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27.3.2013 A7-0364/264 

Alteração  264 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 32-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (32-A) Tendo em conta as condições 

específicas da assistência em escala no 

caso das cadeiras de rodas e de outros 

equipamentos médicos e de auxílio 

utilizados pelos passageiros com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, 

bem como o facto de os equipamentos em 

causa serem vitais para a independência 

dos passageiros, as apólices de seguros 

dos prestadores de serviços de assistência 

em escala devem garantir uma 

compensação total pelos prejuízos 

ocasionados por danos ou perda do 

equipamento em causa. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/265 

Alteração  265 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 38-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (38-A) Dada a importância da segurança, 

das qualificações profissionais e da 

formação profissional, do cumprimento 

das normas de qualidade e, 

particularmente, do desempenho 

operacional do pessoal de assistência em 

escala, os Estados-Membros deverão 

prever a aplicação de sanções para as 

infrações ao presente regulamento. As 

sanções previstas deverão ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/266 

Alteração  266 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 39-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (39-A) A documentação fornecida aos 

passageiros pelas companhias aéreas 

deverá indicar claramente o prestador de 

serviços de assistência em escala para a 

rota aérea em causa. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/267 

Alteração  267 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 39-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (39-B) Os prestadores de serviços de 

assistência em escala têm o dever de 

prever pontos de informação para os 

passageiros cuja bagagem tenha sido 

perdida ou extraviada. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/268 

Alteração  268 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos do presente regulamento 

entende-se por: 

Para efeitos do presente regulamento 

entende-se por: 

a) "Aeroporto", um terreno especialmente 

preparado para a aterragem, a descolagem 

e as manobras de aeronaves, incluindo as 

instalações anexas que possam existir para 

as necessidades do tráfego e o serviço das 

aeronaves, e as instalações necessárias para 

as operações comerciais de transporte 

aéreo; 

a) "Aeroporto", um terreno especialmente 

preparado para a aterragem, a descolagem 

e as manobras de aeronaves, incluindo as 

instalações anexas que possam existir para 

as necessidades do tráfego e o serviço das 

aeronaves, e as instalações necessárias para 

as operações comerciais de transporte 

aéreo; 

b) «Entidade gestora do aeroporto», a 

entidade que, a par ou não de outras 

atividades, tem por missão, nos termos da 

legislação ou da regulamentação nacional, 

administrar e gerir as infraestruturas 

aeroportuárias e coordenar e controlar as 

atividades dos operadores presentes num 

aeroporto; 

b) «Entidade gestora do aeroporto», a 

entidade que, a par ou não de outras 

atividades, tem por missão, nos termos da 

legislação ou da regulamentação nacional, 

administrar e gerir as infraestruturas 

aeroportuárias e coordenar e controlar as 

atividades dos operadores presentes num 

aeroporto; 

c) "Utilizador do aeroporto", a pessoa 

singular ou coletiva que transporte por via 

aérea passageiros, correio e/ou carga, com 

partida ou destino ao aeroporto em causa; 

c) "Utilizador do aeroporto", a pessoa 

singular ou coletiva que transporte por via 

aérea passageiros, correio e/ou carga, com 

partida ou destino ao aeroporto em causa; 

 

d) "Assistência em escala", os serviços 

prestados num aeroporto a um utilizador, 

tal como descritos no anexo; 

d) «Assistência em escala», os serviços 

prestados num aeroporto a um utilizador, 

tal como descritos no anexo 1; 

e) «Autoassistência», a situação em que um 

utilizador do aeroporto presta diretamente a 

si próprio serviços de assistência em escala 

e) «Autoassistência», a situação em que um 

utilizador do aeroporto presta diretamente a 

si próprio serviços de assistência em escala 
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de uma ou mais categorias e não celebra, 

sob nenhuma denominação, qualquer tipo 

de contrato com terceiros para prestação 

desses serviços; para efeitos do presente 

regulamento, não se consideram terceiros 

entre si os utilizadores do aeroporto: 

de uma ou mais categorias e não celebra, 

sob nenhuma denominação, qualquer tipo 

de contrato com terceiros para prestação 

desses serviços; para efeitos do presente 

regulamento, não se consideram terceiros 

entre si os utilizadores do aeroporto: 

– dos quais um detém uma participação 

maioritária no outro, ou 

– dos quais um detém uma participação 

maioritária no outro, ou 

– cuja participação em cada um deles é 

maioritariamente detida pela mesma 

entidade; 

– cuja participação em cada um deles é 

maioritariamente detida pela mesma 

entidade; 

 – no caso dos integradores, a 

autoassistência deve ser extensiva aos 

serviços de assistência em escala 

prestados a todas as aeronaves da sua 

rede de transporte, independentemente de 

serem propriedade ou objeto de locação e 

independentemente de serem operadas 

por uma transportadora aérea 

propriedade do integrador ou de terceiros. 

Para efeitos da presente secção, não é 

necessário que a empresa que presta 

serviços de assistência em escala seja um 

utilizador do aeroporto, mas deve ser uma 

filial do integrador e cumprir as normas 

mínimas de qualidade. 

f) «Prestador de serviços de assistência em 

escala», uma pessoa singular ou coletiva 

que preste a terceiros serviços de 

assistência em escala de uma ou mais 

categorias; 

f) «Prestador de serviços de assistência em 

escala», uma pessoa singular ou coletiva 

que preste a terceiros serviços de 

assistência em escala de uma ou mais 

categorias; 

 f-A) «Integrador», uma empresa que 

oferece transporte porta a porta, sendo 

este um serviço de transporte de carga 

contratualmente regulado, que assegura o 

transporte de carga e/ou correio da 

origem ao destino final e integrando sem 

descontinuidades os serviços de 

transporte, assistência em escala, triagem 

e entrega; 

 f-B) Os «acordos coletivos», se previstos 

pela legislação do Estado-Membro, são 

considerados representativos sempre que 

sejam substantivamente aplicáveis aos 

serviços de assistência em escala e sempre 
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que a sua aplicabilidade territorial num 

Estado-Membro seja extensiva ao 

aeroporto em que o prestador de serviços 

de assistência em escala opera. 

g) «Infraestrutura centralizada», 

instalações e/ou equipamentos específicos 

do aeroporto que não podem, por motivos 

técnicos, ambientais, de custo ou de 

capacidade, ser divididos ou duplicados e 

cuja disponibilidade é essencial e 

necessária para a prestação dos serviços de 

assistência em escala; 

g) «Infraestrutura centralizada», 

instalações e/ou equipamentos específicos 

do aeroporto que não podem, por motivos 

técnicos, ambientais, de custo ou de 

capacidade, ser divididos ou duplicados e 

cuja disponibilidade é essencial e 

necessária para a prestação dos serviços de 

assistência em escala num aeroporto; 

h) «Subcontratação», a celebração de um 

contrato por um prestador de serviços de 

assistência em escala, na qualidade de 

contratante principal, ou excecionalmente 

por um utilizador do aeroporto que pratica 

a autoassistência, com um terceiro 

designado «subcontratante», no âmbito do 

qual o subcontratante deve prestar serviços 

de assistência em escala de uma ou mais 

categorias (ou subcategorias); 

h) «Subcontratação», a celebração de um 

contrato por um prestador de serviços de 

assistência em escala, na qualidade de 

contratante principal, ou excecionalmente 

por um utilizador do aeroporto que pratica 

a autoassistência, com um terceiro 

designado «subcontratante», no âmbito do 

qual o subcontratante deve prestar serviços 

de assistência em escala de uma ou mais 

categorias (ou subcategorias);  

 h-A) «Subcontratante», um prestador de 

serviços de assistência aprovado em 

conformidade com os artigos 16.º e 17.º; 

i) «Licença», a licença concedida pela 

autoridade competente a uma empresa para 

a prestação dos serviços de assistência em 

escala nela especificados; 

i) «Licença», a licença concedida pela 

autoridade competente a uma empresa para 

a prestação dos serviços de assistência em 

escala nela especificados; 

j) «Autoridade supervisora independente», 

a autoridade a que se refere o artigo 11.º da 

Diretiva 2009/12/CE. 

j) «Autoridade supervisora independente», 

a autoridade a que se refere o artigo 11.º da 

Diretiva 2009/12/CE. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/269 

Alteração  269 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada um dos aeroportos em causa deve 

criar um comité composto por 

representantes dos utilizadores do 

aeroporto ou por organizações que os 

representem (comité de utilizadores). 

1. A pedido dos utilizadores do aeroporto, 

todos os aeroportos que, pelo menos nos 

três anos precedentes, tenham registado 

um tráfego anual não inferior a 2 milhões 

de passageiros ou a 50 000 toneladas de 

carga devem criar um comité composto 

por representantes dos utilizadores do 

aeroporto ou por organizações que os 

representem (comité de utilizadores), bem 

como por representantes dos aeroportos e 

do pessoal. A participação dos parceiros 

sociais nesta rede de utilizadores é 

obrigatória. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/270 

Alteração  270 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Sempre que o presente regulamento 

preveja a consulta do comité de 

utilizadores, a entidade gestora do 

aeroporto ou, quando pertinente, a 

entidade adjudicante, deve notificar nesse 

sentido o comité de utilizadores e 

fornecer-lhe as propostas de decisões, 

bem como toda a informação necessária, 

pelo menos seis semanas antes da tomada 

de uma decisão final. Em caso de 

desacordo entre a entidade gestora do 

aeroporto e o comité de utilizadores ou, 

quando pertinente, a entidade 

adjudicante, e sem prejuízo do artigo 41.º, 

a entidade gestora do aeroporto ou, 

quando pertinente, a entidade 

adjudicante, deve apresentar uma nota 

justificativa da sua decisão final, tendo 

em conta os pontos de vista do comité de 

utilizadores. 

Or. en 



 

AM\931709PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.3.2013 A7-0364/271 

Alteração  271 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 6.º 

Assistência em escala a terceiros 

Artigo 6.º 

Assistência em escala a terceiros 

1. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala devem ter livre acesso ao 

mercado da prestação de serviços de 

assistência em escala a terceiros nos 

aeroportos que tenham registado, pelo 

menos nos três anos anteriores, um tráfego 

anual igual ou superior a dois milhões de 

passageiros ou a 50 000 toneladas de carga. 

1. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala estabelecidos no território da 

União Europeia ou nos países da 

Associação Europeia de Comércio Livre 

devem ter livre acesso ao mercado da 

prestação de serviços de assistência em 

escala a terceiros nos aeroportos que 

tenham registado, pelo menos nos três anos 

anteriores, um tráfego anual superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga. 

2. No que respeita aos aeroportos referidos 

no n.º 1,  os Estados-Membros podem 

limitar o número de prestadores 

autorizados a prestar os serviços de 

assistência em escala das seguintes 

categorias: 

2. No que respeita aos aeroportos referidos 

no n.º 1, os Estados-Membros podem 

limitar o número de prestadores 

autorizados a prestar os serviços de 

assistência em escala das seguintes 

categorias: 

(a) assistência a bagagem; (a) assistência a bagagem; 

(b) assistência a operações em pista; (b) assistência a operações em pista; 

(c) assistência de combustível e óleo; (c) assistência de combustível e óleo; 

(d) assistência a carga e correio, no que se 

refere ao tratamento físico da carga e do 

correio entre o terminal e a aeronave, tanto 

à chegada como à partida como em 

trânsito. 

(d) assistência a carga e correio, no que se 

refere ao tratamento físico da carga e do 

correio entre o terminal e a aeronave, tanto 

à chegada como à partida como em 

trânsito. 

Todavia, os Estados-Membros não podem Todavia, os Estados-Membros não podem 
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limitar esse número a menos de dois 

prestadores por categoria de serviços de 

assistência em escala ou, nos aeroportos 

que tenham registado, pelo menos nos três 

anos anteriores, um tráfego anual igual ou 

superior a cinco milhões de passageiros ou 

a 100 000 toneladas de carga, a menos de 

três prestadores por categoria de serviços 

de assistência em escala. 

limitar esse número a menos de dois 

prestadores por categoria de serviços de 

assistência em escala ou, no caso dos 

aeroportos que tenham registado, pelo 

menos nos três anos anteriores, um tráfego 

anual superior a quinze milhões de 

passageiros ou a 200 000 toneladas de 

carga, a menos de três prestadores por 

categoria de serviços de assistência em 

escala. 

 2-A. O nível dos limites referidos no n.º 2 

pode variar entre terminais no perímetro 

do mesmo aeroporto desde que esses 

limites sejam aplicados de forma não 

discriminatória, não resultem em 

distorções de concorrência e cumpram as 

disposições do presente regulamento e 

desde que o número mínimo de 

prestadores em cada terminal permaneça 

o mesmo. 

3. Nos aeroportos em que o número de 

prestadores está limitado a dois prestadores 

ou mais, em conformidade com o n.º 2 do 

presente artigo ou o artigo 14.º, n.º 1, 

alíneas a) e c), pelo menos um dos 

prestadores autorizados não pode ser 

controlado direta ou indiretamente: 

3. Nos aeroportos em que o número de 

prestadores está limitado a dois prestadores 

ou mais, em conformidade com o n.º 2 do 

presente artigo ou o artigo 14.º, n.º 1, 

alíneas a) e c), pelo menos um dos 

prestadores autorizados não pode ser 

controlado direta ou indiretamente: 

(a) pela entidade gestora do aeroporto, (a) pela entidade gestora do aeroporto, 

(b) por um utilizador do aeroporto que 

tenha transportado mais de 25 % dos 

passageiros ou da carga registados no 

aeroporto durante o ano anterior ao da 

seleção dos prestadores, nem 

(b) por um utilizador do aeroporto que 

tenha transportado mais de 25 % dos 

passageiros ou da carga registados no 

aeroporto durante o ano anterior ao da 

seleção dos prestadores, nem 

(c) por uma entidade que, direta ou 

indiretamente, controle a entidade gestora 

do aeroporto referida na alínea a) ou o 

utilizador referido na alínea b) ou seja por 

qualquer deles controlada. 

(c) por uma entidade que, direta ou 

indiretamente, controle a entidade gestora 

do aeroporto referida na alínea a) ou o 

utilizador referido na alínea b) ou seja por 

qualquer deles controlada. 

O controlo decorre dos direitos, contratos 

ou outros meios que, separadamente ou em 

conjunto, e tendo em conta as 

circunstâncias de facto ou de direito 

envolvidas, conferem a possibilidade de 

exercer influência determinante sobre o 

prestador, segundo a interpretação do 

O controlo decorre dos direitos, contratos 

ou outros meios que, separadamente ou em 

conjunto, e tendo em conta as 

circunstâncias de facto ou de direito 

envolvidas, conferem a possibilidade de 

exercer influência determinante sobre o 

prestador, segundo a interpretação do 
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Tribunal de Justiça da União Europeia. Tribunal de Justiça da União Europeia. 

4. Se o número de prestadores autorizados 

for limitado nos termos do n.º 2, os 

Estados-Membros não podem impedir um 

utilizador do aeroporto, independentemente 

da parte do aeroporto que lhe esteja 

afetada, de beneficiar, para cada categoria 

de serviços de assistência em escala objeto 

de limitação, de uma escolha efetiva, nas 

condições previstas nos n.ºs 2 e 3, entre 

pelo menos: 

4. Se o número de prestadores autorizados 

for limitado nos termos do n.º 2, os 

Estados-Membros não devem impedir um 

utilizador do aeroporto, independentemente 

da parte do aeroporto que lhe esteja 

afetada, de beneficiar, para cada categoria 

de serviços de assistência em escala objeto 

de limitação, de uma escolha efetiva, nas 

condições previstas nos n.ºs 2 e 3, entre 

pelo menos: 

– dois prestadores de serviços de 

assistência em escala, ou 

– dois prestadores de serviços de 

assistência em escala, ou 

– três prestadores de serviços de assistência 

em escala se o aeroporto tiver registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 100 000 

toneladas de carga. 

– três prestadores de serviços de assistência 

em escala se o aeroporto tiver registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a quinze 

milhões de passageiros ou a 200 000 

toneladas de carga. 

5. Sempre que um aeroporto atinja um dos 

limiares de tráfego de carga estabelecidos 

no presente artigo, sem todavia atingir o 

limiar de tráfego de passageiros 

correspondente, o presente regulamento 

não se aplica aos serviços de assistência em 

escala das categorias reservadas 

exclusivamente a passageiros. 

5. Sempre que um aeroporto atinja um dos 

limiares de tráfego de carga estabelecidos 

no presente artigo, sem todavia atingir o 

limiar de tráfego de passageiros 

correspondente, o presente artigo não se 

aplica aos serviços de assistência em escala 

das categorias reservadas exclusivamente a 

passageiros ou às infraestruturas 

exclusivamente utilizadas para assistência 

a passageiros. 

 Sempre que um aeroporto atinja um dos 

limiares de tráfego de passageiros 

estabelecidos no presente artigo, sem 

todavia atingir o limiar de tráfego de 

carga correspondente, o presente artigo 

não se aplica às categorias de serviços de 

assistência em escala reservados 

exclusivamente à carga ou à 

infraestrutura reservada exclusivamente à 

assistência a carga. 

6. Os aeroportos que tenham registado um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos e que registem 

posteriormente um tráfego anual abaixo do 

6. Os aeroportos que tenham registado um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos e que registem 

posteriormente um tráfego anual abaixo do 
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limiar de dois milhões de passageiros ou de 

50 000 toneladas de carga devem manter o 

seu mercado aberto a prestadores de 

assistência a terceiros durante, pelo menos, 

os primeiros três anos seguintes àquele em 

que ficaram abaixo do limiar. 

limiar de dois milhões de passageiros ou de 

50 000 toneladas de carga devem manter o 

seu mercado aberto a prestadores de 

assistência a terceiros durante, pelo menos, 

os primeiros três anos seguintes àquele em 

que ficaram abaixo do limiar. 

7. Os aeroportos que tenham registado um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 100 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos e que registem 

posteriormente um tráfego anual abaixo do 

limiar de cinco milhões de passageiros ou 

de 100 000 toneladas de carga devem 

manter o seu mercado aberto a prestadores 

de assistência a terceiros durante, pelo 

menos, os primeiros três anos seguintes 

àquele em que ficaram abaixo do limiar. 

7. Os aeroportos que tenham registado um 

tráfego anual igual ou superior a quinze 

milhões de passageiros ou a 200 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos e que registem 

posteriormente um tráfego anual abaixo do 

limiar de quinze milhões de passageiros ou 

de 200 000 toneladas de carga devem 

manter o seu mercado aberto a prestadores 

de assistência a terceiros durante, pelo 

menos, os primeiros três anos seguintes 

àquele em que ficaram abaixo do limiar. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/272 

Alteração  272 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores autorizados a prestar 

serviços de assistência em escala num 

aeroporto em que o seu número é limitado 

nos termos do artigo 6.º ou do artigo 14.º 

devem ser selecionados por meio de um 

processo de concurso transparente, aberto e 

não-discriminatório. 

1. Os prestadores autorizados a prestar 

serviços de assistência em escala num 

aeroporto em que o seu número é limitado 

nos termos do artigo 6.º ou do artigo 14.º 

devem ser selecionados por meio de um 

processo de concurso transparente, aberto e 

não-discriminatório. A entidade 

adjudicante deve ter competência para 

exigir que os prestadores de serviços de 

assistência em escala sejam obrigados a 

oferecer uma ou mais categorias 

combinadas de serviços de assistência em 

escala a que se refere o artigo 6.º, nº 2. A 

entidade gestora deve ser autorizada a 

apresentar à entidade adjudicante o 

correspondente pedido de combinação. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/273 

Alteração  273 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) nos restantes casos, uma autoridade 

competente independente da entidade 

gestora do aeroporto. 

(b) nos restantes casos, uma autoridade 

competente independente da entidade 

gestora do aeroporto e que não tenha 

qualquer tipo de relações comerciais 

diretas ou indiretas com as atividades do 

aeroporto. 

Or. en 

 

 


