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1. REGULAMENTOS E REQUISITOS NACIONAIS  
Regulamentação da Aviação Civil  

Designação, informação de contacto das autoridades da aviação civil que tratam da facilitação da navegação aérea 
internacional GEN 1.1 

Regulamentos nacionais e acordos/convenções internacionais ratificados pelo estado com implicações na navegação aérea GEN 1.6 
Diferenças entre a regulamentação nacional e práticas do estado face às disposições OACI, incluindo: 

 Identificação da disposição envolvida (Número do Anexo, título, edição e parágrafo) 
 Texto completo da diferença 

GEN 1.7 

Regulamentos e outros requisitos relativos à entrada, trânsito e saída de aeronaves em voos internacionais, incluindo: 
 Regulamentos relativos a todo o tipo de operações 
 Voos regulares 
 Voos não-regulares 
 Voos privados 

GEN 1.2 

Instrumentos, equipamento e documentação de voo das aeronaves, incluindo: 
 Instrumentos, equipamento (equipamento de comunicações, navegação e vigilância das aeronaves) e documentação 

de voo exigida a bordo 
 Transmissor de localização de emergência (ELT), sinalizando dispositivos e equipamento de salvamento 

GEN 1.5 

Informação relativa a regras aplicadas pelo Estado: 
 Regras gerais 
 Regras de voo visual 
 Regras de voo por instrumentos 

ENR 1.1 
ENR 1.2 
ENR 1.3 

Condições gerais de aplicação de procedimentos de baixa visibilidade a operação CAT II/III AD 1.1 
Detalhes de mínimos de operação de aeródromo aplicadas pelo Estado AD 1.1 
Classificação e descrição ATS ENR 1.4 
Condições de efetivação de coordenação entre o operador do aeródromo e os serviços de tráfego aéreo GEN 3.3.4 

Critérios utilizados para determinar altitudes mínimas de voo GEN 3.3.5 
Designação, informação de contacto e descrição das autoridades envolvidas na investigação de acidentes com aeronaves GEN 1.1.8 
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Procedimentos de interceção e sinais visuais utilizados com explicitação clara se as disposições OACI são aplicadas e, se 
negativamente, se existem diferenças ENR 1.12 

Regulamentação da Aviação Civil   

Procedimentos a aplicar em caso de interferência ilícita ENR 1.13 

Informação relativa ao sistema de reporte de incidentes de tráfego aéreo ENR 1.14 

Regulamentos e requisitos relativos a aeródromos  
Designação, informação de contacto e descrição das autoridades designadas pelo estado na qualidade de responsáveis por 
aeródromos e heliportos AD 2.1 

Documentação OACI relativa à operação de aeródromos AD 1.1 
Condições gerais sob as quais os aeródromos/heliportos e facilidades associadas estão disponíveis para utilização AD 1.1 
Critério aplicado pelo estado no agrupamento de aeródromos/heliportos (e.g. internacional/nacional; primário/secundário 
principal/outro; civil/militar; etc.) AD 1.3 

Regulamentação respeitante à utilização civil de bases militares AD 1.1 
Regras que regem o estabelecimento dos serviços de salvamento e combate a incêndios nos aeródromos e heliportos com 
indicação das respetivas categorias estabelecidas pelo estado AD 1.2.1 

Informação relativa ao plano geral de remoção de neve para os aeródromos/heliportos de utilização pública passíveis de 
ocorrência de neve AD 1.1 

Regulamentos e requisitos de alfândega  

Designação, informação de contacto e descrição das autoridades de alfândega GEN 1.3 
Regulamentos e requisitos de alfândega relativos à entrada, trânsito e saída de passageiros e tripulação GEN 1.3 
Regulamentos e requisitos de alfândega relativos a entrada, trânsito e saída de mercadorias e outros artigos GEN 1.3 
Regulamentos e requisitos de imigração  

Designação, informação de contacto e descrição das autoridades de imigração GEN 1.1 

Regulamentos e requisitos de imigração relativos à entrada, trânsito e saída de passageiros e tripulação GEN 1.3 

Regulamentos e requisitos de saúde pública  

Designação, informação de contacto e descrição das autoridades de saúde pública GEN 1.1 
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Regulamentos e requisitos respeitantes a medidas de saúde pública aplicadas à entrada, trânsito e saída de aeronaves de 
voos internacionais GEN 1.2 

Regulamentos e requisitos de saúde pública respeitantes à entrada, trânsito e saída de passageiros e tripulação GEN 1.3 
Regulamentos e requisitos de quarentena agrícola  
Designação, informação de contacto e descrição das autoridades relacionadas com quarentena agrícola GEN 1.1 

Regulamentos e requisitos de quarentena agrícola aplicados à entrada, trânsito e saída de mercadorias GEN 1.3 

2. INFORMAÇÃO SOBRE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS  
Serviços de Informação Aeronáutica  

Designação, informação de contacto e descrição do serviço de informação aeronáutica e de cartas aeronáuticas GEN 3.1 
Tipo de serviço quando não funcione H24 GEN 3.1
Área de responsabilidade GEN 3.1
Informação relativa aos elementos dos produtos geridos pelos serviços de informação aeronáutica incluindo a forma da sua 
obtenção 

GEN 3.1

Informação relativa ao sistema AIRAC, incluindo uma tabela das datas AIRAC atuais e próximo futuro. GEN 3.1
Informação do serviço de informação antes do voo disponível nos aeródromos/heliportos 

a) Elementos dos produtos de Informação Aeronáutica disponibilizados 
b) Mapas e cartas disponíveis; e 
c) Área geral abrangida por esses dados 

GEN 3.1

Informação relativa a cartas aeronáuticas e séries de cartas disponíveis, incluindo: 
a) Título das séries 
b) Escala das séries 
c) Nome e/ou número de cada carta ou de cada folha de série 
d) Informação relativa à revisão e atualização ( revisão e emenda) 
e) Informação relativa à obtenção das cartas 

 

GEN 3.2

Informação relativa à disponibilidade de cartas topográficas GEN 3.2
Serviços de Tráfego Aéreo e Procedimentos  

Designação, informação de contacto e descrição do prestador do serviço de tráfego aéreo e das unidades ATS GEN 3.3 
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Documentação OACI em que o serviço se baseia GEN 3.3
Tipo de serviço, quando não funcione H24 GEN 3.3
Área de responsabilidade GEN 3.3
Tipos de serviços de tráfego aéreo prestados GEN 3.3
Procedimentos de espera, aproximação e saída 

a) Critérios de estabelecimento dos procedimentos de espera, aproximação e saída. 
b) Procedimentos (convencional ou RNAV ou ambos) para chegadas de voos no mesmo tipo de espaço aéreo 
c) Informação relativa à existência de procedimentos diferentes na área terminal 
d) Procedimentos (convencional ou RNAV ou ambos) para saídas de qualquer aeródromo/heliporto 
e) Outros procedimentos e informação relevantes, e.g. procedimentos de chegada, aproximação final, espera e padrões 

ENR 1.1 

Vigilância ATS e procedimentos para: 
a) Radar primário 
b) Radar secundário (SSR) 
c) Monitorização automática dependente para vigilância (ADS-B) 
d) Outros procedimentos e informação relevante, e.g. procedimentos em situação de falha radar ou do transponder. 

ENR 1.1 

Procedimentos de acerto altimétrico ENR 1.7 
Procedimentos suplementares regionais (SUPs) que afetem a totalidade da área de responsabilidade ENR 1.8 
Informação relativa ao sistema de gestão de fluxos de tráfego aéreo ENR 1.9 
Informação relativa a planeamento de voo 

a) Restrições, limitações ou informação consultiva relacionada com a fase de planeamento de voo que possa auxiliar o 
utilizador na apresentação da operação de voo pretendida 

b) Informação relativa ao endereçamento de planos de voo 

ENR 1.10 
ENR 1.11 

Informação sobre o tipo de taxas do serviço de navegação aérea, incluindo os métodos de pagamento e isenções/reduções, 
quando aplicável 

GEN 4.2

Serviços de Comunicações  
Designação, informação de contacto e descrição do serviço responsável pela prestação de facilidades de telecomunicações 
e navegação GEN 3.4 

Documentação OACI em que o serviço se baseia GEN 3.4 
Tipo de serviço, quando não funciona H24 GEN 3.4 
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Área de responsabilidade GEN 3.4 
Informação relativa a tipos de serviços e facilidades fornecidos e indicação onde pode ser obtida informação detalhada GEN 3.4 
Informação dos requisitos e condições de prestação dos serviços de comunicações GEN 3.4 

Serviços Meteorológicos  
Designação, informação de contacto e descrição das autoridades relacionadas com a meteorologia e o serviço meteorológico GEN 3.5 
Documentação OACI em que o serviço se baseia GEN 3.5
Tipo de serviço, quando não funcione H 24 GEN 3.5
Área de responsabilidade GEN 3.5
Informação de observações e relatos meteorológicos disponibilizados à navegação aérea internacional 

a) Nome da estação e indicador de lugar OACI 
b) Tipo de frequência das observações, com indicação do equipamento automático de observação 
c) Tipos de observações meteorológicas (e.g. METAR) e disponibilidade de previsões de tendência 
d) Tipo específico de sistema de observação e número de locais de observação utilizados para observar e notificar o 

vento à superfície, a visibilidade, o alcance visual na pista, a base das nuvens, a temperatura e, quando aplicável, 
cisalhamento do vento (e.g. anemómetro no cruzamento das pistas, transmissómetro na proximidade da zona de 
toque, etc.) 

e) Horário de funcionamento 
f) Indicação sobre informação climatológica aeronáutica disponível 

GEN 3.5

Informação relativa aos principais tipos de serviço prestados GEN 3.5
Tempo mínimo de notificação exigido pela autoridade de meteorologia aos operadores em relação a reportes, consultas, 
documentação de voo e qualquer outra informação meteorológica de que necessitem ou alterem 

GEN 3.5

Requisitos da autoridade meteorológica para a elaboração e transmissão de relatos de aeronave GEN 3.5
Informação do serviço VOLMET e/ou D-VOLMET, incluindo: 

a) Nome da estação emissora 
b) Sinal de chamada ou identificação e abreviatura para emissão de comunicações rádio 
c) Frequência ou frequências utilizadas para radiodifusão 
d) Período de radiodifusão 
e) Horário de funcionamento 
f) Lista dos aeródromos/heliportos que recebem relatos e previsões 

GEN 3.5



 

Assunto Referência    
Anexo 15  Apêndice 1 

g) Relatos, previsões e informações SIGMET assim como as observações correspondentes 
Serviço SIGMET e AIRMET: Descrição da vigilância meteorológica dentro das regiões de informação de voo ou áreas de 
controlo a que são prestados serviços de tráfego aéreo, incluindo uma lista dos centros de vigilância meteorológica 
compreendendo: 

a) Nome do centro de vigilância meteorológica, indicador de lugar OACI 
b) Horário de funcionamento 
c) Regiões de informação de voo ou áreas de controlo em que são prestados os serviços 
d) Períodos de validade da informação SIGMET 
e) Procedimentos específicos aplicados à informação SIGMET (e.g. cinzas vulcânicas e ciclones tropicais) 
f) Procedimentos aplicados à informação AIRMET (em conformidade com os acordos regionais de navegação aérea 

pertinentes) 
g) Órgãos de serviços de tráfego aéreo que possuam informação SIGMET e AIRMET 

GEN 3.5

Informação relativa a outros serviços automatizados existentes para a prestação de informação meteorológica GEN 3.5
Serviços, procedimentos e regulamentação local relativa a aeródromos e heliportos  

Informação relativa ao operador de aeródromo, incluindo: 
a) Nome e informação de contacto 
b) Horário de funcionamento 

AD 2.2 

Informação relativa a regulamentação local aplicável ao tráfego no aeródromo incluindo a referência à aceitabilidade de voos 
de treino, aeronaves sem radio comunicações, aeronaves ultraligeiras ou similares e informação relativa à área de manobra 
e parqueamento 

AD 2.20 

Informação relativa ao tipo de taxas de aeródromo/heliporto, incluindo os métodos de pagamento e isenções/reduções 
quando aplicável GEN 4.1 

Informação relativa aos procedimentos de redução do ruído estabelecidos no aeródromo AD 2.21 
Informação relativa a condições e procedimentos de voo, incluindo radar e/ou procedimentos ADS-B, estabelecidos em 
função da organização do espaço aéreo no aeródromo. ENR 1.6.3 

Informação relativa a procedimentos de baixa visibilidade 
a) Pistas e equipamento conexo autorizados para utilização em procedimentos de baixa visibilidade 
b) Informação sobre as condições meteorológicas de início e fim dos procedimentos de baixa visibilidade 
c) Descrição de marcas/iluminação para utilização nos procedimentos de baixa visibilidade 

AD 1.1 
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Informações relativas a concentrações de aves no aeródromo e seus movimentos diários de carácter relevantes, entre as 
zonas utilizadas pelas aves para descanso e alimentação AD 2.23 

Informação relativa ao dispositivo de medição do atrito da pistas e do coeficiente mínimo de atrito da pista AD 1.1 
Descrição do equipamento e das prioridades operacionais para limpeza da área de movimento AD 2.7 
Informação relativa ao serviço equipamento de salvamento e de combate a incêndios, incluindo. 

a) Categoria do aeródromo par efeitos de combate a incêndios 
b) Equipamento de salvamento 
c) Capacidade de remoção de aeronaves acidentalmente imobilizadas 

AD 2.6 

Informação relativa a facilidades e e serviços para passageiros disponíveis no aeródromo/heliporto ou na sua proximidade ou 
a referência a outras fontes de informação (e.g. Website): 

a) Hotéis 
b) Restaurantes 
c) Transportes 
d) Instalações e serviços médicos 
e) Dependência do serviço de turismo 

AD 2.5 

Informação sobre serviços e facilidades para carga e manutenção disponíveis no aeródromo/heliporto, incluindo: 
a) Serviços de manuseamento de carga 
b) Tipos de combustível e lubrificantes 
c) Serviços e capacidade e horário de funcionamento de abastecimento de combustível 
d) Serviços de descongelação e horário de funcionamento 
e) Hangares para aeronaves de passagem 
f) Facilidades e serviços de reparação para aeronaves de passagem 

AD 2.4 

Informação do horário de funcionamento do AIS briefing office AD 2.3 
Informação do horário de funcionamento do ATS reporting office (ARO) AD 2.3 
Informação do horário de funcionamento do MET briefing office AD 2.3 
Informação do horário de funcionamento do serviço ATS  AD 2.3 
Informação do horário de funcionamento dos serviços de alfândega e imigração AD 2.3 
Informação do horário de funcionamento do ATS reporting office (ARO) AD 2.3 
Informação do horário de funcionamento dos serviços sanitários e de saúde AD 2.3 
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Informação do horário de funcionamento da segurança (security) AD 2.3 

Serviços, procedimentos de busca e salvamento  
Designação, informação de contacto e descrição das autoridades responsáveis pela busca e salvamento GEN 3.6 
Documentação OACI em que o serviço se baseia GEN 3.6
Área de responsabilidade GEN 3.6
Tipos de serviços GEN 3.6
Informação relativa a acordos SAR GEN 3.6
Breve descrição das disposições para busca e salvamento compreendendo as condições gerais em que o serviço e as 
facilidades estão disponíveis para uso internacional, incluindo a indicação de que o meio disponível para busca e salvamento 
está ou não especializado nas técnicas e funções SAR ou se é utilizado especialmente para outros fins mas podendo ser 
adaptado para SAR , mediante instrução e equipamento, ou se está apenas disponível circunstancialmente não possuindo 
formação, ou preparação especial para trabalhos SAR 

GEN 3.6

Procedimentos e sinais utilizados pelas aeronaves de salvamento assim como uma tabela a indicar os sinais que os 
sobreviventes devem utilizar 

GEN 3.6

 


