
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO 

 

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P. 

 

Regulamento n.º …/2012 

 

Aprova o Modelo do Certificado de Aeródromo 

 

O Decreto-Lei n.º 186/2007, de 10 de Maio, na redacção que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 55/2010, de 31 de Maio, fixa as condições de construção, certificação e 

exploração dos aeródromos civis nacionais e estabelece os requisitos operacionais, 

administrativos, de segurança e de facilitação a aplicar nessas infraestruturas. 

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 10.º do mencionado diploma “nenhum aeródromo 

pode estar aberto ao tráfego aéreo sem estar certificado nos termos do presente decreto-lei”. Ademais, nos 

termos do n.º 3 do mesmo artigo o modelo do certificado de aeródromo é aprovado em 

regulamentação complementar do Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P. (INAC, I. P.). 

Face ao exposto, importa definir o modelo do certificado de aeródromo, fazendo constar 

do mesmo os elementos constantes do Decreto-Lei n.º 186/2007, de 10 de maio, na 

redação atual, e tendo como base o Documento 9774 (Manual on Certification of Aerodromes) 

da Organização da Aviação Civil Internacional. 

Assim, o Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Aviação Civil, I.P., ao abrigo do 

disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 145/2007, de 27 de Abril, por deliberação de … 

de … de 2012, aprova o seguinte Regulamento: 

 
Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1- O presente regulamento aprova o modelo do certificado de aeródromo. 

2- O presente regulamento aplica-se aos aeródromos a certificar nos termos do Decreto-

Lei n.º 186/2007, de 10 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2010, de 31 de 

maio. 

 



Artigo 2.º 

Modelo de certificado de aeródromos 

O modelo de certificado de aeródromo referido no artigo anterior é o constante do anexo 

ao presente regulamento, do qual faz parte integrante. 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 
… de ……… de 2012. – O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel Pereira Trindade 

Santos. 



 

ANEXO 
(a que se refere o artigo 2.º) 

Modelo do certificado de aeródromo 
 

REPÚBLICA PORTUGUESA 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO 

 
INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, I.P. 

PORTUGUESE CIVIL AVIATION AUTHORITY 

CERTIFICADO DE AERÓDROMO 
AERODROME CERTIFICATE 

 

Número do Certificado: 000 
Certificate Number 

 
Este certificado é emitido em nome de: 

This certificate is issued to: 
(nome e sede do titular) 

 
 

para operar o aeródromo: 
to operate the aerodrome: 

(nome do aeródromo) 
(Coordenadas geográficas no sistema WGS 84) 

 

De acordo com os requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 186/2007 de 10 de Maio, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2010 de 31 de Maio, este Aeródromo tem as seguintes 
características: 
In accordance with the requirements defined in the Decree-Law n.º 186/2007 of 10 of May, changed and republished by Decree-Law n.º 
55/2010 of 31 of May, this Aerodrome has the following characteristics:. 
 

Classe 
Class 

(Art. 13.º) 

Código de Referência 
Reference Code 

(Art. 18.º) 

Tipo de tráfego permitido 
Types of traffic permitted 

   
 

No domínio da Meteorologia, as instalações e equipamentos encontram-se em conformidade 
com o especificado no Anexo 3 à Convenção Internacional de Aviação Civil. 
In the domain of Meteorology, the installations and equipment are in compliance with the specifications of Annex 3 to the Convention on 
International Civil Aviation. 

Fazem parte integrante deste certificado, as especificações técnicas, condições operacionais e 
outros requisitos constantes em anexo (páginas n a m). 
The specifications, operational conditions and other requirements, set in the attachment (pages n to m), are integrant part of this certificate.  
 
Data de validade:  
Valid until:  
 
Data de emissão:        O Presidente, 
Date of issue:          The Chairman, 
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