-in serão enviados por e-
mail junto com o seu o e-ticket. Através do link, acederá ao formulário de check-in – após
preencher os dados, receberá um e-mail com a con�rmação do check-in e o cartão de embarque
em anexo. Imprima este papel e certi�que-se de levá-lo consigo para o aeroporto junto com o
cartão de identi�cação utilizado para o check-in.

Voucher do hotel

O voucher do hotel recbido por e-mail deve ser impresso e levado consigo como con�rmação do
pagamento do hotel. Com a apresentação do voucher, receberá as chaves do seu quarto.

Apólice de seguro

Após a compra de uma apólice de seguro na eSky, irá recebê-la por e-mail. A mesma deve ser
impressa e levada consigo como uma con�rmação do seguro. Caso não tenha um seguro,
veri�que como escolher a opção que mais lhe convém.

Outros documentos
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Em algumas rotas e em algumas circunstâncias, passageiros são obrigados a ter documentos
adicionais adequedos, cuja apresentação é condição para a permissão do embarque no avião.
Entre alguns destes estão:

Atestado de permissão de voo para mulheres grávidas (normalmente exigido a partir da
28ª semana, mas é recomendável providenciar antes)
Certi�cado de vacinas (quando exigido pelo país de destino ou pelos países de escala)
Ordem de permissão para viajar de avião com criança (ao viajar com uma criança sem
tutor)
Certi�cado de um veterinário e passaporte para animal (ao viajar com um animal)
Permissão para transporte de armas (ao viajar com arma de caça)

 

Lembre-se! Se está a planear uma viagem, certi�que-se de que possui os documentos
necessários para esta viagem. As exigências podem variar consideravelmente, a depender do
país de destino e, se a viagem inclui escalas, também do país de trânsito.
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