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Introdução À Carga aérea
Em parceria com:

Com 10 anos de experiência em aviação, a sua carreira na indústria prima pela 
capacidade multifuncional. Começando como agente de rampa, evoluiu para um 
qualificado Red Cap e rapidamente disparou para o centro de formação onde ministrou 
Fatores Humanos, Segurança na Rampa, ULD, DGR e muito mais. Em 2018, tornou- 
-se instrutor certificado no IATA Miami Training Center, o que tornou possível não só 
ministrar inúmeras formações em Mercadorias Perigosas com é também responsável 
pelo lançamento do Packing DGM Portugal, entre outros serviços, conferindo o seu 
reconhecimento no sector. 

FORMADOR: VICToR LAnDIM

IATA CeRTIFIeD InsTRuCTOR

Cursos/Workshops Inter-Empresa estruturados e construídos à medida, realizados em formato LIVE-TRAInInG.
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> Transmitir conhecimentos e desenvolver 
competências, para um processamento eficiente 
e seguro de mercadorias via aérea, incluindo, 
preparação, tratamento, manuseamento, 
transporte, verificação e aceitação.

Público-alvo: 

 Após concluída esta formação, o formando irá 
adquirir as seguintes competências: 

> Familiarizar com os conceitos padrões usados em 
carga aérea; 

> Aplicar os Incoterms; 
> Identificar as diferentes modalidades de 

pagamento; 
> Conhecer os códigos de países, cidades e 

companhias aéreas; 
> Identificar os diferentes tipos de aeronaves e 

equipamentos usados na operação de transporte 
aéreo; 

> Reconhecer a importância do manifesto da carga, 
incluindo a Air Waybill; 

> Identificar o papel dos diferentes intervenientes na 
cadeia de transporte; 

> Identificar e diferenciar os tipos de carga; 
> Entender o conceito da carga pronta para 

embarcar. 

objetivos Gerais: 
o transporte aéreo envolve uma serie de entidades, 
cada uma responsável por um conjunto de 
processos de natureza técnica,  legal, operacional, 
etc., como resultado do exercício das atividades 
deste negócio. Para garantir a viabilidade do 
transporte e  cumprir com os procedimentos de 
segurança e operacionais exigida pelas entidades 
reguladoras do setor, tanto nacional como  
internacional, é importante compreender todos 
processos inerentes ao transporte, do momento da 
aceitação da carga à sua  entrega ao destinatário 
final.

sinoPse

Introdução À Carga 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

> Introdução e objetivos da formação 
> Descrição de definições, termos e padrões, 

normalmente usados no transporte de  mercadorias 
por via aérea. 

> Incoterms. 
> Modalidades de Pagamento do Frete 
> Descrição das entidades Reguladoras e Comerciais 

a nível Internacional e nacional. 
> Descodificação dos códigos IATA para Países, 

cidades e operadores incluindo os prefixos  carga.
> Classificação do tipo de aeronaves, Conhecimento 

dos equipamentos envolvidos na  operação de 
transporte de mercadorias por via aérea. 

> Descrição dos tipos de carga aérea como Carga 
geral, carga especial e carga perigosa. 

> Requisitos relativos a documentação 
> Tarifas de transporte 
> Caso prático 

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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