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Cursos/Workshops Inter-Empresa estruturados e construídos à medida, realizados em formato LIVE-TRAINING.

Presente no ramo da aviação desde 2007, acumulou experiência em Atendimento ao 
Cliente, Carga, Rampa e Operações, desempenhou as funções de Pax Agent, Red Cap 
e Coordenador de Operações. Em 2018, tornou-se instrutor certificado com distinção 
no IATA Miami Training Center. Ministrou mais de 40 ações de formação em DGR 
diversas categorias, sendo a Categoria 6 a predominante no seu currículo. Em 2020 
abraçou o projeto da DGM Portugal, empresa dedicada a mercadorias perigosas. 
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Baterias de Lítio - Via aérea
Em parceria com:
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> Fabricantes, Expedidores, Transitários e Operadores 
envolvidos no transporte de baterias de lítio ou 
equipamentos que contenham  baterias de lítio.

Público-alvo: 

 Identificar baterias de lítio que são:
 > Proibidas para transporte; 
 > Permitidas como carga de acordo com a 

Regulamentação; 
 > Isentas á Regulamentação, na totalidade ou em 

parte; 
 > Aplicar os requisitos de embalamento gerais e as 

instruções de embalamento específicas para baterias 
de lítio; 

 >Verificar se a utilização de uma embalagem está em 
conformidade com as limitações da especificação 
indicada na embalagem; 

 >Marcar e etiquetar adequadamente as baterias de 
lítio e/ou verificar se os requisitos de marcação e 
etiquetagem foram atendidos; 

 > Completar uma shipper’s Declaration para baterias 
de lítio e/ou verificar se as informações fornecidas 
no formulário estão em conformidade com a 
Regulamentação; 

 > Inserir adequadamente as informações apropriadas 
no Air Waybill e/ou verificar se as informações foram 
inseridas corretamente  [somente para agentes de 
carga, transitários ou funcionários dos operadores 
aéreos]; 

 > Reconhecer e aplicar as variações de Estado ou 
operador, apropriadas; 

 > Aceitar uma expedição corretamente usando um 
checklist de aceitação geral e também específico 
de baterias de lítio [somente para  agentes de carga, 
transitários ou funcionários dos operadores aéreos]; 

 > seguir procedimentos gerais de emergência 
envolvendo baterias de lítio.

objetivos Gerais: 
As baterias de lítio estão hoje presentes num vasto 
leque de bens de consumo, desde telemóveis a 
eletrodomésticos sendo até  visto como a solução 
de mobilidade do futuro através de carros e 
bicicletas elétricas.  
Embora amplamente utilizadas, a maioria das 
pessoas não está ciente de que as baterias de lítio 
são mercadoria perigosa e que  podem representar 
um risco à segurança se não forem preparadas de 
acordo com os regulamentos de transporte. Com 
o intuito de  minimizar os riscos no transporte e 
educar na correta expedição em conformidade com 
as regulamentações nacionais e  internacionais, 
a DGM Portugal desenvolveu orientações para 
fabricantes, expedidores, transitários, companhias 
aéreas e  passageiros.

sinoPse

Baterias de Lítio - Via aérea>

MetodoloGia
>  Análise da regulamentação em vigor 

>  Mesa de debate sobre aplicação nacional 

>  Análise de Casos Práticos 

>  Resolução de exercícios

> 4 horas

ProPosta de teMPo de acção

> Necessidade e Origem da regulamentação 
> Definições, Terminologias e nomenclaturas  
> Proibições, limitações e restrições nos diferentes 

meios de transporte 
> Classificação de baterias de Lítio ionizado e Lítio 

metálico 
> Provisões especiais para o transporte de baterias 
> Embalamento de baterias de lítio
> Correta marcação e etiquetagem de baterias para 

expedição 
> Preenchimento e verificação de toda a 

documentação envolvida no transporte 
> Handling de baterias de lítio 
> Procedimentos de emergência referentes a baterias 

de lítio 

conteúdos ProGraMáticos
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> Melhorar o desempenho das operações do próprio 
negócio pela via da inovação;

> Garantir que os produtos e serviços prestados 
pelos parceiros da Cadeia de Abastecimento são 
sustentáveis;

> Trabalhar colaborativamente com os seus parceiros 
para aumentar a eficiência e a competitividade.

asseGUrar que os nossos clientes possam:

saiba Mais eM:

www.supplychainmagazine.pt/flow/

flow@supplychainmagazine.pt

Ao acreditar na atualização 
profissional como forma das pessoas 
e das empresas evoluírem mais 
rapidamente, a Flow Training Academy 
aposta em workshops sólidos, muito 
práticos e flexíveis.

Desenhados a pensar nas 
necessidades de formação  
dos profissionais de supply chain  
e nas solicitações das empresas,  
os nossos workshops visam dotar  
os profissionais de mais 
conhecimento, que lhes permita de 
forma competitiva e diferenciadora, 
vencer os novos desafios.

    ...
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