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ASSUNTO: Credenciacao de seguranca para 0 pessoal das entidades abrangidas 

pelo Regulamento (UE) n.o 73/2010 da Comissao, de 26 de janeiro de 2010, 

encarregado das tarefas de fornecimento de dados aeromiuticos ou de 

informacao aeronautica no Ceu Onico Europeu. 

1. INTRODUC;:AO 

o Regulamento (UE) n. ° 73/2010 da Comissao, de 26 de janeiro de 2010 (alterado pelo 

Regulamento de Execw;:ao (UE) n.o 1029/2014 da Comissao, de 26 de setembro de 

2014), estabelece os requisitos aplicaveis a qualidade dos dados aeronauticos e da 

informa9ao aeronautica em termos de exatidao, resolu9ao e integridade, no Ceu Unico 

Europeu. 

De acordo com a alinea a) do artigo 13.° do mencionado regulamento comunitario, as 

partes referidas nas alineas b) e c) do n.o 2 do seu artigo 2.°, devem assegurar que 0 

seu pessoal responsavel p~r tarefas ligadas a origina9ao, a Produ9ao, ao 

armazenamento, a manipula9ao, ao processamento, a transferencia e a distribui9ao de 

dados aeronauticos ou de informa9ao aeronautica possua a credenciacao de 

seguran<;:a. 

2. OBJETIVO 

A presente Circular de Informa9ao Aeronautica (CIA) tem p~r objetivo clarificar e definir 

procedimentos para 0 cumprimento do disposto na alinea a) do artigo 13.° do 

Regulamento (UE) n.o 73/2010 da Comissao, de 26 de setembro de 2010, em term os 

da credencia<;:ao de seguran9a do pessoal responsavel p~r tarefas ligadas a origina9ao, 

a produ9ao, ao armazenamento, a manipula9ao, ao processamento, a transferelncia e a 

distribui9ao de dados aeronauticos ou de informa9ao aeronautica. 



3. AMBITO DE APLICACAO 

A presente CIA aplica-se: 
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a) Aos operadores dos aer6dromos e dos heliportos para os quais tenham sido 

publicados procedimentos de regras de voo por instrumentos ou de regras de voo 

a vista especificas nos manuais nacionais de informa9ao aeronautica (AlP e 

MVFR), conforme especificados na Circular de Informa9ao Aeronautica do INAC, 

I. P. n.o 6/15, de 27 de fevereiro, relativa as principais disposi90es legais e as datas 

de implementa9ao do Regulamento (UE) n.o 73/2010 da Comissao, de 26 de 

setembro de 2010. 

b) As entidades publicas ou privadas que prestam: 

• Servi90s de origina9ao e de fornecimento de dados de levantamentos; 

• Servi90s de conce9ao de procedimentos; 

• Servi90s de dados eletr6nicos sobre 0 terreno; ou 

• Servi90s de dados eletr6nicos sobre obstaculos. 

4. DATA DE ENTRADA EM VIGOR 

A presente Circular de Informa9ao Aeronautica entra em vigor no dia 10 de abril de 

2015. 

5. PROCEDIMENTOI DESCRICAO 

Para efeitos de cumprimento dos requisitos estabelecidos na alinea a) do artigo 13.° do 

Regulamento (UE) n.o 73/2010 da Comissao, de 26 de setembro de 2010, recomenda

se que as entidades mencionadas no ponto 3. da presente CIA, assegurem a 

credencia9ao de seguran9a do seu pessoal responsavel por tarefas ligadas a 

origina9ao, a produ9ao, ao armazenamento, a manipula9ao, ao processamento, a 

transferencia e a distribui9ao de dados aeronauticos ou de informa9ao aeronautica. 

Para atribui9ao dessa credencia9ao de seguran9a, no ambito do referido regulamento 

comunitario, recomenda-se que as entidades mencionadas no ponto 3. da presente CIA 

aprovem internamente um procedimento atraves do qual se garanta e se demonstre que 

e realizada uma avalia9ao individual do pessoal que desempenhe essas tarefas, no 

momento do seu recrutamento e que mantem as condi90es necessarias para a 

renova9ao de tal atribui9ao. 

Recomenda-se, tambem , que as entidades referidas no ponto 3. da presente CIA 

apenas autorizem 0 exercicio das tarefas inerentes ao fornecimento de dados 

aeronauticos ou de informa9ao aeronautica ao pessoal que seja detentor da referida 

credencia9ao. 
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Para novos recrutamentos, a avalia9ao individual deve, preferencialmente, incluir: 

a) Um inquerito pessoal que permita: 

i. Determinar a identidade da pessoa com base em documentos comprovativos 

id6neos para 0 efeito; 

ii. A verifica9ao do registo criminal durante, pelo menos, os 5 anos anteriores; 

NOTA: Caso tenha residido fora de Portugal, tera de apresentar um certificado de 

registo criminal , emitido pelo pais da anterior residEmcia, com refer€mcia pelo 

menos aos ultimos 5 anos. 

iii. Curriculum Vitae em formato europeu. 

b) Uma verifica9ao dos antecedentes laborais que permita evidenciar os registos de 

emprego, durante os ultimos 5 anos; 

Relativamente aos colaboradores que ja desempenham as tarefas em apre90, 

recomenda-se que a empresa garanta que as respetivas avalia90es individuais 

cumprem, preferencialmente, 0 descrito na alinea a). Recomenda-se, tambem, que os 

referidos colaboradores apresentem a cada periodo de 5 anos um certificado de registo 

criminal . 

Recomenda-se que as entidades referidas no ponto 3. da presente CIA conservem os 

registos da referida avalia9ao, enquanto mantiverem 0 respetivo pessoal ao seu servi90 

e ate 5 anos ap6s a cessa9ao da atividade do mencionado pessoal. 

o Vogal do Conselho Diretivo 
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.--- Paulo de Andrade 


