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OAE – OPERADOR(A) DE ASSISTÊNCIA EM ESCALA - CARGA E
CORREIO
Operador de assistência em escala
Carga, Documentação e Correio
Operador de assistência em escala Profissional que presta assistência nos terminais de
bagagem e de carga e na placa no que respeita, nomeadamente, ao armazenamento e
acondicionamento de cargas, encaminhamento de bagagens e passageiros e ao
carregamento, descarregamento e reboque das aeronaves OAE - Operador(a) de
Assistência em Escala - Carga Presta assistência nos terminais de carga, nomeadamente,
no armazenamento e acondicionamento de cargas OAE - Operador(a) de Assistência em
Escala - Documentação Entrega e recepção da documentação referente ao voo no
despacho operacional OAE - Operador(a) de Assistência em Escala - Correio Presta
assistência nos terminais de correio, nomeadamente, no armazenamento e
acondicionamento das malas de correio Formação empilhadores
Carga, Documentação e Correio
A Linde Material Handling Ibérica, consciente da necessidade das empresas em
cumprirem a lei e terem nos seus quadros operadores profissionais, com os conhecimentos
suficientes para manipular empilhadores, aumentando a produtividade e prevenido riscos
laborais, desenvolveu Cursos de Formação para Operadores de empilhadores para dar
resposta a esta necessidade do mercado. Os cursos e workshops ministrados pela
Academia Linde, estão certificados pelo ISO 90001 e acreditados pela Direção Geral do
Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), dividindo-se em formação inicial, para
condutores com ou sem experiência e cursos de reciclagem, para condutores com
experiência. Os cursos de formação inicial têm a duração de 16 horas e os de reciclagem 8
horas e incluem um ciclo teórico e um ciclo prático, este último com recurso a
equipamentos específicos para o efeito. Entre os tópicos abordados nas formações,
destacam-se: Tipos de máquinas e suas aplicações; Enquadramento dos equipamentos
com as Leis em Vigor; Comportamentos e estabilidade dos equipamentos; Fontes de
energia; Conceitos hidráulicos e Regras de segurança na condução e operação dos
equipamentos. Estes cursos inserem-se no segmento de formação à medida direcionado
para empresas e profissionais que valorizam a aprendizagem contínua e permanente e
visam atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos dos profissionais com os perfis de
Manobradores de empilhadores, Técnicos de Manutenção de empilhadores e
Responsáveis de Segurança. O programa "Formação LMHI - um investimento em
segurança" habilita os candidatos a uma licença de condução (condução autorizada ou
correta) e a um curso de prevenção dos riscos laborais associados ao uso de
empilhadores. Todos estes cursos podem ser ministrados nas instalações do cliente ou nas
delegações de Lisboa e Porto da Linde Material Handling Ibérica. Actividades nos terminais de
Carga
Carga, Documentação e Correio
Terminais de carga Chegada Partida Transferência Actividade do OAE nos terminais de
carga Procede ao armazenamento e acondicionamento de cargas: Armazena e
acondiciona as cargas importadas e exportadas nos armazéns, tendo em atenção as
mercadorias perigosas; Transporta as cargas de e para as aeronaves, conduzindo
equipamento adequado; Armazena as cargas importadas ou a exportar, atendendo ao tipo
de mercadorias e respectivas condições de conservação; Prepara as cargas para o
transporte, acondicionando-as em função do tipo de cargas e de aeronave; Actividades nos
terminais de Correio
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Carga, Documentação e Correio
Terminais de correio Chegada Partida Transferência Entidades reguladoras IATA International Air
Transport Association UPU - União Postal Universal Actividade do OAE nos terminais de correio
Identifica os diferentes tipos de correio fazendo as leitura das etiquetas Procede á armazenagem dos
correios no terminal e respectivo acondicionamento Prepara os correios para o transporte,
acondicionando-as em função do tipo de correio e de aeronave Encaminha o correio separado por voo,
conferindo o destino e acondicionando-o nos carros próprios de transporte para a aeronave em
condições de tempo adversas tapar o correio que transporta a granel com plástico de forma a não se
molhar ou utilizar unidades que o protejam da chuva (contentores) Correio chegado Conferência
documentos de chegada das malas de correio Entrega aos Correios de Portugal CTT as malas e
documentação assinada Correio para embarque ou partida Verificar se as malas de correio estão em
condições de embarque Etiquetas de correio legíveis e destinos correctos Modelos CN 38,CN 47 ou
CN 41 Devolução de sacos de correio vazios, pequenas quantidades, só poderão embarcar desde que
haja disponibilidade de peso e espaço Correio Transferência ou em transbordo Verificação de reenvio
Mensagens
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