
	
	
 
 
  
 

	

  

PUBLICIDADE

Considerando que o Decreto-Lei N.º 54/2019, de 10 de dezembro, publicado no BO nº 
123 I Série, regula o regime jurídico de fixação e atualização da estrutura das tarifas 
aéreas aplicáveis no transporte aéreo regular doméstico de passageiros de forma 
transparente e previsível.

O Governo, através da Direção Geral do Turismo e Transportes, vem a público divulgar 
os artigos mais relevantes do referido Decreto-Lei, para melhor conhecimento dos 
termos legais e melhor facilitar a relação entre os operadores aéreos, as agências de 
viagens e os passageiros de uma forma geral. 

Tarifas aéreas: 

A estrutura tarifária do transporte aéreo regular doméstico de passageiros abrange os 
seguintes tipos básicos de tarifas aéreas:

a) Tarifa Base de Referência;
b) Tarifa Promocional 
c) Tarifa Social; e 
d) Tarifa flexível.

1. Tarifa Base de Referência: 
As tarifas base de referência para cada linha, nos trajetos de ida, ficam fixadas nos 
montantes estabelecidos (vide a tabela I abaixo), acrescido da taxa de embarque e da 
taxa de segurança aeroportuária, podendo ser alteradas por Portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e dos Transportes Aéreos.

TABELA I: TARIFA DE REFERÊNCIA
(Voos diretos)

LINHA CÓDIGO IATA OU 
OACI

TARIFA BASE DE 
REFERENCIA

(IDA/CVE)

Praia- São Vicente/São Vicente-Praia RAI-VXE/VXE-RAI 9.000

Praia-Sal/Sal-Praia RAI-SID/SID-RAI 8.500

Praia-Boa Vista/Boa Vista-Praia RAI-BVC/BVC-RAI 8.100

Praia-São Filipe/São Filipe-Praia RAI-SFL/SFL-RAI 6.700

Praia-Maio/Maio-Praia RAI-MMO/MMO-RAI 3.000

Praia-São Nicolau/São Nicolau-Praia RAI-SNE/SNE-RAI 8.200

Sal-São Vicente/São Vicente-Sal SID-VXE-VXE-SID 9.100

Sal-Boa Vista/Boa Vista -Sal SID-BVC/BVC-SID 4.600

Sal-São Nicolau/São Nicolau-Sal SID-SNE/SNE-SID 7.800

São Vicente-São Nicolau/São Nicolau-
São Vicente VXE-SNE/SNE-VXE 5.600

NOTA. Às tarifas acrescem as seguintes taxas
 - Taxa de Embarque: 600$00/embarque
 - Taxa de Segurança Aérea: 150$00/embarque

2.  Tarifa Promocional:
As transportadoras aéreas licenciadas devem oferecer, no período de um ano civil e 
por cada linha, pelo menos, 20% dos lugares comercializados em tarifa promocional.

3. Tarifa Social:
As transportadoras aéreas licenciadas são obrigadas a comercializar, no período de 
um ano civil e por cada linha, pelo menos, 10% dos lugares em tarifa social.
As tarifas sociais estão sujeitas a um desconto mínimo de 40% relativamente à tarifa 
de referência e beneficiam, pelo menos, as seguintes categorias de passageiros: 

a) Indivíduos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos;
b) Equipas desportivas inscritas nas Federações em competição oficial
c) Membros e famílias numerosas* com idade igual ou superior a 12 (doze anos;
d) Estudantes com idades compreendidas entre os 12 (doze) e 25 (vinte e cinco) 

anos, inclusive. 
* Entende-se por família numerosa aquela que esteja constituída por, pelo menos, 4 
(quatro) filhos.

4. Tarifa Flexível:
O preço da tarifa flexível é fixado pelas transportadoras aéreas licenciadas, mas, em 
caso algum, pode exceder 25% da tarifa de referência, devendo, em contrapartida, 
oferecer ao passageiro prestações ou serviços adicionais, designadamente o 
transporte de dois volumes na cabine e franquia de bagagem máxima de 30Kg (trinta 
quilogramas). 

5. Voos com escala de ligação:
No caso de voos com escala de ligação (permanência de menos de 24h no ponto 
de escala) a tarifa é determinada somando o preço dos diferentes segmentos de 
voos diretos que o passageiro deve tomar para chegar ao destino e multiplicando o 
resultado por 0,6, sem prejuízo do disposto no número seguinte: 
Se da aplicação do disposto no número anterior resultar um preço superior ao 
indicado na Tabela II, a tarifa máxima a pagar pelos passageiros, com origem/destino 
São Nicolau e que sejam cidadãos nacionais, é a constante da Tabela II abaixo 
indicada, nos termos do Anexo IV do DL 54/2019. 

TABELA II: TARIFA MÁXIMA A PAGAR PELOS CIDADÃOS 
NACIONAIS NOS VOOS COM   ESCALA DE LIGAÇÃO

Voos com escala Escala (s) Tarifa máxima não bonificada (IDA)

1. BVC-SNE 1 (RAI)
2 SID-RAI)

8.200
“

2. MMO-SNE 1 (RAI)
2 (RAI-(SID)

8.700
“

3. RAI-SNE 1 (SID) 8.200

4. SFL-SNE 1 (RAI)
2 (RAI+SID)

8.500
“

5. SID-SNE 1 (RAI)
2 (BVC+RAI)

7.800
“

6. VXE-SNE 1 (SID) 5.600

Observação: Esta Nota Informativa não dispensa a consulta do Decreto Lei nº 
54/2019, BO N.º 123, I Série, de 10 de dezembro e a Retificação n.º 166/2019, no BO 
N.º 128, I Série, de 26 de dezembro no website: www.mtt.gov.cv; www.governo.cv e 
https://www.facebook.com/ministeriodoturismoetransportes
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CV Interilhas está a construir frota 
própria para ligar Cabo Verde

A administração da CV Interilhas, do grupo português ETE e concessionária do transporte marítimo em Cabo Verde, anunciou 
estar a construir uma frota própria e vai avançar com a aquisição do terceiro navio, cumprindo os requisitos da concessão.

A empresa assumiu aque-
la concessão em Agosto de 
2019 e já incorporou na fro-
ta que assegura o transporte 
marítimo de passageiros e 
carga entre as ilhas de Cabo 
Verde os navios “Chiquinho 
BL”, em Fevereiro de 2020, 
e o “Dona Tututa”, que esta 
segunda-feira foi recebi-
do no Mindelo, ilha de São 
Vicente.

Em entrevista à agência 
Lusa, no Mindelo, o admi-
nistrador da CV Interilhas 
e vice-presidente do grupo 
ETE – Cabo Verde, Jorge 
Maurício, alertou que se tra-
ta de um processo complexo, 
pelas exigências que cada na-
vio representa, como o “Dona 
Tututa”, construído em 2002, 
comprado pela empresa e que 
após profunda remodelação 
entrará agora ao serviço em 
Cabo Verde.

O terceiro navio da fro-
ta que a CV Interilhas está a 
organizar, conforme previsto 
no contrato de concessão, de-
verá ser adquirido nos próxi-
mos meses e terá capacidade 
para transportar mais de 300 
passageiros e 70 viaturas.

“Estamos a construir um 
sistema de transporte, que é 
um conceito diferente, maior, 
que não inclui apenas os na-
vios. O novo sistema inclui 
a aquisição de navios que se 
adaptam às características 
de Cabo Verde, às condições 
das gares Marítimas de todo 
o país, para possibilitar a li-
gação entre terra e mar, num 
navio em excelentes condi-
ções de conforto, segurança e 
higiene e também dos centros 
de logística em todos os por-
tos para garantir que a entre-
ga, recepção, consolidação e 

desconsolidação das merca-
dorias sejam feitas com senso 
logístico”, disse.

Este novo sistema, acres-
centou, irá garantir que as 
viagens marítimas interilhas 
sejam feitas com a logística, 
horários e acondicionamento 
necessários.

“Isto é o que propusemos, 
é o que estamos a construir e 
às vezes peço às pessoas to-
lerância e paciência. Porque 
não se consegue construir um 
sistema de transporte marí-
timo de passageiros e carga 
para um país arquipelágico 

num único dia e num único 
ano”, apontou.

Desde Agosto de 2019 que 
a CV Interilhas – liderada em 
51% pela Transinsular (grupo 
ETE) – detém a concessão, 
por 20 anos, do transporte 
marítimo de passageiros e 
mercadorias entre as nove 
ilhas habitadas do arquipé-
lago, tendo recorrido inicial-
mente a navios de armadores 
locais (accionistas da empre-
sa, 49%), que antes assegura-
vam de forma isolada as liga-
ções entre as ilhas.

De acordo com Jorge 

Maurício, este é um processo 
com alguns aspectos a melho-
rar, do ponto de vista da em-
presa e das autoridades.

“São as autoridades maríti-
mas a responderem a tempo, 
as portuárias, as sanitárias, 
para que os passageiros com-
pareçam a tempo de fazer as 
viagens a horas estipuladas. 
Garantir que haja uma inte-
racção de todos os parceiros do 
negócio marítimo e portuário, 
que consolide o projecto de 
construção da CV Interilhas e 
do sistema de transporte para 
Cabo Verde”, explicou.

Para o administrador, em 
23 meses de actividade da 
empresa, o maior desafio tem 
sido a pandemia que parali-
sou o país, fazendo alterar o 
sistema das viagens, através 
de várias restrições para con-
ter a transmissão da covid-19.

“Depois dos primeiros seis 
meses de operação, pratica-
mente começámos a viver a 
pandemia e isto não foi fácil, 
onde em determinados mo-
mentos em Cabo Verde havia 
um único meio de transporte 
possível, que eram os navios 
da CV Interilhas, porque es-
tava tudo fechado com o es-
tado de emergência. Tivemos 
grandes dificuldades, depois 
não pudemos transportar 
passageiros, e tivemos de 
cumprir as rotas todas, sem 
um único passageiro”, subli-
nhou.

O “Dona Tututa”, o 
novo navio da frota da CV 
Interilhas, vai poder ligar 
em 24 horas as ilhas de São 
Vicente, São Nicolau, Sal, 
Boavista e Santiago, garan-
tindo maior regularidade de 
viagens, tendo capacidade 
para 220 passageiros, 43 via-
turas ou 11 atrelados de 15 
metros.

Juntamente com o Governo 
cabo-verdiano e a Enapor, 
empresa pública que gere os 
portos do arquipélago, a CV 
Interilhas está ainda a traba-
lhar no projecto que prevê a 
instalação de gares marítimas 
em todas as ilhas, juntamente 
com centros logísticos, para 
melhorar a operação e o ser-
viço de transporte no arqui-
pélago.

“Queremos ter a curto pra-
zo uma empresa sustentável”, 
sublinhou Jorge Maurício. 
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Considerando que o Decreto-Lei N.º 54/2019, de 10 de dezembro, publicado no BO nº 
123 I Série, regula o regime jurídico de fixação e atualização da estrutura das tarifas 
aéreas aplicáveis no transporte aéreo regular doméstico de passageiros de forma 
transparente e previsível.

O Governo, através da Direção Geral do Turismo e Transportes, vem a público divulgar 
os artigos mais relevantes do referido Decreto-Lei, para melhor conhecimento dos 
termos legais e melhor facilitar a relação entre os operadores aéreos, as agências de 
viagens e os passageiros de uma forma geral. 

Tarifas aéreas: 

A estrutura tarifária do transporte aéreo regular doméstico de passageiros abrange os 
seguintes tipos básicos de tarifas aéreas:

a) Tarifa Base de Referência;
b) Tarifa Promocional 
c) Tarifa Social; e 
d) Tarifa flexível.

1. Tarifa Base de Referência: 
As tarifas base de referência para cada linha, nos trajetos de ida, ficam fixadas nos 
montantes estabelecidos (vide a tabela I abaixo), acrescido da taxa de embarque e da 
taxa de segurança aeroportuária, podendo ser alteradas por Portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e dos Transportes Aéreos.

TABELA I: TARIFA DE REFERÊNCIA
(Voos diretos)

LINHA CÓDIGO IATA OU 
OACI

TARIFA 
BASE DE 

REFERENCIA
(IDA/CVE

Praia- São Vicente/São Vicente-Praia RAI-VXE/VXE-RAI 9.000

Praia-Sal/Sal-Praia RAI-SID/SID-RAI 8.500

Praia-Boa Vista/Boa Vista-Praia RAI-BVC/BVC-RAI 8.100

Praia-São Filipe/São Filipe-Praia RAI-SFL/SFL-RAI 6.700

Praia-Maio/Maio-Praia RAI-MMO/MMO-RAI 3.000

Praia-São Nicolau/São Nicolau-Praia RAI-SNE/SNE-RAI 8.200

Sal-São Vicente/São Vicente-Sal SID-VXE-VXE-SID 9.100

Sal-Boa Vista/Boa Vista -Sal SID-BVC/BVC-SID 4.600

Sal-São Nicolau/São Nicolau-Sal SID-SNE/SNE-SID 7.800

São Vicente-São Nicolau/São Nicolau-
São Vicente VXE-SNE/SNE-VXE 5.600

NOTA. Às tarifas acrescem as seguintes taxas
 - Taxa de Embarque: 600$00/embarque
 - Taxa de Segurança Aérea: 150$00/embarque

2.  Tarifa Promocional:
As transportadoras aéreas licenciadas devem oferecer, no período de um ano civil e 
por cada linha, pelo menos, 20% dos lugares comercializados em tarifa promocional.

3. Tarifa Social:
As transportadoras aéreas licenciadas são obrigadas a comercializar, no período de 
um ano civil e por cada linha, pelo menos, 10% dos lugares em tarifa social.
As tarifas sociais estão sujeitas a um desconto mínimo de 40% relativamente à tarifa 
de referência e beneficiam, pelo menos, as seguintes categorias de passageiros: 

a) Indivíduos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos;
b) Equipas desportivas inscritas nas Federações em competição oficial
c) Membros e famílias numerosas* com idade igual ou superior a 12 (doze anos;
d) Estudantes com idades compreendidas entre os 12 (doze) e 25 (vinte e cinco) 

anos, inclusive. 
* Entende-se por família numerosa aquela que esteja constituída por, pelo menos, 4 
(quatro) filhos.

4. Tarifa Flexível:
O preço da tarifa flexível é fixado pelas transportadoras aéreas licenciadas, mas, em 
caso algum, pode exceder 25% da tarifa de referência, devendo, em contrapartida, 
oferecer ao passageiro prestações ou serviços adicionais, designadamente o 
transporte de dois volumes na cabine e franquia de bagagem máxima de 30Kg (trinta 
quilogramas). 

5. Voos com escala de ligação:
No caso de voos com escala de ligação (permanência de menos de 24h no ponto 
de escala) a tarifa é determinada somando o preço dos diferentes segmentos de 
voos diretos que o passageiro deve tomar para chegar ao destino e multiplicando o 
resultado por 0,6, sem prejuízo do disposto no número seguinte: 
Se da aplicação do disposto no número anterior resultar um preço superior ao 
indicado na Tabela II, a tarifa máxima a pagar pelos passageiros, com origem/destino 
São Nicolau e que sejam cidadãos nacionais, é a constante da Tabela II abaixo 
indicada, nos termos do Anexo IV do DL 54/2019. 

TABELA II: TARIFA MÁXIMA A PAGAR PELOS CIDADÃOS NACIONAIS NOS VOOS 
COM   ESCALA DE LIGAÇÃO

Voos com escala Escala (s) Tarifa máxima não bonificada (OW)

1. BVC-SNE 1 (RAI)
2 SID-RAI)

8.200
“

2. MMO-SNE 1 (RAI)
2 (RAI-(SID)

8.700
“

3. RAI-SNE 1 (SID) 8.200

4. SFL-SNE 1 (RAI)
2 (RAI+SID)

8.500
“

5. SID-SNE 1 (RAI)
2 (BVC+RAI)

7.800
“

6. VXE-SNE 1 (SID) 5.600

Observação: Esta Nota Pública não dispensa a consulta do Decreto Lei nº 54/2019, 
BO N.º 123, I Série, de 10 de dezembro de 2019 no website: www.mtt.gov.cv; www.
governo.cv e https://www.facebook.com/ministeriodoturismoetransportes
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