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De/From: Direcção de Operações Terra / Ground Operations Direction
Para/To: Handling Agents & Supervisors / DOV OBS / DOV EVE
C/c: Compliance and Monitoring Manager / EVE Ground Operations

Assunto / Tema / Subject: Utilização de Dispositivos Electrónicos Portáteis (PEDs) –
Efectivo a partir de 3 de junho de 2015-.
Anexo informação sobre a política para o uso de PEDs a bordo das aeronaves Orbest, a
qual todo o pessoal de assistência em terra que preste serviços à Orbest deve estar
consciente e ter conhecimento.

Política para o uso de dispositivos electrónicos










1. ORBEST permite:
Durante todas as fases do voo, a utilização de Dispositivos Electrónicos Portáteis
(PEDs), sempre e quando não transmitam ou tenham desabilitado a transmissão de
dados (modo voo/modo avião), por exemplo:
Telemóveis ou Smartphone.
Tablets
Auriculares electrónicos, aplicável também aos auriculares pessoais inibidores de
ruído.
Reprodutores de música / vídeo digitais
Consolas portáteis de vídeo de dimensões reduzidas
Tablets de leitura (e-readers)
Máquinas fotográficas digitais e cameras de vídeo pessoais (não camaras
profissionais)
Durante a fase de cruzeiro, Dispositivos Bluetooth.
Durante a fase de cruzeiro, o uso de Dispositivos Electrónicos Portáteis (PEDs)
volumosos ou pesados que não transmitam ou tenham desabilitado a transmissão de
dados (modo voo/modo avião), por exemplo:





Computadores portáteis.
Equipamento médico necessário para manter funções fisiológicas de passageiros.
Em qualquer fase do voo, o Comandante da Aeronave poderá ordenar que todos os
PEDs sejam desligados e guardados, mesmo que estes disponham do “modo voo/modo
avião”, caso se detecte qualquer anomalia ou possivel interferencia com os sistemas da
aeronave.

2. ORBEST proíbe:
Durante todo o voo, o uso de Dispositivos Electrónicos Portáteis que transmitam
dados (T-PEDs) e não tenham a capacidade de desligar a transmissão, por exemplo:
Telemóveis (Sem modo voo/modo avião)



Equipamento GPS
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Equipamentos Wireless para PC




Rev. 02/Jul 2018

Equipamento stereo, incluindo rádios de bolso (AM/FM)
Dispositivos Bluetooth, transmissores de rádio frequências ou equipamentos
similares ou recetores portáteis de TV



Brinquedos com controlo remoto



O uso de qualquer tipo de cigarro electrónico.
Qualquer tipo de Dispositivo Electrónico durante o abastecimento ou remoção de
combustível. Devem permanecer desligados, inclusive os que disponham de “modo
voo/modo avião”.



3. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS checados na bagagem de porão
Os dispositivos electrónicos que sejam checados com a bagagem de porão Devem
estar sempre desligados.
Fase

PEDs de mão
(Modo avião)

PEDs pesados

PEDs
(sem modo
avião)

WIFI

Bluetooth

Abastecimento
combustível

Embarque

Rodagem até à
cabeceira da
pista

Descolagem

Cruzeiro

Aterragem
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Rodagem até ao
stand de
parqueamento

Desembarque

Esta informação está disponível em www.orbest.com

Subject: Use Expansion of Passenger Portable Electronic Devices (PEDs) – Effective
since 03 June 2015Find attached policy for the use of PEDs on-board Orbest aircrafts. All ground handling staff
must be aware of this policy.

1. ORBEST allows:
During all flight phases, the use of light portable electronic devices as long as data
transmission is disabled or not transmission capability (flight mode) such as:








Mobile phone or Smartphone.
Electronic tablets
Headphones, commonly used as noise suppressor
Music / video digital players
Small-sized video consoles
e-Readers
Personal digital photo and video cameras (no professional cameras)
During cruise phase, bluetooth connectivity technology.
During cruise phase, it is allowed the usage of larger or heavy Portable Electronic
Devices (PEDs) as long as data transmission is disabled, such as:



Laptops
Any medical device needed to maintain physiological functions of passengers.
During any phase of the flight, the commander may order to stow and to switch off any
PED on-board in the case of suspected interference or anomalies detected in the
aircraft systems operation (even when PEDs have “flight mode” option).
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2. ORBEST prohibits:
During the whole flight the usage of transmitting portable electronic devices (T-PEDs)
and that do not dispose of capability for disabling transmission:


Mobile phones (without flight / airplane mode)



GPS equipment



Wireless equipment for PC’s;



Remote-control toys;



Stereo equipment, including pocket (AM/FM) radios;



Bluetooth devices, radio frequency transmitters or similar equipment or portable
TV receivers;



Any type of electronic cigarette.

Any type of PED (including any electronic cigarette) may not be used during refueling
or defueling. They must also be turned off, even if they have " flight mode".



3. ELECTRONIC DEVICES CHECKED IN THE LUGGAGE
Electronic devices that are checked in with your luggage shall be switched off at all
time.

Phase

Handheld PED
(Flight mode)

Larger PEDs

PEDs
(No flight mode)

WIFI

Bluetooth

Refueling

Boarding

Taxi Out

Take Off
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Cruise

Landing

Taxi In

Deboarding

Information can be found in www.orbest.com

Caso seja necessário esclarecimento adicional, não hesitem em contactar o
Departamento de Operações Terra através do email operações.terra@orbest.com .
If further clarification is required, do not hesitate to contact the Ground Operations
Department by email to operacoes.terra@orbest.com .
Favor informar todos os departamentos envolvidos nas vossas organizações.
Please inform all the departments involved within your organization.
Melhores Cumprimentos / Saludos cordiales / Best Regards,

Nuno Marques Carvalho
Orbest
Director de Operações Terra e Segurança
Ground Operations and AVSEC Director
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