




PLANO DE VOOS E HORÁRIOS 

Saída de Lisboa – Voos directos TAP 

TP 051 08 JUNHO LISBOA / BELO HORIZONTE 09H30 / 15H10 

TP 056 13 JUNHO BELO HORIZONTE / LISBOA 16H40 / 05H55 

Tarifa de Grupo em Classe Económica com restrições:  897,33€ 
Taxas de aeroporto incluidas no valor de 379,33€ - sujeitas a reconfirmação no momento de emissão dos bilhetes. 

TARIFA DE GRUPO IMPLICA UM MINIMO DE 10 PASSAGEIROS A VIAJAR EM CONJUNTO NOS MESMOS VOOS E DATAS. 
DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO NA TARIFA DE GRUPO: 01 MARÇO 2013 

Saída de Luanda  

DT 745 08 JUNHO LUANDA / SAO PAULO 08H30 / 12H55 

JJ 3326 08 JUNHO SAO PAULO / BELO HORIZONTE 17H45 / 18H59 

JJ 3385 13 JUNHO BELO HORIZONTE / RIO JANEIRO 07H39 / 08H42 

DT 742 13 JUNHO RIO JANEIRO / LUANDA 18H00 / 05H45 

Valor de Referência para Tarifa Individual em Classe Económica com restrições:  1.130,23 € 
Datas a definir de acordo com o pretendido pelo passageiro. Valores sujeitos a variação mediante a disponibilidade. 



PLANO DE VOOS E HORÁRIOS 

Saída da Cidade da Praia – Voos TAP via Lisboa 

TP 214 08 JUNHO PRAIA / LISBOA 23H55 / 05H55 

TP 051 09 JUNHO LISBOA / BELO HORIZONTE 09H30 / 15H10 

TP 056 13 JUNHO BELO HORIZONTE / LISBOA 16H40 / 05H55 

TP 213 14 JUNHO LISBOA / PRAIA 20H50 / 23H05 

Valor de Referência para Tarifa Individual em Classe Económica com restrições:  1.176,19€  
Datas a definir de acordo com o pretendido pelo passageiro. Valores sujeitos a variação mediante a disponibilidade. 

Saída de Bissau – Voos TAP via Lisboa 

TP 202 08 JUNHO BISSAU / LISBOA 02H20 / 07H20 

TPP 057 08 JUNHO LISBOA / BELO HORIZONTE 09H35 / 15H15 

TP 054 13 JUNHO BELO HORIZONTE / LISBOA 16H45 / 06H00 

TP 201 14 JUNHO LISBOA / BISSAU 22H10 / 01H20 

Valor de Referência para Tarifa Individual em Classe Económica com restrições:  1.249,98€. 
Datas a definir de acordo com o pretendido pelo passageiro. Valores sujeitos a variação mediante a disponibilidade. 



PLANO DE VOOS E HORÁRIOS 

Saída de São Tomé – Voos TAP via Lisboa 

TP 254 07 JUNHO SÃO TOMÉ / LISBOA 07H10 / 14H10 

TP 051 08 JUNHO LISBOA / BELO HORIZONTE 09H30 / 15H10 

TP 056 12 JUNHO BELO HORIZONTE / LISBOA 16H40 / 05H55 

TP 253 14 JUNHO LISBOA  / SÃO TOMÉ 00H40 / 05H40 

Valor de Referência para Tarifa Individual em Classe Económica com restrições:  1.377,35€ 
Datas a definir de acordo com o pretendido pelo passageiro. Valores sujeitos a variação mediante a disponibilidade. 

Saída de Maputo 

SA 7092 08 JUNHO MAPUTO / JOANESBURGO 07H00 / 08H00 

SA 222 08 JUNHO JOANESBURGO / SÃO PAULO 10H25 / 16H00 

G3 1812 08 JUNHO SÃO PAULO / BELO HORIZONTE 19H05 / 20H26 

JJ 3343 13 JUNHO BELO HORIZONTE / SÃO PAULO 11H52 / 13H05 

SA 223 13 JUNHO SÃO PAULO / JOANESBURGO 18H00 / 07H50 

SA 142 14 JUNHO JOANESBURGO / MAPUTO 09H45 / 10H50 

Valor de Referência para Tarifa Individual em Classe Económica com restrições:  1.215,62€ 
Datas a definir de acordo com o pretendido pelo passageiro. Valores sujeitos a variação mediante a disponibilidade. 



PLANO DE VOOS E HORÁRIOS 

Saída de Macau  

CA 3602 08 JUNHO MACAU / PEQUIM 19H50 / 23H00 

CA 907 09 JUNHO PEQUIM / SÃO PAULO 00H15 / 14H55 

JJ 3326 09 JUNHO SÃO PAULO / BELO HORIZONTE 17H45 / 18H59 

JJ 3343 13 JUNHO BELO HORIZONTE / SÃO PAULO 11H52 / 13H05 

CA 908 13 JUNHO SÃO PAULO / PEQUIM 18H05 / 04H55 

CA 3601 15 JUNHO PEQUIM / MACAU 08H30 / 12H10 

Valor de Referência para Tarifa Individual em Classe Económica com restrições:  2.147,11€ 
Datas a definir de acordo com o pretendido pelo passageiro. Valores sujeitos a variação mediante a disponibilidade. 



PLANO DE VOOS E HORÁRIOS 

Saída de Dili 

MI 295 08 JUNHO DILI / SINGAPURA 15H25 / 18H10 

SQ 478 09 JUNHO SINGAPURA / JOANESBURGO 01H25 / 06H10 

SA 222 09 JUNHO JOANESBURGO / SÃO PAULO 10H25 / 16H00 

G3 1812 09 JUNHO SAO PAULO / BELO HORIZONTE 19H05 / 20H26 

JJ 3343 13 JUNHO BELO HORIZONTE / SÃO PAULO 11H52 / 13H05 

SA 223 13 JUNHO SÃO PAULO / JOANESBURGO 18H00 / 07H50 

SQ 479 14 JUNHO JOANESBURGO / SINGAPURA 13H45 / 06H10 

MI 296 15 JUNHO SINGAPURA / DILI 09H25 / 14H20 

Valor de Referência para Tarifa Individual em Classe Económica com restrições:  3.135,51€ 
Datas a definir de acordo com o pretendido pelo passageiro. Valores sujeitos a variação mediante a disponibilidade. 



 



SUGESTÕES DE ALOJAMENTO 

HOTEL BRISTOL GOLDEN PLAZA / HOTEL BRISTOL METROPOLITAN / BRISTOL JARAGUÁ 
http://www.bristolhotels.com.br/  
 
Preço por quarto individual e por noite  105,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  125,00€ 
 

HOTEL CLARION LOURDES 
http://www.atlanticahotels.com.br/atlantica/hoteis/estrutura.asp?numfuncionalidade=292&numhotel=1104  
 
Preço por quarto individual e por noite  135,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  150,00€ 
 

HOTEL LIBERTY PALACE 
http://libertypalace.com.br/hotel/  
 
Preço por quarto individual e por noite  150,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  155,00€ 
 

MAX SAVASSI APART SERVICE 
http://www.maxsavassi.com.br/ 
 
Preço por quarto individual e por noite  115,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  150,00€ 
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SUGESTÕES DE ALOJAMENTO 

HOTEL PROMENADE CHAMPAGNAT 
http://www.promenade.com.br/  
 
Preço por quarto individual e por noite  130,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  145,00€ 
 

HOTEL PROMENADE PANCETTI / HOTEL PROMENADE LANELLI  
http://www.promenade.com.br/  
 
Preço por quarto individual e por noite  155,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  165,00€ 
 

HOTEL PROMENADE PLATINUM 
http://www.promenade.com.br/  
 
Preço por quarto individual e por noite  160,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  180,00€ 
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SUGESTÕES DE ALOJAMENTO 

HOTEL MERCURE LOURDES  
http://www.mercure.com/pt/hotel-3575-mercure-belo-horizonte-lourdes-hotel/index.shtml  
 
Estadias de 09 a 11 Junho 2013 
Preço por quarto individual e por noite  145,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  165,00€ 
 
Estadias de 11 a 13 Junho 2013 
Preço por quarto individual e por noite  365,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  525,00€ 
 

HOTEL MERCURE MINAS CENTRO 
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-3470-mercure-belo-horizonte-minascentro-hotel/index.shtml 
 
Preço por quarto individual e por noite  145,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  165,00€ 
 

HOTEL MERCURE LIFECENTER 
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-3050-mercure-belo-horizonte-lifecenter-hotel/index.shtml  
 
Preço por quarto individual e por noite  135,00€ 
Preço por quarto duplo e por noite  155,00€ 
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• Todos os preços indicados nesta proposta são por pessoa e estão correctos salvo erros tipográficos, podendo sofrer alterações em função do aumento do 
preço dos serviços, dos combustíveis, de taxas governamentais e/ou flutuações cambiais, nos casos em que estas de aplicam. 

 
• A proposta acima descrita foi baseada em serviços de viagem previsto para o mês de Junho 2013, sujeito a reconfirmação de horários, voos e valores. 

Valores sujeitos a disponibilidade no momento de adjudicação da proposta, e que são sempre de reconfirmação à data da reserva de todos os serviços. 
 
• Os valores informados estão correctos salvo erros tipográficos, podendo sofrer alterações em função do aumento do preço dos serviços, dos combustíveis, 

de taxas governamentais e/ou das flutuações cambiais, nos casos em que estas se aplicam.  
 
• A Alive Portugal, Agência de Viagens, S.A. obriga-se a manter a AULP informada do desenvolvimento da execução do programa, tendo em atenção o 

âmbito do presente acordo. 
 

• A Alive Portugal não se responsabiliza por questões alheias: tais como guerras, avarias, greves, condições climatéricas ou outras que sejam de causas 
naturais, como tempestades, sismos etc. 

 
• Todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa deverão ser portadores de Passaporte válido. A agência não poderá assumir qualquer responsabilidade por 

irregularidades na documentação pessoal e/ou familiar dos passageiros, incluindo as que originem a recusa de concessão de visto ou não permissão de 
entrada ao passageiro em país estrangeiro. 

 
 

De momento, não efectuamos qualquer tipo de reserva ou bloqueio, pelo que todos os valores indicados nesta proposta estão sujeitos a alterações e 
disponibilidade. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 



BAGAGEM DE PORÃO – Permitido o transporte gratuito de 2 peças de bagagem até 23K e 158cm (soma total das dimensões). 
BAGAGEM DE MÂO – Permitido o transporte gratuito de 1 peça de bagagem  
Para que o seu voo seja mais cómodo e seguro, o transporte da sua bagagem deve cumprir determinadas condições para a levar de forma gratuita. Ao deixar a sua bagagem 
no balcão de check-in ou no Fast Bag Drop (Ponto de Entrega de Bagagem), receberá uma etiqueta (recibo) que deverá guardar até a recolher no destino. 
 
Tamanho e peso da bagagem 
Assegure-se de cumprir as seguintes limitações de tamanho e peso para levar a sua bagagem de forma gratuita: 
Tamanho (standard): a soma de comprimento+largura+altura de cada volume a efectuar check-in não deve ultrapassar os 158 cm incluindo asa, bolsa e rodas (salvo 
excepções de determinadas bagagens especiais). 
Peso (standard): Cada volume a efectuar check-in terá um peso máximo de 23Kg gratuitos. Se o volume exceder os 23Kg e até um máximo de 32Kg aplicar-se-á uma tarifa de 
excesso de peso. Em nenhum caso se aceitarão volumes de bagagem que excedam 32Kg. 
 
BAGAGEM DE MÃO  
Dimensões máximas da bagagem de mão 
O tamanho máximo deve ser 55cm x 40cm x 20cm (115 cm), incluindo a pega, bolsos e rodas. Adicionalmente: Deverá poder introduzir-se nos suportes de medidas 
disponíveis nas áreas de despacho/check-in; Deverá poder entrar nos porta-bagagens superiores fechados instalados para o efeito, ou debaixo do assento do passageiro; Se a 
sua bagagem supera as medidas, ser-lhe-à retirada na Porta de Embarque.  
Numero de peças permitidas: 1 em classe económica 
Acessórios adicionais: 01 mala de senhora pequena, 01 computador portátil, 01 mala para transporte de comidas ou artigos de bebés para os acompanhantes dos mesmos) 
 
Artigos Proibidos: não poderá levar a bordo artigos pontiagudos ou considerados pelo regulamento internacional como mercadorias perigosas. Explosivos, munições, fogo 
de artifício, foguetes de sinalização, material para expedições, pastas de segurança com artigos pirotécnicos e material pirotécnico em geral). Gases comprimidos, líquidos, 
líquidos refrigerados, ou dissolvidos, quer sejam inflamáveis, tóxicos, ou não inflamáveis e não tóxicos, tais como: aerossóis, extintores, aparelhos para respirar, garrafas de 
oxigénio para mergulho, líquidos criogénicos, garrafas com gases refrigerantes e em geral os cilindros. Líquidos e sólidos inflamáveis, tais como combustível, ou 
equipamentos com combustível (material de campismo, filmagem, etc.), adesivos, solventes, pinturas, vernizes, tochas, fósforos, isqueiros e em geral substâncias inflamáveis 
quer por ser auto-reactivas ou de combustão Materiais oxidantes e peróxidos orgânicos , tais como os geradores de oxigénio. Substâncias tóxicas ou infecciosas , tais como 
dispositivos incapacitantes, amostras para diagnóstico, vacinas, insecticidas e herbicidas. Material radioactivo, tais como produtos farmacêuticos com isótopos radioactivos. 
Corrosivos, tais como ácidos, alcalinos, aparelhos com mercúrio, acumuladores eléctricos e aparelhos accionados electricamente por meio de baterias. Outros artigos 
perigosos, tais como kits de primeiros socorros, material ferro-magnético, gelo seco e baterias de carro.  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE - BAGAGEM 



MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA A BAGAGEM DE MÃO 
 
Em aplicação do Regulamento 1546/2006 da União Europeia, altera-se a lista de artigos proibidos na bagagem de mão e incluem-se também os líquidos (incluindo a água e 
outras bebidas, para além de sopas e xaropes), perfumes, geles e champôs, pastas (incluída a de dentes), rimel, cremes, loções e óleos, sprays, aerossóis (incluindo 
espumas de barbear, outros sabonetes e desodorizantes), misturas de líquido-sólido e outros artigos de consistência semelhante. Excepcionalmente, cada passageiro 
poderá levar na sua bagagem de mão pequenas quantidades destes artigos em embalagens de 100 ml, que deverão ser transportados num saco plástico transparente com 
fecho auto-adesivo ou outro, e cuja capacidade não pode ultrapassar 1 litro. Estas embalagens devem ainda ser colocadas no saco com bastante espaço, para permitir ao 
pessoal de segurança uma mais fácil inspecção, já que os passageiros deverão apresentar estes sacos separadamente da bagagem de mão nos controlos de segurança. 
 
Ficam isentos desta restrição: 
Aqueles que viajem com bebés, que poderão levar também leite para bebés ou sumo. Do mesmo modo, nos casos que seja necessário, poderão levar produtos dietéticos, 
medicamentos (líquido, gel ou aerossol), insulina, e outros medicamentos necessários em quantidades suficientes para o voo, devendo apresentar prova de autenticidade 
dos mesmos nos controlos de segurança. Os artigos adquiridos pelos passageiros nas lojas dos aeroportos comunitários (nas zonas acessíveis só para passageiros) ou a bordo 
dos aviões das linhas aéreas da União Europeia.  
MUITO IMPORTANTE: Caso se faça escala noutro aeroporto, estes artigos devem estar dentro de sacos transparentes, com selo que deixe evidência da sua manipulação. 
Nestes sacos, que não poderão ser abertos até ao destino final, deverá incluir-se uma prova de compra do dia. Os artigos que não se encontrem devidamente selados 
poderão ser requisitados pelas autoridades competentes nos controlos de segurança. Estas normas também não afectam a bagagem no porão, na qual os passageiros 
poderão transportar, como até agora, líquidos, cremes e os restantes artigos com textura semelhante.  
 
O Regulamento 1546/2006 da União Europeia exige também que: Os passageiros deverão tirar os casacos e sobretudos, que passarão em separado pelo scanner, enquanto 
estes passam pelo detector de metais. Os computadores portáteis e restantes equipamentos electrónicos grandes também passarão em separado pelo scanner. Este 
Regulamento aplica-se a todos os passageiros com partida ou escala em qualquer aeroporto da União Europeia, para além da Suíça, Islândia e Noruega. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE - BAGAGEM 



ALIVE / FCm TRAVEL SOLUTIONS PORTUGAL 
Alive Portugal - Agência de Viagens, S.A. RNAVT NR 3241 

 

 

LISBOA 
 Avenida D. João II, Lote 1.06.23, 1º Dto A - Edifício D. João II 

Parque das Nações, 1990 - 095 Lisboa | Portugal 
 Telefone: +351 218 933 190 | Fax: +351 218 933 199 

lisboa@alivetravel.com 
 

PORTO 
Avenida da Boavista, n.º 5083 

4100-141 Porto | Portugal 
Telefone: +351 226 198 930 | Fax: +351 226 198 979 

porto@alivetravel.com 
 

ALIVE ESPAÑA  
Calle Perú 8 – 1º 36, E-28290 Las Rozas 

Madrid | Espanha  
Tel: + 34 662 117 610 

madrid@alivetravel.com 
 

ALIVE / FCm TRAVEL SOLUTIONS ANGOLA  
Rua Antero de Quental, 95 – Bairro Vila Alice 

Luanda | Angola 
Tel: + 244 922 461 009 

luanda@alivetravel.com 
 

ALIVE / FCm TRAVEL SOLUTIONS MOÇAMBIQUE 
Av. Friedrich Engels - Polana Business Center 

Bairro da Polana 
Maputo | Moçambique  

Telefone: +258 844 902 967 | Fax: +258 844 902 949 
maputo@alivetravel.com 
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