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SERVIÇO CIP 

NORMAS DE FUNCIOMENTO 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O atendimento constitui, um vector primordial da estratégia empresarial, devido, à comoditização 

de produtos e serviços. Sendo uma variável extremamente importante, a ASA vem implementando 

novas estratégias de gestão ancoradas numa visão moderna que tem como foco o cliente e as novas 

formas de rentabilização dos investimentos. Neste prisma, nasceu o projeto de conversão da “Sala 

AR” do Terminal VIP do aeroporto da praia, para “Lounge Morabeza” cujo objetivo é atender 

pessoas de negócios, executivos, outras personalidades ou qualquer pessoa que pretende um serviço 

personalizado, com a oferta do serviço CIP – Commercial Important Passenger. 

 

Artigo Primeiro 

(Objeto) 

O presente regulamento estabelece as normas de funcionamento, bem como o montante das taxas de 

serviços devidos pela prestação do serviço CIP – Commercial Important passenger no “Lounge 

Morabeza” do Aeroporto da Praia.    

  

Artigo Segundo 

(Finalidade) 

1.  O “Lounge Morabeza” do Aeroporto Internacional da Praia – Nelson Mandela, destina-se a 

fornecer o serviço CIP – Commercial Important Passenger, oferecendo um acolhimento às 

pessoas/passageiros ou instituições que queiram um tratamento personalizado no Embarque, 

Desembarque e ou em Trânsito, beneficiando de uma grande variedade de facilidades a saber: 

 

a) EMBARQUE 

 Acolhimento personalizado do passageiro à entrada do lounge; 

 Processamento do check-in; 

 Processamento do controlo na fronteira e todas as formalidades necessárias ao 

embarque; 

 Permanência no lounge enquanto aguarda embarque; 

 Conetividade à Internet; 

 Informação permanente sobre o respetivo voo; 

 Transporte no percurso lounge – avião.  

 

b) DESEMBARQUE 

 Acolhimento à saída do avião por um Assistente de Relações Públicas; 

 Transporte em veículo da empresa, do avião para o “Lounge Morabeza”, e vice-versa 

 Utilização/permanência no lounge à chegada; 

 Conetividade à Internet; 

 Prioridade nas formalidades de fronteira; 

 Levantamento e entrega da bagagem pelo ARP. 
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c) TRÂNSITO 

 Acolhimento personalizado à saída do avião por um ARP; 

 Transporte no percurso avião - lounge; 

 Conetividade à Internet; 

 Controle de fronteira e todas as formalidades necessárias ao 

    embarque; 

 Informação permanente sobre o respetivo voo; 

 Processamento do controlo na fronteira e todas as formalidades necessárias ao  

    embarque; 

 Permanência no lounge enquanto aguarda embarque; 

 

2. Para além dos serviços estabelecidos nos números anteriores, o passageiro poderá usufruir de 

outras facilidades, mediante o pagamento de uma taxa adicional: 

 

 Guarda de bagagem; 

 Serviços de Snack e Bar; 

 Serviço de free shop e outros; 

 Aluguer de Sala para reuniões; 

 Organização de pequenos eventos; 

 Aluguer de equipamentos (data show, portátil, telefone); 

 Área de trabalho; 

 Chamadas telefónicas dentro da rede local e nacional. 

 

Artigo Terceiro 

(Direito de acesso ao Serviço) 

1.) Tem direito ao serviço CIP, qualquer passageiro no embarque, desembarque e ou em trânsito no 

aeroporto da Praia, desde que solicite, atempadamente, e obtenha confirmação da ASA. 

2.) Têm ainda, o direito ao serviço, os titulares de órgãos de estrutura da ASA nos seguintes 

moldes: 

a) Administradores sempre que o solicitem; 

b) Diretores quando em viagem de serviço para o exterior, sempre que o solicitem; 

c) Assessores, Chefes de Serviço e os membros da delegação quando em missão de 

serviço para o exterior, sempre que o solicitem.  

   

 

 

 

Artigo Quarto 
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(Condições de acesso) 

1) O pedido de acesso ao “Lounge Morabeza” só é atendido mediante solicitação dirigida à 

Direção do Aeroporto Internacional – Nelson Mandela (DAIDP-NM), por escrito, por e-mail, por 

telefone, e ou presencialmente, até 24 horas (vinte e quatro) horas antes do início da viagem, salvo 

situações de urgência. 

 

2) Cabe ao serviço responsável fazer uma análise cuidada de cada pedido e emitir uma resposta no 

espaço de 24h. 

 

3) O passageiro CIP deve comparecer no Lounge Morabeza com a antecedência, mínima, de duas 

horas. 

3. O acesso ao “Lounge Morabeza” pressupõe o uso de indumentária apropriada, bem como 

apresentação de documento pessoal de identificação. 

Artigo Quinto 

(Taxa de utilização) 

 

1. A utilização dos serviços do “Lounge Morabeza” está sujeita a autorização prévia da ASA-SA e  

    depende do pagamento antecipado ou por crédito de uma taxa; 

 

2. Em caso de cancelamento da reserva, serão debitados 50% do valor da taxa devida. 

 

Artigo Sexto 

(Taxas adicionais) 

 

A utilização dos serviços adicionais disponibilizados no “Lounge Morabeza” está sujeita a 

autorização prévia da ASA-SA e depende do pagamento antecipado ou por crédito devidamente 

autorizado nos valores definidos no preçário pré-estabelecido (ver anexo), pela gestão do serviço.  

 

Artigo Sétimo  

(Atualização das Taxas) 

À ASA-SA, reserva-se o direito de atualizar as taxas de utilização dos serviços de acordo com a 

política interna.    

 

Artigo Oitavo 

(Modalidades de Pagamento) 

As taxas devidas podem ser pagas CASH em escudos Cabo-verdianos, Dólares Americanos ou em 

Euros, ou através de transferência bancária, cartão de crédito VISA e Rede24. 

  

 

 

 

 

Artigo Nono  
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(Horário de Funcionamento) 

1) O serviço funcionará H24, experimental numa primeira fase, cobrindo todos os voos que 

escalem o Aeroporto Internacional da Praia – Nelson Mandela. 

 

2) Caso o horário estabelecido no número anterior não justificar a abertura das salas CIP, 

poderá a ASA definir /ajustar o horário de acordo com as necessidades. 

Artigo Décimo  

(Passageiros em Trânsito) 

Os passageiros em trânsito, que solicitarem o serviço CIP, serão recebidos e acompanhados até 

retomarem viagem. 

Artigo Décimo Primeiro 

(Normas de Segurança) 

 

1. Qualquer passageiro que venha a utilizar os serviços no “Lounge Morabeza”, está sujeito às 

normas de segurança constantes do plano de segurança do aeroporto (PSA), em obediência às 

instruções emitidas pelos regulamentos da Agência da Aviação Civil e da ASA enquanto autoridade 

aeroportuária e entidade gestora daquele espaço. 

 

2. Qualquer passageiro CIP está sujeito às inspecções de segurança existentes no TVIP, de acordo 

com procedimentos existentes. 

   

Artigo Décimo Segundo 

(Controlo Aduaneiro) 

1. Todos os usuários do serviço CIP estão sujeitos ao controlo aduaneiro de acordo com a prática 

vigente nos terminais aeroportuários a onde toda bagagem é rastreada. 

   

2.  Havendo dúvidas, deve ser contactado o passageiro proprietário da bagagem com vista a 

proceder à abertura da mesma, para inspeção manual. 

 

Artigo Décimo Terceiro 

(Serviços de Fronteira) 

1. Os serviços de fronteira são assegurados pela Policia Nacional em estreita colaboração com a 

ASA.  

2. Para o efeito, no Lounge existirá um posto devidamente equipado que funcionará de acordo 

com o horário praticado pelo aeroporto.  

 

 

 

Artigo Décimo Quarto 
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(Proibições) 

Constituem proibições do Lounge Morabeza: 

 

a) Acesso de pessoas e veículos não identificados; 

b) Acesso de pessoas portadoras de indumentária inapropriada;  

c) Acesso e permanência de animais de estimação e plantas”; 

d) Fumar fora do local indicado para o efeito; 

e) Despedida e recepção na placa pelo pessoal não autorizado; 

f) Uso abusivo de bebidas alcoólicas.  

 

 

 

DAIDP-NM, Cidade da Praia, 10 de Dezembro de 2015 


