
Na Avianca Cargo oferecemos um serviço especializado e diferenciado 
para o transporte de cavalos, pôneis e todos os tipos de equinos. Nossos 
procedimentos padronizados asseguram que os animais sejam tratados com 
o máximo de cuidado, para que cheguem a tempo e em condições ideais ao 
seu destino final.
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Oferecemos um serviço especializado
para o transporte de cavalos



Dada à delicadeza desse tipo de embarque, é essencial que os cavalos sejam 
acompanhados por um cuidador altamente treinados para manuseio e 
proteção desses animais.

As modalidades para o transporte de cuidador devem ser feitas antes da 
viagem e de acordo com os regulamentos da Avianca Cargo, para o qual o 
cuidador deve entrar em contato com nossos Executivos Comerciais para 
conhecer e cumprir todas as medidas de segurança.

Além disso, você deve ter os seguintes documentos:

• Certificado e avaliação do curso de Supranumerário realizado pela Avianca Cargo

• Vistos válidos em vigor (se necessário)

• Passaporte válido em vigor
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ANIMAL HANDLER
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Há uma série de princípios básicos para o transporte de animais vivos de que 
o remetente deve cumprir para garantir o bem-estar e conforto do animal.

Conheça algumas dicas para o remetente ou seu agente responsável deve 
considerar para o despacho de cavalos:

• Os requisitos legais relacionados à saúde e ao bem-estar dos equinos deverão ser 
conferidos pelo emissor com os países de origem, destino e trânsito, antes de receber 
os animais ou para contratar o transporte.

• As vacinas deverão ser feita com bastante antecedência da partida para permitir o 
desenvolvimento de imunidade.

• Se for necessário alimentar o animal em trânsito, o remetente deverá tomar 
providências.

• A documentação, licenças e embalagem adequada do transporte são de 
responsabilidade do remetente.
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• Os acompanhantes devem ser devidamente treinados para o manejo de equinos e 
devem ter conhecimento dos regulamentos vigentes de Animais Vivos da IATA.

• Os estábulos devem estar em conformidade com os regulamentos vigentes de 
Animais Vivos da IATA e as exigências governamentais dos países de origem, trânsito e 
destino.

• Se você precisar de posicionamento e reposicionamento do curral é necessário 
especificá-lo no momento da reserva.

• O planejamento do transporte deverá ter em conta os fins de semana, feriados e 
períodos de fechamento dos aeroportos.

• O remetente deve entrar em contato com as autoridades veterinárias do país de 
origem para emitir os certificados de saúde.
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