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FAQs

Setorial

Aviação

1. Quais são as cláusulas da garantia de desempenho?
Algumas das cláusulas principais são as seguintes: a) A operadora aérea deve celebrar um contrato
de três anos com a agência de implementação. b) Apresentar taxa de garantia de execução de 5% do
valor total do VGF. c) Garantia adicional exigida para aeroportos não operacionais.

2. Quais são os requisitos de apresentação de propostas de uma companhia aérea /
operador de helicóptero sob o RCS?
Como parte da apresentação da proposta, o candidato deverá apresentar informações nas seguintes
categorias, conforme especificado em detalhes de tempos em tempos: a) Informações sobre o
candidato b) Proposta Técnica c) Proposta Financeira

3. O que é o esquema de conectividade regional (RCS)?
O Esquema de Conectividade Regional visa tornar o voo acessível para as massas, promover o
turismo, aumentar o emprego e promover o crescimento regional equilibrado. Ele também pretende
dar vida a aeroportos não atendidos e mal atendidos. Para mais informações, clique aqui .

4. Quais são os principais objetivos da Política Nacional de Aviação Civil 2016?
Principais objetivos da Política Nacional de Aviação Civil: i) Estabelecer um ecossistema integrado
que levará a um crescimento significativo do setor da aviação civil, que por sua vez promoverá o
turismo, aumentará o emprego e levará a um crescimento regional equilibrado. ii) Garantir a
segurança, proteção e sustentabilidade do setor da aviação através do uso de tecnologia e
monitoramento eficaz. iii) Melhorar a conectividade regional por meio de apoio fiscal e
desenvolvimento de infraestrutura. iv) Aumentar a facilidade de fazer negócios por meio da
desregulamentação, procedimentos simplificados e governança eletrônica. v) Promover toda a cadeia
do setor de aviação de forma harmonizada, abrangendo carga, MRO, aviação geral, fabricação
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aeroespacial e desenvolvimento de habilidades

5. Qual é o procedimento para realizar transações relacionadas a serviços de carga
eletronicamente com AAI?
Qualquer exportador / importador / Agentes Alfandegários / Companhias Aéreas etc. que desejarem
realizar transações eletrônicas com a AAI deverão obrigatoriamente se registrar na AAI em
http://aaiclas-ecom.org. O registro também é obrigatório para atividades de troca de mensagens.
Processo de registro: O usuário deve preencher o formulário de registro físico junto com os
documentos relevantes e enviar à Autoridade de Aeroportos da Índia (AAI). AAI averiguaria a
exatidão dos detalhes enviados. Os usuários devem preencher um endereço de e-mail e número (s) de
telefone válidos no formulário de registro para permitir que a AAI realize comunicações adicionais
sobre a atribuição de ID de usuário e senha. Os usuários são solicitados a alterar imediatamente a (s)
senha (s) atribuída (s) pela AAI. Os Usuários Não Registrados não estão restritos a funcionalidades
relativas ao Status de Consignação, Folha de Estimativa de Cálculo de Encargos e Procedimentos de
Carga. Os mesmos recursos estão disponíveis para usuários registrados. Além disso, os Usuários
Cadastrados têm o privilégio de acessar funcionalidades relacionadas à Impressão de Documentos de
Cobrança, Transações de Pagamento e Extratos de Conta de Pré-Depósito. Para mais detalhes,
consulte o link .
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