Não acompanhada
Transporte para as aeronoaves
Horas de saída
Parqueamento das aeronaves – Stands
Condições meteorológicas adversas
Entregas ao Lost Found
Enquadramento
Bagagem
 Não embarcada
 Não identificada
- Danificada
- Roubada
Irregularidades
Causas
Consequências
Custos

9069

Objetivo(s)

Assistência a aeronaves

Carga horária
50 horas

Reconhecer as rotinas e aplicar os procedimentos de assistência às aeronaves na chegada
Efetuar o carregamento da aeronave.
Cumprir as normas estabelecidas no abastecimento de combustível à aeronave e atuar nas situações de
emergência.
Assegurar o controlo dos tempos de abastecimento, de catering e de embarque.
Identificar e cumprir as sequências na saída da aeronave.
Distinguir as diferentes situações de assistência dos aviões em escala.
Ler e Interpretar as mensagens de tráfego.

Conteúdos
Préchegada
Mensagens
Limpeza da área de parqueamento  Stand (FOD  Foreign Object Damage)
Bolsas de equipamento
Material de suporte para desembarque e descarregamento
Chegada – Parqueamento
Desembarque
Encosto
Cones de sinalização (safety cones)
Abertura de portas - Sinais gestuais
Desembarque em condições meteorológicas adversas
Assistência a passageiros especiais
Passageiros incapacitados - Cadeiras de rodas
Objetos achados na cabina
Desmontagem - Macas e incubadoras
Descarregamento
Sistemas de abertura de porões
Manuais
Pneumáticos
Elétricos
Hidráulicos
Cadeiras de rodas – Prioridades
Descarregamento em condições meteorológicas adversas
Objetos encontrados no porão/achados
Contagem e registo do tráfego
Limpeza de porões e desinfeção dos compartimentos
Segurança de porões  Normas e procedimentos
Partidas
Mensagens
Voos
- Um destino final (point to point)
- Mais que um destino (multi sector flight)
Cabina
Pessoal navegante técnico PNT
Pessoal navegante de cabine PNC
Controlo de acessos à cabine
Carregamento na cabina
Animais domésticos
 Condições de transporte
 Limitações
Malas diplomáticas (correio diplomático)
 Condições de transporte
 Limitações
Carregamento nos porões
Segurança de porões  Normas e procedimentos
Sistemas de travamento
 Inspeção
 Travões inoperativos
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO
| Técnico/a
de meteorológicas
Tráfego de Assistência
em Escala  Nível 4 | 10-12-2017
Carregamento
em
condições
adversas
Abastecimento de combustível
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 Condições de transporte
 Limitações
Malas diplomáticas (correio diplomático)
 Condições de transporte
 Limitações
Carregamento nos porões
Segurança de porões  Normas e procedimentos
Sistemas de travamento
 Inspeção
 Travões inoperativos
Carregamento em condições meteorológicas adversas
Abastecimento de combustível
Conceitos e definições
Procedimentos
- Abastecimento
 Área de abastecimento
 Combustível
 Esvaziamento de depósitos (defuelling)
 Abastecimento de combustível com passageiros a bordo
 Saídas de emergência da aeronave
Derrames
 Emergências
 Fogo no avião
 Localização dos alarmes ou cortaabastecimento
Abastecimento de alimentos e bebidas - Catering
Tempos - Controlo e registo
Selagem dos contentores
Embarque
Tempos de embarque
Fim de embarque - OK de passageiros
Saída do avião
Retirar equipamento e “pinos”
Trator de reboque da aeronave
Retirar lança
Lançamento de reatores
Limpeza de stand (FOD - foreign object damage)
Aviões em escala
Rotações
Trânsitos
Escalas técnicas
Escala em treino
Escala noturna (night-stop)
Mensagens
LDM – Load message
CPM – Container/pallet message
SLS – Statistical load summary
MVT – Aircraft movement message
ALI – Abbreviated load information message
PTM – Passenger transfer message
UCM – ULD control message

9070

Objetivo(s)

Técnicas de organização e processamento administrativo –
transporte aéreo

Carga horária
25 horas

Organizar e distribuir a documentação operacional relativa ao voo e controlar a entrega ou receção junto dos
diferentes serviços aeroportuários.
Preparar e organizar a documentação operacional que deve constar na mala de bordo.
Efetuar o tratamento, controlo e arquivo da documentação administrativa associada ao transporte aéreo.
Entregar ou rececionar a mala de bordo junto da tripulação, fornecendolhe os documentos operacionais inter
escalas.
Assegurar todos os procedimentos na faturação das despesas de assistência.

Conteúdos
Mala de bordo
Impressos
- Pesos da aeronave (actual weights standard weights)
- Folhas de centragem (balance tables)
- Folhas de carga (loadsheet)
- Outros impressos
Dossier
 Declaração geral (general declaration)
- Lista de passageiros (passenger manifest)
- Folhas de carga (loadsheets)
 Notificação ao comandante (NOTOC  Notification To Captain)
Mala de porão
Manifestos de carga
Documentação de correio
Impressos manuais
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- Voo
- Placa
- Passageiros
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