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RESUMO 
 

À medida que o acesso à Internet de banda larga móvel prolifera e se torna indispensável para 
cada vez mais utilizadores, crescem as expectativas e a necessidade de conectividade em 
qualquer local e a qualquer momento.  No entanto, um dos locais onde ainda não é possível o 
acesso a sistemas de comunicação móveis continua a ser a bordo de aviões comerciais.  
Qualquer passageiro sabe que o acesso à Internet ou a possibilidade de utilização do telemóvel 
pessoal termina no aeroporto.  Esta realidade está prestes a mudar.  De facto, companhias 
aéreas, fabricantes, e fornecedores de serviços perfilam-se para possibilitar, em pleno voo, o 
acesso à Internet, e-mail e outras aplicações.  Existem já diversas opções tecnológicas à 
disposição das companhias aéreas que, neste momento, ponderam a inclusão deste tipo de 
serviços nos seus planos de negócios.  A TAP é uma das companhias que integra este 
movimento inicial, tendo equipado um dos Airbus A319 da sua frota com o sistema ‘GSM On 
Board’, da Onair.  É neste contexto que importa descrever as tecnologias disponíveis, bem como 
fazer o ponto da situação relativamente à sua introdução em aviões de companhias aéreas 
comerciais.  Como exemplo, descreve-se o sistema instalado pela TAP, no âmbito do teste 
comercial em curso. 
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