
A Segurança e a Carga  
 

(Intervenção de Joaquim Carvalho, no âmbito do 8º Ciclo de Seminários “Que politicas 

de Transportes?” – Porto, 26 de Outubro de 2006) 

 

 

 

O sector do transporte aéreo comercial que, neste momento, se encontra 

em profunda transformação no espaço comunitário e nacional, é o da 

CARGA AÈREA. 

 

Tal deve-se, no essencial, à necessidade de concluir o ciclo de mudança 

de âmbito normativo da segurança (security) da aviação civil, bem como 

ao imperativo de fechar o anel da segurança aeroportuária. 

 

O sector do transporte da carga aérea não viu alterada, de forma 

significativa, em consequência dos actos terroristas de 11 de Setembro de 

2001 em Nova Iorque, a componente da ameaça à segurança. 

 

Ainda assim, por força das medidas implementadas no âmbito do controlo 

do acesso às zonas restritas de segurança dos aeroportos, dos rastreios de 

staff e passageiros e das bagagens de cabina e porão, da protecção da 

aeronave, a operação do sector da carga aérea foi colateralmente 

afectada, designadamente, devido às medidas de segurança aplicáveis 

à carga a transportar no porão das aeronaves de passageiros, reflectidas 

nos aumentos dos consequentes custos operacionais e nos atrasos na 

entrega de mercadorias, e, até, na diminuição da tonelagem da carga 

aérea transportada, por opção de outras modalidades de transporte mais 

económicas e rápidas, em especial, no espaço da união europeia. 

 

1 - 4 



Efectuada esta breve introdução aos impactos verificados após o 11 de 

Setembro, importa regressar às duas questões essenciais que poderão 

justificar, ou pelo menos, condicionar a actual situação da segurança da 

carga a transportar por via aérea através dos aeroportos nacionais – elas 

são a Ameaça e as Vulnerabilidades. 

 

 

Quanto à ameaça: 

 

 

Genericamente, pode afirmar-se que a ameaça à segurança do 

transporte aéreo de carga, incorporada pelos grupos radicais motores do 

terrorismo global, nomeadamente, a Al Qaeda, não se alterou 

significativamente devido à ocorrência dos actos terroristas de 11 de 

Setembro de 2001 em Nova Iorque. 

 

As aeronaves de carga não constituem o alvo preferencial do terrorismo 

global, seja por via de actos terroristas convencionais, tipo explosivo a 

bordo, desvio ou sequestro, seja por via da utilização da aeronave como 

arma de destruição em massa.   

 

Os efeitos menores de chantagem e publicidade do terror conseguidos 

com os ataques à segurança das aeronaves de carga permitem afirmar 

que a ameaça terrorista associada a grupos radicais se mantém em níveis 

controláveis através de um certo número de medidas e procedimentos de 

segurança, consistentes e coerentes. 
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Quanto às vulnerabilidades: 

 

 

No entanto, terá, por contraponto, que afirmar-se ainda que as aeronaves 

de carga, as instalações dos terminais de carga dos aeroportos nacionais 

e o transporte por via terrestre estão expostos e vulneráveis a actos hostis, 

por iniciativa individual casuística, não previsíveis, de fácil planeamento e 

execução e de consequências imponderáveis.  

 

 

 

Da necessidade de balanceamento da ameaça e vulnerabilidades, 

durante os últimos três anos, os especialistas dos Estados da União 

Europeia, em conjunto com os representantes das associações das 

diversas modalidades do transporte aéreo, analisaram os factores 

envolvidos, nomeadamente a desregulação e falta de uniformidade das 

medidas e procedimentos de segurança implementados no espaço 

europeu, e elaboraram o projecto de regulamento comunitário relativo à 

segurança da carga aérea, que entra em vigor em 1 de Janeiro de 2007. 

 

No essencial, com este regulamento de segurança da carga aérea, são 

estabelecidos critérios e procedimentos mínimos harmonizados, com vista 

a garantir a cadeia de segurança da carga, desde o consignador até ao 

porão da aeronave. 

 

Para tal, a aposta nuclear centra-se no investimento e certificação dos 

agentes transitários, por forma a que a mercadoria dada como segura no 

momento em que é aceite do consignador, através de verificações físicas 

e documentais, mantida segura durante o transporte por rodovia até ao 
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terminal de carga do aeroporto, sustentada em verificações às viaturas e 

acondicionamento durante o transporte e eventual armazenamento 

intermédio em instalações esterilizadas, e, quando especialmente 

necessário, o rastreio antes do embarque. 

 

 

 

Em conclusão, reconhecer como fiável e credível determinado 

consignador, e certificar como seguro determinado agente transitário, 

permanece como a forma mais consistente e capaz de garantir a 

segurança do transporte aéreo da carga em Portugal, a custos 

perfeitamente assimiláveis pelos diferentes operadores. 

 

Solução diversa, tal como o rastreio a 100% da carga nos terminais dos 

aeroportos nacionais, tornaria economicamente inviável o transporte 

aéreo da carga, em favorecimento dos outros módulos de transporte. 

 

 

O empenho e contributos que venho a registar da parte dos agentes 

transitários de carga aérea em adoptarem sistemas de segurança e 

controlo de qualidade nas suas empresas, permitem-me afirmar que voar 

a partir de PORTUGAL é SEGURO. 
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