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A Segurança na 
Carga Aérea

A Groundforce como 
Agente Reconhecido
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A carga, o correio e as encomendas expresso ficam subordinados aos 
seguintes controlos de segurança

Aplicação
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• A Groundforce na qualidade de detentora do Estatuto de Agente 
Reconhecido, procederá à aceitação da carga na Zona Pública, 
comprometendo-se a:

1. Demonstrar e registar a identidade e o endereço do Expedidor e 
demonstrar que a pessoa que entrega a remessa é o Agente do 
Expedidor (verificação obrigatória de um documento de 
identificação com fotografia, emitido pelas autoridades nacionais ou 
em nome das mesmas);

2. Garantir com base em inspecções ou controlos aleatórios, que o 
conteúdo de uma remessa reflecte a sua descrição na “Carta de 
Porte” e/ou “Manifesto de Carga”;

Exportação
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3. Garantir com base em inspecções ou controlos aleatórios, que o 
conteúdo de uma remessa não encerra nenhum artigo proibido;

4. Garantir que as remessas são protegidas de qualquer interferência 
não autorizada após recepção e que o acesso à carga é
controlado;

5. Garantir que a recepção, tratamento e manuseamento da carga 
sejam efectuados por pessoal devidamente formado;

Exportação
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6. Designar uma ou mais pessoas responsáveis pela execução, 
aplicação e vigilância dos controlos de segurança;

7. Garantir que as categorias de remessa abaixo indicadas, não 
sejam transportadas por via aérea, a menos que tenham sido 
subordinadas a controlos de segurança:

Exportação
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I. A bagagem não acompanhada a transportar como carga;
II. As remessas de agentes não regulamentados;
III. As remessas de Expedidores desconhecidos;
IV. As remessas entregues por uma pessoa distinta do “Expedidor 

Conhecido” ou do seu “Agente Autorizado”;
V. As remessas cujo conteúdo não corresponde à descrição 

respectiva;
VI. As remessas cujo “Expedidor Conhecido” não certifica que não 

contém artigos proibidos.

Exportação
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8. Garantir que, para efeitos dos controlos de segurança, cada 
remessa confiada a uma transportadora aérea ou a outro “Agente 
Reconhecido” seja acompanhada de documentação, quer via carta 
de porte quer através de uma declaração separada, que forneça a 
seguinte informação à transportadora aérea que procederá ao seu 
transporte:

a) Nome, endereço e identificação do “Agente Reconhecido”;
b) Nome e endereço do Expedidor;
c) Conteúdo da remessa;
d) Declaração sobre o estado de segurança da remessa.
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• A carga, o correio e as encomendas expresso só serão transportadas por 
via aérea quando tiverem sido aplicados os seguintes controlos de 
segurança:

a) A recepção, processamento e manuseamento da carga são
efectuados por pessoal devidamente recrutado e treinado:

Controlos de Segurança
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Controlos de Segurança

b) A carga será:
I. revistada manualmente ou através de inspecção

física, ou
II. rastreada com equipamentos de raio-X, ou
III. submetida a câmara de simulação, ou
IV. submetida a outros meios, técnicos ou

biossensoriais (por exemplo, sensores olfactivos, 
detectores de vestígios, cães de detectores
explosivos, etc.) a fim de assegurar, de forma 
razoável, que a carga não inclui qualquer artigo
proibido, a não ser que este tenha sido declarado e 
devidamente sujeito às medidas de segurança
aplicáveis.
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• Quando, devido à natureza do consignamento, não puder ser utilizado 
nenhum dos meios e métodos de controlo de segurança acima referidos, 
pode ser especificado um período de quarentena em armazém.

• Quando se recorrer à quarentena em armazém, o período de quarentena 
não pode ser inferior a 5 (cinco) dias, a contar do momento da recepção 
da remessa pela Groundforce.

Controlos de Segurança
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• Uma vez realizados os controlos de segurança, incluindo da carga de 
“Expedidores Conhecidos”, no espaço interior ou exterior do aeroporto, a 
segurança do carregamento será mantida até ao momento em que o 
mesmo é embarcado na aeronave e, subsequentemente, até à partida da 
mesma.

• Os controlos de segurança  acima referidos não são obrigatórios nos 
seguintes casos:

a) Carga recebida de “Expedidor Conhecido”;
b) Carga de transbordo;
c) Carga que pela sua origem e condições de processamento 

oferece garantias de não constituir uma ameaça à segurança;
d) Carga que está sujeita a normas que estabelecem um nível 

adequado de segurança. 

Manuseamento da Carga



14/02/2007 121

DO

• As categorias de carga abaixo indicadas podem ser dispensadas dos 
controlos de segurança, desde que não constituam uma ameaça para a 
segurança atendendo à sua origem e condições de manuseamento:

a) Restos humanos de proveniência conhecida;
b) Animais vivos;
c) Remessas autênticas de materiais de salvamento;
d) Mercadorias de grande valor inspeccionadas segundo normas 

pelo menos equivalentes às enunciadas nos presentes requisitos 
essenciais

• Os materiais nucleares especiais não constituem uma ameaça para a 
segurança, devido ao facto de estarem subordinados a requisitos 
regulamentares que prevêm um nível adequado de protecção da 
segurança.

Controlos de Segurança
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Carga de Transbordo

• Desde que se encontre protegida contra quaisquer interferências não 
autorizadas na zona de trânsito, a carga de transbordo transportada por 
via aérea não necessita dos controlos de segurança referidos na secção 
Controlos de Segurança anterior.

• A restante carga de transbordo, como a carga transportada por via 
terrestre ou férrea, não submetida a controlos de segurança no ponto de 
partida ou em trânsito, será rastreada em conformidade com o 
estabelecido na secção Controlos de Segurança, e protegida contra 
quaisquer interferências não autorizadas na Zona Demarcada.

• A carga de transbordo será manuseada e mantida sempre na Zona 
Demarcada, sujeita a supervisão constante (física e através de CCTV).
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Carga de Importação

• A carga será transportada da denominada Zona Restrita para a Zona 
Demarcada onde, após conferência física e documental, será posta à
disposição dos clientes e entregue na Zona Pública.

• Esta carga estará permanentemente sob vigilância física e através de 
CCTV.
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Controlo de Acessos

• O acesso de pessoal da Groundforce, que se movimente nas Zonas 
Demarcada e Restrita só é permitido a pessoas portadoras do respectivo 
cartão de identificação aeroportuária.
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Obrigado pela vossa atenção

Fim


