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h) O registador de parâmetros de voo deverá iniciar automaticamente o registo antes de o avião 

iniciar a rolagem pelos seus próprios meios e parar automaticamente quando o avião se 

imobilizar. 

 

i) O registador de parâmetros de voo deverá ter um dispositivo que permita a sua localização na 

água. 

 

OPS 1.725 

Registadores de parâmetros de voo – 3 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.725) 

 

a) O operador não deverá operar um avião de turbina cujo primeiro certificado de 

navegabilidade tenha sido emitido antes de 1 de Junho de 1990 e que tenha uma massa 

máxima à descolagem aprovada superior a 5700 kg, salvo se estiver equipado com um 

registador de parâmetros de voo que disponha de um método digital de registo e 

armazenamento de parâmetros e um método de rápida recuperação desses parâmetros. 

 

b) O registador de parâmetros de voo deverá ter capacidade para guardar os parâmetros gravados 

durante, pelo menos, as últimas 25 horas de operação. 

 

c) O registador de parâmetros de voo deverá, com referência a uma determinada escala de 

tempo, registar: 

 

1) Os parâmetros enumerados no Quadro A do Apêndice 1 à OPS 1.725; 
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2) Para os aviões cuja massa máxima à descolagem seja superior a 27 000 kg e cujo 

primeiro certificado tipo tenha sido emitido após 30 de Setembro de 1969, aplicam-se os 

parâmetros adicionais de 6 a 15b do Quadro B do Apêndice 1 à OPS 1.725 da presente 

alínea. Não é necessário gravar os seguintes parâmetros, se a Autoridade aceitar: 13, 14 

e 15b do Quadro B do Apêndice 1 à OPS 1.725 quando se verificar qualquer das 

seguintes condições: 

 

i) O sensor não estar prontamente disponível, 

 

ii) Não haver suficiente capacidade disponível no sistema de registo de parâmetros 

de voo, 

 

iii) Ser necessária uma alteração no equipamento gerador dos parâmetros; e 

 

3) Se houver capacidade suficiente disponível no sistema de registo de parâmetros de voo, 

o sensor estiver prontamente disponível e não for necessária uma alteração do 

equipamento gerador dos parâmetros; 

 

i) Para os aviões cujo primeiro Certificado de Navegabilidade individual tenha sido 

emitido em ou após 1 de Janeiro de 1989, com uma massa máxima à descolagem 

superior a 5700 kg mas que não ultrapasse 27 000 kg, aplicam-se os parâmetros 6 

a 15b do Quadro B do Apêndice 1 à OPS 1.725; 

 

ii) Para os aviões cujo primeiro Certificado de Navegabilidade individual tenha sido 

emitido em ou após 1 de Janeiro de 1987, com uma massa máxima à descolagem 

superior a 27 000 kg, aplicam-se os restantes parâmetros do Quadro B do 

Apêndice 1 à OPS 1.725. 
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d) Os parâmetros individuais que possam ser determinados por cálculo a partir dos outros 

parâmetros gravados não precisam de ser registados, se a Autoridade aceitar. 

 

e) Os parâmetros deverão ser obtidos de fontes da aeronave que permitem estabelecer uma 

correlação exacta com a informação mostrada à tripulação de voo. 

 

f) O registador de parâmetros de voo deverá iniciar automaticamente o registo antes de o avião 

começar a rolagem pelos seus próprios meios e parar automaticamente quando o avião se 

imobilizar. 

 

g) O registador de parâmetros de voo deverá estar munido de um dispositivo que permita a sua 

localização na água. 

 

OPS 1.727 

Gravador misto 

 

a) Os requisitos relativos ao gravador de voz na cabina de pilotagem e ao registador de 

parâmetros de voo poderão ser cumpridos do seguinte modo: 

 

1) Um gravador misto, se o avião tiver de estar equipado apenas com um gravador de voz 

na cabina de pilotagem ou com um registador de parâmetros de voo; ou 

 

2) Um gravador misto, se o avião com uma massa máxima à descolagem até 5700 kg tiver 

de estar equipado com um gravador de voz na cabina de pilotagem e com um registador 

de parâmetros de voo; ou 
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3) Dois gravadores mistos, se o avião com uma massa máxima à descolagem superior 

a 5700 kg tiver de estar equipado com um gravador de voz na cabina de pilotagem e 

com um registador de parâmetros de voo; 

 

b) Um gravador misto é um registador de voo que grava: 

 

1) Todas as comunicações de vozes e o ambiente audível requeridos no parágrafo relativo 

ao gravador de voz na cabina de pilotagem; e 

 

2) Todos os parâmetros requeridos no parágrafo pertinente relativo ao registador de 

parâmetros de voo, com as mesmas especificações requeridas nesses parágrafos. 

 

OPS 1.730 

Assentos, cintos de segurança e dispositivos de segurança para crianças 

 

a) O operador não deverá operar um avião excepto se estiver equipado com: 

 

1) Um assento ou lugar para cada pessoa com idade igual ou superior a 2 anos; 

 

2) Um cinto de segurança com ou sem arnês ou um colete de segurança por lugar, para 

cada passageiro com idade igual ou superior a 2 anos; 

 

3) Um cinto suplementar de laço/argola ou outro dispositivo de segurança para crianças 

com menos de 2 anos; 
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4) Excepto conforme abaixo disposto em b), um cinto de segurança com arnês para cada 

lugar de tripulante de voo e para qualquer lugar junto ao lugar do piloto, que incorpore 

um dispositivo que segure automaticamente o dorso do ocupante, em caso de rápida 

desaceleração; 

 

5) Excepto conforme abaixo disposto em b), um cinto de segurança com tira de ombros 

para cada lugar de tripulante de cabina e dos lugares de observador. Contudo, este 

requisito não impede o uso de lugares de passageiros por tripulantes de cabina 

transportados como complemento da tripulação de cabina do avião; e 

 

6) Assentos para membros da tripulação de cabina, localizados perto das saídas de 

emergência ao nível do chão, salvo se a evacuação de emergência dos passageiros for 

facilitada se os tripulantes de cabina se sentarem noutro local, caso em que se aceitam 

outros locais. Tais assentos deverão estar colocados virados para a frente ou para trás 

num ângulo de 15° em relação ao eixo longitudinal do avião. 

 

b) Todos os cintos de segurança com arnês devem ter um único ponto de libertação. 

 

c) Um cinto de segurança com um cinto diagonal de ombros para aviões com uma massa 

máxima à descolagem até 5700 kg, ou um cinto de segurança para aviões com massa máxima 

à descolagem até 2730 kg podem substituir os cintos de arnês, caso não seja possível 

instalá-los. 
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OPS 1.731 

Sinais de apertar cintos e de proibição de fumar 

 

O operador não deverá operar um avião em que os lugares dos passageiros não possam ser vistos a 

partir da cabina de pilotagem, salvo se estiver equipado com um dispositivo que indique a todos os 

passageiros e à tripulação de cabina quando devem apertar os cintos de segurança e quando não é 

permitido fumar. 

 

OPS 1.735 

Portas e cortinas interiores 

 

O operador não deverá operar um avião, salvo se estiver instalado o seguinte equipamento: 

 

a) Num avião cuja versão máxima aprovada é superior a 19 passageiros, uma porta entre a 

cabina de passageiros e a cabina de pilotagem com a indicação de "Só Tripulantes", dispondo 

de um fecho que não permita a abertura pelos passageiros sem a autorização de um membro 

da tripulação; 

 

b) Um dispositivo para abrir todas as portas que separam a cabina de passageiros de outro 

compartimento onde haja saídas de emergência. Estes dispositivos devem ser de fácil acesso; 
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c) Se for necessário passar por uma porta ou cortina de separação da cabina de passageiros de 

outras áreas para se alcançar uma saída de emergência a partir de um lugar de passageiro, a 

porta ou cortina deverá dispor de um dispositivo que a mantenha na posição de aberta; 

 

d) Indicação em cada porta interna, ou adjacente às cortinas, de que é um meio de acesso a uma 

saída de emergência de passageiros, indicando que deve ser mantida na posição de aberta, 

durante a descolagem e a aterragem; e 

 

e) Um dispositivo que permita a qualquer membro da tripulação abrir qualquer porta que esteja 

normalmente acessível aos passageiros e que possa ser fechada por estes. 

 

OPS 1.745 

Estojos de primeiros socorros 

 

a) O operador não deverá operar um avião, salvo se estiver equipado com estojos de primeiros 

socorros, de utilização facilmente acessível, na seguinte proporção: 

 

Número de lugares para 

passageiros 

Número de estojos de primeiros 

socorros necessário 

0 a 99 1 

100 a 199 2 

200 a 299 3 

300 e mais 4 
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b) O operador deverá assegurar-se de que os estojos de primeiros socorros sejam: 

 

1) Periodicamente inspeccionados para se confirmar, na medida do possível, que o seu 

conteúdo se mantém nas condições necessárias à sua utilização; e 

 

2) Renovados a intervalos regulares, de acordo com as instruções contidas nas respectivas 

etiquetas, ou conforme as circunstâncias o determinarem. 

 

OPS 1.755 

Estojo de emergência médica 

 

a) O operador não deverá operar um avião cuja versão seja superior a 30 lugares, excepto se 

estiver equipado com um estojo de emergência médica, se qualquer ponto da rota planeada se 

encontrar a mais de 60 minutos, à velocidade de cruzeiro, de um aeródromo em que se 

presuma existir assistência médica qualificada. 

 

b) O comandante deverá assegurar-se de que não sejam administradas drogas ou medicamentos 

excepto por médicos, enfermeiros qualificados ou pessoal igualmente qualificado. 

 

c) Condições de transporte 

 

1) O estojo de emergência médica deverá ser à prova de humidade e pó e transportado em 

condições de segurança, quando possível, na cabina de pilotagem; e 
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2) O operador deverá assegurar-se de que os estojos médicos de emergência sejam: 

 

i) Periodicamente inspeccionados para se confirmar, na medida do possível, que o 

conteúdo se mantém nas condições necessárias à sua utilização; e 

 

ii) Renovados a intervalos regulares, de acordo com as instruções contidas nas 

respectivas etiquetas, ou conforme as circunstâncias o determinarem. 

 

OPS 1.760 

Oxigénio de emergência 

 

a) O operador não deverá operar um avião pressurizado a altitudes acima de 25 000 pés, quando 

é necessário levar um membro de tripulação de cabina, excepto se o avião estiver equipado 

com oxigénio não diluído para os passageiros que, por razões fisiológicas, possam necessitar 

de oxigénio na sequência de uma despressurização da cabina. A quantidade de oxigénio 

deverá ser calculada utilizando-se a razão média de fluxo de, pelo menos, 3 litros isento de 

humidade e à pressão e temperatura normal (STPD)/minuto/por pessoa, devendo ser 

suficiente para o resto do voo após a despressurização da cabina, a altitudes de pressão da 

cabina, superiores, a 8000 pés, para pelo menos 2% dos passageiros transportados, mas em 

caso algum para menos do que uma pessoa. Existirá um número suficiente de unidades de 

fornecimento, mas em caso algum menos de duas, com a possibilidade de a tripulação de 

cabina as utilizar também. 

 

b) A quantidade de oxigénio de emergência necessária para uma determinada operação, deve ser 

calculada com base nas altitudes de pressão de cabina e de duração de voo, de acordo com os 

procedimentos de operação estipulados para cada operação e rota. 
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c) O equipamento de oxigénio deverá ser capaz de gerar um fluxo, de pelo menos 4 (quatro) 

litros por minuto, STPD. Podem ser fornecidos os meios de diminuir o fluxo para um mínimo 

de 2 (dois) litros por minuto, STPD, a qualquer altitude. 

 

OPS 1.770 

Oxigénio suplementar – aviões pressurizados 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.770) 

 

a) Generalidades 

 

1) O operador não deverá operar um avião pressurizado acima de 10 000 pés, excepto se 

dispuser a bordo de equipamento de oxigénio suplementar, com capacidade de 

armazenar e dispensar as quantidades de oxigénio necessárias, conforme estabelecido 

neste número. 

 

2) A quantidade necessária de oxigénio suplementar deve ser calculada com base na 

altitude de pressão na cabina, na duração do voo e no pressuposto de que uma falha de 

pressurização da cabina pode ocorrer na altitude de pressão ou no segmento da rota mais 

crítico, em termos da necessidade de oxigénio, e que depois daquela falha, o avião deve 

descer, em conformidade com os procedimentos de emergência, especificados no 

Manual de Voo do Avião, até uma altitude que permita o prosseguimento de um voo 

seguro e uma aterragem em segurança. 
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3) Após uma falha de pressurização da cabina, a altitude de pressão da cabina deverá ser 

considerada idêntica à altitude do avião, excepto se for demonstrado à Autoridade que 

uma falha provável do sistema de pressurização da cabina resultará numa altitude de 

pressão na cabina igual à altitude de pressão do avião. Nestas circunstâncias, a altitude 

máxima demonstrada de pressão da cabina pode ser usada como base para calcular a 

quantidade de oxigénio a embarcar. 

 

b) Requisitos a nível do Equipamento e do Fornecimento de Oxigénio 

 

 1) Tripulação de voo 

 

i) Cada membro da tripulação de voo em serviço deverá dispor de oxigénio 

suplementar, de acordo com o Apêndice 1. Se todos os ocupantes dos lugares da 

cabina de pilotagem receberem o oxigénio destinado à tripulação de voo, devem 

ser considerados como membros da tripulação em serviço para efeitos de 

fornecimento de oxigénio. Os ocupantes desses lugares que não recebam oxigénio 

da mesma fonte, devem ser considerados como passageiros, para efeitos de 

fornecimento de oxigénio. 

 

ii) Os membros da tripulação de voo, não abrangidos por b) 1) i) supra, são 

considerados passageiros, para efeitos de fornecimento de oxigénio. 

 

iii) As máscaras de oxigénio deverão estar localizadas de modo a estarem 

imediatamente acessíveis aos tripulantes de voo, no desempenho das suas funções, 

nos seus lugares. 
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iv) As máscaras de oxigénio para utilização pelos tripulantes de voo, em aviões 

pressurizados, operando acima de 25 000 pés, deverão ser do tipo de aplicação 

rápida. 

 

2) Tripulantes de cabina, tripulantes suplementares e passageiros 

 

i) Os membros da tripulação de cabina, e os passageiros, deverão dispor de oxigénio 

suplementar, de acordo com o indicado no Apêndice 1, excepto quando se aplique 

o descrito na alínea v). Os membros da tripulação de cabina, que viajam para além 

do número mínimo de tripulantes necessário, e os tripulantes suplementares, 

deverão ser considerados como passageiros, para efeitos de fornecimento de 

oxigénio. 

 

ii) Os aviões destinados a serem operados a altitudes de pressão superiores 

a 25 000 pés deverão estar equipados com um número suficiente de máscaras e 

saídas de oxigénio e/ou unidades portáteis com máscaras para serem utilizadas 

pelos tripulantes de cabina que delas necessitarem. As saídas suplementares e/ou 

unidades portáteis de oxigénio devem ser igualmente distribuídas pela cabina, 

para assegurar a disponibilidade de oxigénio imediata a cada membro da 

tripulação, independentemente da sua localização, no momento em que ocorra 

uma falha de pressurização da cabina. 

 

iii) Os aviões destinados a serem operados a altitudes de pressão superiores 

a 25 000 pés deverão estar equipados com uma unidade de abastecimento de 

oxigénio ligada aos terminais de fornecimento de oxigénio à disposição imediata 

de cada ocupante, onde quer que esteja sentado. O número total de unidades de 

fornecimento e de saídas deverá exceder o número de lugares, pelo menos 

em 10%. As unidades suplementares serão distribuídas uniformemente pela 

cabina. 
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iv) Os aviões destinados a serem operados a altitudes de pressão superiores 

a 25 000 pés ou que, se operados a uma altitude igual ou inferior a 25 000 pés, não 

podem descer com segurança, num intervalo de 4 minutos, para uma altitude 

de 13 000 pés, e cujo primeiro certificado de navegabilidade tenha sido emitido 

em 9 de Novembro de 1998 ou posteriormente, devem estar equipados com 

equipamento de oxigénio automaticamente colocado à disposição imediata de 

cada ocupante, onde quer que esteja sentado. O número total de unidades de 

fornecimento e de saídas deverá exceder o número de lugares, pelo menos 

em 10%. As unidades suplementares são distribuídas uniformemente pela cabina. 

 

v) Os requisitos de fornecimento de oxigénio, conforme especificado no Apêndice 1, 

para aviões não certificados para operações acima de 25 000 pés, poderão ser 

reduzidos para a duração total do voo, entre altitudes de pressão de 10 000 pés 

e 13 000 pés, para todos os membros da tripulação de cabina necessária e para 

pelo menos 10% dos passageiros se, ao longo de toda a rota planeada, o avião 

tiver capacidade de descer em segurança, para uma altitude de pressão de cabina 

de 13 000 pés em quatro minutos. 

 

OPS 1.775 

Oxigénio suplementar – aviões não-pressurizados 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.775) 

 

a) Generalidades 

 

1) O operador não deverá operar um avião não-pressurizado a altitudes superiores 

a 10 000 pés, excepto se dispuser a bordo de equipamento de oxigénio suplementar, 

com capacidade de armazenar e dispensar as quantidades de oxigénio necessárias. 
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2) A quantidade de oxigénio suplementar, necessária para uma determinada operação, será 

calculada com base nas altitudes de voo e na duração do voo, de acordo com os 

procedimentos operacionais estipulados, para cada operação, no Manual de Operações e 

com as rotas planeadas, assim como com os procedimentos de emergência especificados 

no Manual de Operações. 

 

3) Um avião destinado a ser operado a altitudes de pressão acima de 10 000 pés, deverá 

dispor de equipamento de oxigénio suplementar com capacidade de armazenar e 

dispensar as quantidades de oxigénio necessárias. 

 

b) Requisitos de Fornecimento de Oxigénio 

 

1) Tripulação de voo. Cada membro da tripulação de voo em serviço deverá dispor de 

oxigénio suplementar, de acordo com o Apêndice 1. Se todos os ocupantes dos lugares 

da cabina de pilotagem receberem o oxigénio destinado à tripulação de voo, deverão ser 

considerados como membros da tripulação em serviço para efeitos de fornecimento de 

oxigénio. 

 

2) Tripulantes de cabina, tripulantes suplementares e passageiros. Os membros da 

tripulação de cabina assim como os passageiros deverão dispor de oxigénio 

suplementar, de acordo com o indicado no Apêndice 1. Os membros da tripulação de 

cabina, que viajam para além do número mínimo de tripulantes necessário, e os 

tripulantes suplementares, deverão ser considerados como passageiros, para efeitos de 

fornecimento de oxigénio. 
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OPS 1.780 

Equipamento de protecção respiratória da tripulação 

 

a) O operador não deverá operar um avião pressurizado ou um avião não pressurizado com uma 

massa máxima à descolagem superior a 5700 kg, ou que tenha uma versão máxima aprovada 

superior a 19 lugares, excepto se: 

 

1) Dispuser de equipamento para proteger os olhos, o nariz e a boca de cada tripulante 

durante o desempenho das suas funções, de modo a receberem oxigénio durante um 

período mínimo de 15 minutos. O oxigénio a ser utilizado no equipamento de protecção 

respiratória (PBE) pode vir do oxigénio suplementar necessário, estipulado no JAR-

-OPS 1.770 b) 1) ou no JAR-OPS 1.775 b) 1). Além disso, quando a tripulação de voo 

for composta por mais de um elemento e não houver tripulação de cabina, deve dispor-

-se de um PBE portátil para proteger os olhos, o nariz e a boca desse tripulante e 

oxigénio para respirar durante pelo menos 15 minutos; e 

 

2) Tiver equipamento PBE portátil em número suficiente para proteger os olhos, o nariz e 

a boca de todos os membros da tripulação de cabina necessária, permitindo-lhes inalar 

oxigénio para respirar durante pelo menos 15 minutos. 

 

b) O equipamento PBE, destinado à tripulação de voo, deve estar localizado convenientemente 

na cabina de pilotagem e ser de fácil acesso para uso imediato por cada membro da tripulação 

necessária, em serviço. 

 

c) O equipamento PBE, destinado à tripulação de cabina deve estar instalado junto de cada lugar 

utilizado pelo tripulante de cabina durante as suas funções. 
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d) Deve dispor-se de equipamento PBE suplementar, portátil e de fácil acesso, instalado junto ou 

adjacente aos extintores, estipulados na OPS 1.790 c) e d), excepto nos casos em que o 

extintor está situado no interior de um compartimento de carga. Nesses casos, o PBE tem de 

ser guardado fora mas adjacente ao acesso a esse compartimento. 

 

e) Durante a sua utilização, o PBE não deverá impedir a comunicação sempre que as OPS 1.685, 

1.690, 1.810 e 1.850 assim o exijam. 

 

OPS 1.790 

Extintores portáteis 

 

O operador não deverá operar um avião excepto se dispuser a bordo de extintores de incêndio para 

utilização na cabina da tripulação, no compartimento dos passageiros e, conforme aplicável, no 

compartimento de carga e cozinhas ("galley"), de acordo com o seguinte: 

 

a) O tipo e a quantidade de agentes extintores devem ser adequados aos tipos de incêndio que 

pode ocorrer no compartimento a que se destina o extintor e, para os compartimentos onde 

viajam pessoas, deverão minimizar o risco de concentração de gases tóxicos; 

 

b) Deve ser colocado e convenientemente localizado na cabina de pilotagem para utilização 

pela tripulação de voo, pelo menos um extintor portátil, contendo Halon 1211 

(bromoclorodifluormetano, CBrCIF2), ou equivalente, como agente extintor para uso da 

tripulação de voo; 

 

c) Pelo menos um extintor portátil deve estar localizado ou facilmente acessível para utilização 

em cada cozinha ("galley") fora do compartimento principal de passageiros; 
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d) Pelo menos um extintor portátil de fácil acesso deve estar disponível para utilização em cada 

compartimento de carga ou bagagem de Classe A ou B e em cada compartimento de carga de 

Classe E, que seja acessível aos tripulantes durante o voo; e 

 

e) Pelo menos o seguinte número de extintores portáteis deverá estar convenientemente 

localizado no compartimento de passageiros: 

 

Versão máxima aprovada de 
passageiros 

Número de  
extintores 

7 a 30 1 

31 a 60 2 

61 a 200 3 

201 a 300 4 

301 a 400 5 

401 a 500 6 

501 a 600 7 

A partir de 601 8 

 

Quando forem necessários dois ou mais extintores, estes deverão ser distribuídos 

uniformemente pelo compartimento de passageiros. 
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f) Pelo menos um dos extintores localizados no compartimento de passageiros de um avião com 

uma versão aprovada máxima de pelo menos 31 e não superior a 60 lugares, e pelo menos 2 

dos extintores de um avião com uma versão máxima aprovada de 61 passageiros ou superior, 

deverão conter Halon 1211 (bromoclorodifluormetano, CBrCIF2), ou equivalente, como 

agente extintor. 

 

OPS 1.795 

Machados e pés-de-cabra 

 

a) O operador não deverá operar um avião cuja massa máxima à descolagem seja superior 

a 5700 Kg ou cuja versão máxima aprovada seja superior a 9 passageiros, excepto se estiver 

equipado com pelo menos um machado e um pé-de-cabra, localizados na cabina de pilotagem. 

Se a versão máxima aprovada de passageiros for superior a 200, deverá existir a bordo um 

machado suplementar, localizado na parte mais posterior da área das cozinhas. 

 

b) Os machados e pés-de-cabra localizados no compartimento dos passageiros não devem ser 

visíveis pelos passageiros. 
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OPS 1.800 

Sinalização de pontos de abertura na fuselagem 

 

O operador deverá assegurar-se de que, se existirem áreas na fuselagem do avião adequadas à 

entrada de equipas de salvamento, essas áreas devem estar assinaladas como indicado no desenho 

seguinte. A cor das marcações deverá ser vermelha ou amarela e, se necessário, as margens devem 

ser contornadas a branco, para contrastar com a cor de fundo. Se as marcações dos cantos estiverem 

a mais de 2 metros de distância, deverão ser inseridas linhas intermédias de 9 cm x 3 cm, de modo a 

que a distância entre marcas adjacentes não seja superior a 2 metros. 

 

 
 

OPS 1.805 

Meios para evacuação de emergência 

 

a) O operador não deverá operar um avião com saídas de emergência dos passageiros, em que as 

alturas estejam: 

 

1) Mais de 1,83 metros (6 pés) acima do nível do chão, quando o avião está no solo e, com 

o trem de aterragem descido; ou 
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2) Mais de 1,83 metros (6 pés) acima do nível do chão, depois do colapso ou falha na 

descida de uma ou mais pernas do trem de aterragem e para o qual se requereu o 

primeiro Certificado de Tipo em 1 de Abril de 2000 ou posteriormente, a menos que 

possua equipamento ou 

 

 dispositivos em todas as saídas, nos casos em que os números 1) e 2) se aplicam, de 

forma a auxiliar os passageiros e os membros da tripulação a descer para o chão em 

segurança, em caso de emergência. 

 

b) Tal equipamento ou dispositivos não é necessário nas saídas sobre as asas, se o ponto 

indicado na estrutura do avião para a saída de emergência estiver a uma altura inferior 

a 1,83 metros (6 pés) a contar do chão, com o avião no solo, o trem de aterragem descido e os 

"flaps" na posição de aterragem ou descolagem, prevalecendo a altura superior. 

 

c) Em aviões que devam ter uma saída de emergência para a tripulação de voo e: 

 

1) Nos quais o ponto mais baixo da saída de emergência fica a uma altura superior 

a 1,83 metros (6 pés) acima do chão, com o trem de aterragem estendido; ou, 

 

2) Para os quais se requereu o primeiro Certificado de Tipo em 1 de Abril de 2000 ou 

posteriormente, estando a saída de emergência a mais de 1,83 metros (6 pés) acima do 

nível do chão após o colapso ou a falha de extensão de uma ou mais pernas do trem de 

aterragem, 

 

 deverá haver um dispositivo para auxiliar todos os membros da tripulação a descer ao 

chão com segurança, em caso de emergência. 
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OPS 1.810 

Megafones 

 

a) O operador não deverá operar um avião de versão máxima aprovada superior a 60 passageiros 

e transportando um ou mais passageiros, excepto se estiver equipado com megafones 

portáteis, operados a pilhas, facilmente acessíveis para uso pela tripulação durante uma 

evacuação de emergência, nas seguintes proporções: 

 

 1) Para cada compartimento de passageiros: 

 

Versão aprovada de 
passageiros 

Número de megafones 
necessário 

61 a 99 1 

A partir de 100 2 

 

2) Para aviões com mais do que um compartimento de passageiros é necessário pelo 

menos 1 megafone, assim como quando a versão total de lugares de passageiros é 

superior a 60. 
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OPS 1.815 

Iluminação de emergência 

 

a) O operador não deverá operar um avião de passageiros de versão máxima aprovada superior 

a 9 passageiros, excepto se tiver um sistema de luzes de emergência, com um gerador 

independente, para facilitar a evacuação do avião. O sistema de iluminação de emergência 

deverá incluir: 

 

1) Para aviões de versão máxima aprovada superior a 19 passageiros: 

 

i) Fontes de iluminação geral da cabina; 

 

 ii) Iluminação interior nas áreas das saídas de emergência, ao nível do chão; e 

 

 iii) Sinais iluminados de marcação e localização de saídas de emergência. 

 

iv) Para aviões em que o requerimento de certificado de tipo ou equivalente deu 

entrada antes de 1 de Maio de 1972, e quando efectuar voos nocturnos, luzes 

exteriores de emergência em todas as saídas localizadas sobre as asas e nas saídas 

em que são necessários meios de assistência na descida. 

 

v) Para aviões em que o requerimento de certificado de tipo ou equivalente deu 

entrada em 1 de Maio de 1972 ou posteriormente, e quando efectuar voos 

nocturnos, luzes exteriores de emergência em todas as saídas de emergência dos 

passageiros. 
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vi) Para aviões cujo primeiro certificado de tipo tenha sido emitido em 1 de Janeiro 

de 1958 ou posteriormente, sistema de sinalização do caminho até à saída de 

emergência junto do chão, no(s) compartimento(s) de passageiros. 

 

2) Para aviões de versão máxima aprovada de 19 passageiros ou menos e que estejam 

certificados de acordo com as especificações de certificação previstas nas CS-25 

ou CS-23: 

 

 i) fontes de iluminação geral da cabina; 

 

 ii) iluminação interior nas áreas das saídas de emergência; e 

 

 iii) sinais iluminados de marcação e localização de saídas de emergência. 

 

3) Para aviões de versão máxima aprovada até 19 passageiros e que não estejam 

certificados de acordo com as especificações de certificação previstas nas CS-25 

ou CS-23, fontes de iluminação geral da cabina. 

 

b) Nenhum operador poderá efectuar voos nocturnos com um avião de transporte de passageiros 

de versão máxima aprovada igual a 9 passageiros ou inferior, excepto se estiver equipado com 

uma fonte de iluminação geral da cabina, para facilitar a evacuação do avião. O sistema pode 

consistir em luzes de abóbada ou outras fontes de iluminação já instaladas no avião e que 

tenham capacidade de permanecer operativas depois de a bateria ter sido desligada. 
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OPS 1.820 

Transmissor/localizador automático de emergência (ELT) 

 

a) Os operadores não deverão operar aviões cujo primeiro certificado de navegabilidade 

individual tenha sido emitido em 1 de Janeiro de 2002 ou em data posterior, excepto se 

estiverem equipados com um transmissor localizador automático de emergência (ELT) 

automático, capaz de transmitir nas frequências de 121,5 MHz e 406 MHz. 

 

b) Os operadores não deverão operar aviões cujo primeiro certificado de navegabilidade 

individual tenha sido emitido em 1 de Janeiro de 2002 ou em data anterior, excepto se 

estiverem equipados com um transmissor localizador automático de emergência (ELT) de 

qualquer tipo, capaz de transmitir nas frequências de 121,5 MHz e 406 MHz. 

 

c) Os operadores deverão assegurar que todos os ELTs capazes de transmitir na frequência 

de 406 MHz estejam codificados segundo o Anexo 10 da OACI e registados na agência 

nacional responsável pela iniciação das operações de busca e salvamento, ou outra agência 

nomeada para o efeito. 

 

OPS 1.825 

Coletes de salvação 

 

a) Aviões terrestres. O operador não deverá operar um avião deste tipo: 

 

 1) Em voos sobre a água a uma distância superior a 50 milhas náuticas de terra; ou 
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2) Durante a aterragem ou descolagem, num aeródromo cuja trajectória de descolagem ou 

de aproximação esteja disposto sobre a água e, em caso de alguma ocorrência, haja a 

probabilidade de amarar ("ditching"), 

 

excepto se estiver equipado com coletes de salvação munidos de luz de localização de 

sobreviventes, para cada pessoa a bordo. Os coletes de salvação deverão estar arrumados 

numa posição facilmente acessível, a partir do lugar ou assento da pessoa a quem se destinam. 

Os coletes de salvação para crianças, com idade inferior a 2 anos, podem ser substituídos por 

outro equipamento aprovado de flutuação, munido de luz de localização de sobrevivência. 

 

b) Hidroaviões e aviões anfíbios. O operador não deverá operar este tipo de aeronaves sobre a 

água excepto se estiverem equipados com coletes de salvação munidos de luz de localização 

de sobreviventes, para cada pessoa a bordo. Os coletes de salvação deverão estar arrumados 

numa posição facilmente acessível, a partir do lugar ou assento da pessoa a quem se destinam. 

Os coletes de salvação para crianças, com idade inferior a 2 anos, podem ser substituídos por 

outro equipamento aprovado de flutuação, munido de luz de localização de sobrevivência. 

 

OPS 1.830 

Barcos salva-Vidas e ELT de sobrevivência para voos extensos sobre a água 

 

a) Em voos sobre a água, o operador não deverá operar um avião a uma distância de terra, que 

seja adequada para uma aterragem de emergência, superior à distância correspondente a: 

 

1) 120 minutos, à velocidade de cruzeiro ou 400 milhas náuticas, prevalecendo o menor, 

para aviões com capacidade de prosseguir o voo para um aeródromo, quando as 

unidades de potência crítica ficarem inoperativas, em qualquer segmento da rota ou das 

diversões planeadas; ou 
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2) 30 minutos à velocidade de cruzeiro ou 100 milhas náuticas, prevalecendo o menor, 

para todos os outros aviões, a menos que seja transportado o equipamento especificado 

nas alíneas b) e c). 

 

b) Barcos salva-vidas em número suficiente para transportar todas as pessoas a bordo. Excepto 

se houver salva-vidas em excesso com capacidade suficiente, a capacidade de flutuação e de 

acomodação de pessoas em número superior à capacidade calculada dos salva-vidas deverá 

acomodar todos os ocupantes do avião, em caso de perda de um dos salva-vidas de maior 

capacidade. Os barcos salva-vidas devem estar equipados com: 

 

1) Uma luz de localização de sobreviventes; e 

 

2) Equipamento de salvação, incluindo meios de sobrevivência, conforme apropriado ao 

voo em questão; e 

 

c) Pelo menos dois transmissores localizadores de emergência (ELT S)) capazes de transmitir 

nas frequências de emergência indicadas no Anexo 10 da OACI, Volume V, Capítulo 2. 

 

OPS 1.835 

Equipamento de sobrevivência 

 

O operador não deverá operar um avião sobre áreas em que os procedimentos de busca e 

salvamento seriam especialmente difíceis de executar, excepto se estiver equipado com o seguinte: 

 

a) Equipamento de sinalização para fazer os sinais pirotécnicos de emergência, descritos no 

Anexo 2 da OACI; 
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b) Pelo menos um transmissor localizador de emergência (ELT) capaz de transmitir nas 

frequências de emergência indicadas no Anexo 10 da OACI, Volume V, Capítulo 2; e 

 

c) Equipamento suplementar de sobrevivência para a rota a ser voada, tendo em conta o número 

de pessoas a bordo, 

 

excepto quando o equipamento especificado em c) não necessita de ser transportado a bordo, 

quando o avião: 

 

1) Permanecer a uma distância de uma área em que a busca e o salvamento não sejam 

especialmente difíceis, correspondendo a: 

 

i) 120 minutos à velocidade de cruzeiro com um motor inoperativo, para aviões com 

capacidade de prosseguir o voo para um aeródromo com a(s) unidade(s) de 

potência crítica, ocorrendo a falha em qualquer ponto ao longo da rota ou das 

diversões planeadas; ou 

 

ii) 30 minutos à velocidade de cruzeiro, para todos os outros aviões, 

 

ou, 

 

2) Para aviões, certificados de acordo com as especificações de certificação previstas 

na CS-25 ou equivalentes, uma distância não superior da correspondente a 90 minutos à 

velocidade de cruzeiro, a partir de uma área adequada para efectuar uma aterragem de 

emergência. 
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OPS 1.840 

Hidroaviões e aviões anfíbios – equipamento diverso 

 

a) O operador não deverá operar um hidroavião ou um avião anfíbio sobre a água, excepto se 

estiver equipado com: 

 

1) Uma âncora e outro equipamento necessário para facilitar a imobilização e manobrar o 

avião dentro de água, adequado às suas dimensões, peso e características de condução; e 

 

2) Equipamento para emitir os sons audíveis, estipulados na Regulamentação Internacional 

para evitar colisões no mar, conforme aplicável. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.715 

Registadores de parâmetros de voo – 1 – lista dos parâmetros a registar 

 

Quadro A1 – Aviões com massa máxima certificada à descolagem superior a 5700 kg 

 

Nota: O número na coluna da esquerda corresponde ao número de série do doc. ED55 

da EUROCAE 

 

N.º PARÂMETRO 

1 TEMPO OU CONTAGEM DE TEMPO RELATIVO 

2 ALTITUDE DE PRESSÃO 
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3 VELOCIDADE DE AR INDICADA 

4 RUMO 

5 ACELERAÇÃO NORMAL 

6 ÂNGULO LONGITUDINAL 

7 ÂNGULO DE INCLINAÇÃO LATERAL 

8 ACIONAMENTO MANUAL DO RÁDIO TRANSMISSOR 

9 POTÊNCIA DE PROPULSÃO EM CADA MOTOR E POSIÇÃO DA ALAVANCA 

POTÊNCIA NA CABINA DE PILOTAGEM, SE FOR APLICÁVEL 

10 
POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DAS FLAPS DO BORDO DE 

FUGA 

11 POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DAS FLAPS DE BORDO DE 

ATAQUE 

12 CONDIÇÃO DA POTÊNCIA REVERSIVA 

13 POSIÇÃO DA ALAVANCA SELECTORA DA TRAVAGEM AERODINÂMICA 

14 TEMPERATURA TOTAL DO AR OU TEMPERATURA EXTERIOR DO AR 

15 FUNÇÃO E MODO DE OPERAÇÃO DE PILOTO AUTOMÁTICO, DE CONTROLO 

DE POTÊNCIA AUTOMÁTICA E SISTEMA DE CONTROLO DE GESTÃO DE 

VOO (AFCS)  

16 ACELERAÇÃO LONGITUDINAL 

17 ACELERAÇÃO LATERAL 
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Quadro A2 – Aviões com massa máxima certificada à descolagem de 5700 kg ou inferior 

 

Nota: O número na coluna da esquerda corresponde ao número de série do doc. ED55 

da EUROCAE 

 

N.º PARÂMETRO 

1 TEMPO OU CONTAGEM DE TEMPO RELATIVO 

2 ALTITUDE DE PRESSÃO 

3 VELOCIDADE DE AR INDICADA 

4 RUMO 

5 ACELERAÇÃO NORMAL 

6 ÂNGULO LONGITUDINAL 

7 ÂNGULO DE INCLINAÇÃO LATERAL 

8 ACCIONAMENTO MANUAL DO RÁDIO TRANSMISSOR 

9 POTÊNCIA DE PROPULSÃO EM CADA MOTOR E POSIÇÃO DA ALAVANCA 

DE POTÊNCIA NA CABINA DE PILOTAGEM, SE FOR APLICÁVEL 
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10 POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DOS "FLAPS" DE BORDO DE 

FUGA 

11 POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DOS "FLAPS" DE BORDO DE 

ATAQUE 

12 CONDIÇÃO DE POTÊNCIA REVERSIVA 

13 POSIÇÃO DA ALAVANCA SELECTORA DA SUPERFICIE DE TRAVAGEM 

AERODINÂMICA 

14 TEMPERATURA TOTAL DO AR OU TEMPERATURA EXTERIOR DO AR 

15 CONDIÇÃO/FUNÇÃO DE PILOTO AUTOMÁTICO/CONTROLO DE POTÊNCIA 

AUTOMÁTICA 

16 ÂNGULO DE ATAQUE (SE HOUVER UM SENSOR ADEQUADO) 

17 ACELERAÇÃO LONGITUDINAL (EIXO DO CORPO) 
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Quadro B – parâmetros suplementares para aviões com massa máxima certificada à descolagem 

superior a 27 000 kg 

 

Nota: O número na coluna da esquerda corresponde ao número de série do doc. ED55 

da EUROCAE 

 

N.º PARÂMETRO 

18 CONTROLOS DE VOO PRIMÁRIOS –POSIÇÃO EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE 

DE CONTROLO E/OU ACTUAÇÃO DO PILOTO (LONGITUDINAL, EM VOLTA, 

ROTAÇÃO EM TORNO DE EIXO HORIZONTAL) 

19 POSIÇÃO DO COMPENSADOR EM SENTIDO LONGITUDINAL 

20 ALTITUDE DE RÁDIO 

21 DESVIO DO FEIXE NO SENTIDO VERTICAL (TRAJECTÓRIA DE DESCIDA ILS 

OU ELEVAÇÃO MLS) 

22 DESVIO DO FEIXE NO SENTIDO HORIZONTAL (LOCALIZADOR ILS OU 

AZIMUTE DE MLS) 

23 PASSAGEM DO RADIOFAROL 

24 ALERTAS 
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25 RESERVADO (RECOMENDA-SE A ESCOLHA DE FREQUÊNCIA DE RECEPÇÃO 

DE NAVEGAÇÃO) 

26 RESERVADO (RECOMENDA-SE A DISTÂNCIA DME) 

27 POSIÇÃO AR/TERRA DO TREM DE ATERRAGEM EM FACE DO SELECTOR 

28 SISTEMA DE AVISO DE APROXIMAÇÃO DO SOLO 

29 ÂNGULO DE ATAQUE 

30 AVISO DE BAIXA PRESSÃO (SISTEMA HIDRÁULICO E PNEUMÁTICO) 

31 VELOCIDADE EM RELAÇÃO AO SOLO 

32 POSIÇÃO DA ALAVANCA SELECTORA DO TREM DE ATERRAGEM 
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Quadro C – Aviões equipados com sistemas de visualização electrónicos 

 

Nota: O número na coluna cenral corresponde ao número de série do doc. ED55 da EUROCAE, 

quadro A1.5 

 

N.º N.º PARÂMETRO 

33 6 POSIÇÃO DOS ACERTOS BAROMÉTRICOS (EM CADA LUGAR DE 

PILOTO) 

34 7 ALTITUDE SELECCIONADA 

35 8 VELOCIDADE SELECCIONADA 

36 9 MACH SELECCIONADO 

37 10 VELOCIDADE VERTICAL SELECCIONADA 

38 11 RUMO SELECCIONADO 

39 12 TRAJECTÓRIA SELECCIONADA 

40 13 ALTITUDE DE DECISÃO SELECCIONADA 

41 14 FORMATO DE VISUALIZAÇÃO EFIS 

42 15 FORMATO DE VISUALIZAÇÃO DE AVISOS / MULTIFUNÇÕES / MOTOR 
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Apêndice 1 à OPS 1.720 

Registadores de parâmetros de voo – 2 – lista dos parâmetros a registar 

 

Quadro A – Aviões com massa máxima certificada à descolagem superior a 5700 kg 

 

N.º PARÂMETRO 

1 TEMPO OU CONTAGEM DE TEMPO RELATIVO 

2 ALTITUDE DE PRESSÃO 

3 VELOCIDADE DE AR INDICADA 

4 RUMO 

5 ACELERAÇÃO NORMAL 

6 ÂNGULO LONGITUDINAL 

7 ÂNGULO DE INCLINAÇÃO LATERAL 

8 USO DO EMISSOR RÁDIO A MENOS QUE HAJA UM MEIO ALTERNATIVO DE 

SINCRONIZAR REGISTOS EM FDR OU CVR 

9 POTÊNCIA EM CADA MOTOR 
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10 POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DOS "FLAPS" DE BORDO DE 

FUGA  

11 POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DOS "FLAPS" DE BORDO DE 

ATAQUE 

12 CONDIÇÃO DA POTÊNCIA REVERSIVA (APENAS PARA TURBO-REACTORES) 

13 POSIÇÃO DA ALAVANCA SELECTORA DA POTÊNCIA AERODINÂMICA 

14 TEMPERATURA EXTERIOR DO AR OU TEMPERATURA TOTAL DO AR 

15a FUNÇÃO DO PILOTO AUTOMÁTICO 

15b MODO DE OPERAÇÃO DO PILOTO AUTOMÁTICO E SISTEMA DE CONTROLO 

DE GESTÃO DO VOO AFCS. 
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Quadro B – Parâmetros suplementares para aviões com massa máxima certificada à descolagem 

superior a 27 000 kg 

 

N.º PARÂMETRO 

16 ACELERAÇÃO LONGITUDINAL 

17 ACELERAÇÃO LATERAL 

18 CONTROLOS DE VOO PRIMÁRIOS – POSIÇÃO EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE DE 

CONTROLO E/OU ACTUAÇÃO DO PILOTO (LONGITUDINAL, EM VOLTA, 

ROTAÇÃO EM TORNO DO EIXO HORIZONTAL) 

19 POSIÇÃO DO COMPENSADOR EM SENTIDO LONGITUDINAL 

20 ALTITUDE DE RÁDIO 

21 DESVIO DA LADEIRA 

22 DESVIO DO FEIXE NO SENTIDO HORIZONTAL (LOCALIZADOR) 

23 PASSAGEM DO RADIOFAROL 

24 ALERTA PRINCIPAL 

25 ESCOLHA DE FREQUÊNCIA DE NAV 1 E NAV 2 
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26 DISTÂNCIA DME 1 E DME 2 

27 POSIÇÃO DO TREM DE ATERRAGEM EM FACE DO SELECTOR 

28 SISTEMA DE AVISO DE APROXIMAÇÃO DO SOLO 

29 ÂNGULO DE ATAQUE 

30 AVISO DE PRESSÃO BAIXA (SISTEMA HIDRÁULICO) 

31 DADOS DE NAVEGAÇÃO 

32 POSIÇÃO DE ALAVANCA SELECTORA DO TREM DE ATERRAGEM 
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Apêndice 1 à OPS 1.725 

 

Registadores de parâmetros de voo – 3 – lista dos parâmetros a registar 

 

Quadro A – Aviões com massa máxima certificada à descolagem superior a 5700 kg 

 

N.º PARÂMETRO 

1 TEMPO OU CONTAGEM DO TEMPO RELATIVO 

2 ALTITUDE DE PRESSÃO 

3 VELOCIDADE DE AR INDICADA 

4 RUMO 

5 ACELERAÇÃO NORMAL 
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Quadro B – parâmetros suplementares para aviões com massa máxima certificada à descolagem 

superior a 27 000 kg 

 

N.º PARÂMETRO 

6 ÂNGULO LONGITUDINAL 

7 ÄNGULO DE INCLINAÇÃO LATERAL 

8 USO DO EMISSOR RÁDIO A MENOS QUE HAJA UM MEIO ALTERNATIVO DE 

SINCRONIZAR REGISTOS EM FDR E CVR 

9 POTÊNCIA EM CADA MOTOR 

10 POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DOS "FLAPS" DO BORDO DE 

FUGA 

11 POSIÇÃO DA ALAVANCA DE CONTROLO OU DOS "FLAPS" DO BORDO DE 

ATAQUE 

12 POSIÇÃO DA POTÊNCIA REVERSIVA (APENAS PARA TURBO-REACTORES) 

13 POSIÇÃO DA ALAVANCA SELECTIVA DAS SUPERFÍCIES DE TRAVAGEM 

AERODINÂMICA 

14 TEMPERATURA DO AR EXTERIOR OU TEMPERATURA TOTAL DO AR 

15a FUNÇÃO DO PILOTO AUTOMÁTICO 
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15b MODO DE ACCIONAMENTO DO PILOTO AUTOMÁTICO, DO CONTROLO DA 

POTÊNCIA AUTOMÁTICA E SISTEMA DE CONTROLO DE GESTÃO DE VOO 

(AFCS) 

16 ACELERAÇÃO LONGITUDINAL 

17 ACELERAÇÃO LATERAL 

18 CONTROLOS DE VOO PRIMÁRIOS – POSIÇÃO EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE DE 

CONTROLO E/OU ACÇÃO DO PILOTO (LONGITUDINAL, EM VOLTA, 

ROTAÇÃO EM TORNO DE EIXO HORIZONTAL) 

19 POSIÇÃO DO COMPENSADOR EM SENTIDO LONGITUDINAL 

20 ALTITUDE DE RÁDIO 

21 DESVIO DA LADEIRA 

22 DESVIO DO LOCALIZADOR 

23 PASSAGEM DO RADIOFAROL 

24 ALERTA PRINCIPAL 

25 SELECÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NAV 1 E NAV 2 

26 DISTÂNCIA DE DME 1 E DME 2 
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27 POSIÇÃO DO TREM DE ATERRAGEM 

28 O SISTEMA DE AVISO DE APROXIMAÇÃO DO SOLO 

29 ÂNGULO DE ATAQUE 

30 INDICAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS 

31 DADOS DE NAVEGAÇÃO (LATITUDE, LONGITUDE, VELOCIDADE NO SOLO E 

ÂNGULO DE DESVIO) 

32 POSIÇÃO DA ALAVANCA SELECTORA DO TREM DE ATERRAGEM 
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Apêndice 1 à OPS 1.770 

Oxigénio – requisitos mínimos de oxigénio suplementar para aviões pressurizados 

durante e após uma descida de emergência 

 

Quadro 1 

a) b) 

FORNECIMENTO PARA: DURAÇÃO E ALTITUDE DE PRESSÃO DE CABINA 

1. Todos os ocupantes dos 
lugares da cabina de 
pilotagem em serviço 

Duração completa do voo quando a altitude de pressão de cabina 
for superior a 13 000 pés e também quando exceder 10 000 pés 
mas não exceder 13 000 pés depois dos primeiros 30 minutos 
nessas altitudes, mas em caso algum inferior a: 

i) 30 minutos para aviões certificados para voarem a altitudes 
não superiores a 25 000 pés (Nota 2) 

ii) 2 horas para aviões certificados para voarem a altitudes 
superiores a 25 000 pés (Nota 3). 

2. Todos os membros da 
tripulação de cabina 
necessários 

Duração completa do voo quando a altitude de pressão de cabina 
for superior a 13 000 pés mas não é inferior a 30 minutos (Nota 2); 
duração completa do voo quando a altitude de pressão da cabina 
exceder 10 000 pés mas não exceder 13 000 pés depois dos 
primeiros 30 minutos nessas altitudes. 

3. 100% dos passageiros 
(Nota 5) 

Totalidade do tempo de voo, quando a altitude de pressão de 
cabina for superior a 15 000 pés, mas em caso algum inferior 
a 10 minutos (Nota 4). 

4. 30% dos passageiros 
(Nota 5) 

Duração completa do voo quando a altitude de pressão de cabina 
for superior a 14 000 pés mas não excede 15 000 pés. 

5. 10% dos passageiros 
(Nota 5) 

Duração completa do voo quando a altitude de pressão da cabina 
exceder 10 000 pés mas não exceder 14 000 pés depois dos 
primeiros 30 minutos nessas altitudes. 
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Nota 1: O fornecimento deve ter em conta a altitude de pressão de cabina e o perfil de descida, 

para as rotas em causa. 

 

Nota 2: O fornecimento mínimo necessário é a quantidade de oxigénio necessária para uma 

razão constante de descida da altitude de operação máxima certificada do avião 

a 10 000 pés em 10 minutos seguida de 20 minutos a 10 000 pés. 

 

Nota 3: O fornecimento mínimo necessário é a quantidade de oxigénio necessária para uma 

razão constante de descida da altitude de operação máxima certificada do avião 

a 10 000 pés em 10 minutos seguida de 110 minutos a 10 000 pés. O oxigénio 

necessário pela OPS 1.780 a) 1) pode ser incluído ao determinar a quantia a ser 

fornecida. 

 

Nota 4: O fornecimento mínimo necessário é a quantidade de oxigénio necessária para uma 

razão constante de descida da altitude de operação máxima certificada do avião 

para 15 000 pés em 10 minutos. 

 

Nota 5: Para efeitos deste quadro, "passageiros" significa os passageiros efectivamente 

transportados incluindo crianças. 
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Apêndice 1 à OPS 1.775 

Oxigénio suplementar para aviões não pressurizados 

 

Quadro 1 

a) b) 

FORNECIMENTO PARA: DURAÇÃO E ALTITUDE DE PRESSÃO 

1. Todos os ocupantes dos lugares da cabina 

de pilotagem em serviço 

Duração completa do voo a altitudes de pressão 

superiores a 10 000 pés. 

2. Todos os membros da tripulação de cabina 

necessários 

Duração completa do voo a altitudes de pressão 

superiores a 13 000 pés e durante qualquer 

período superior a 30 minutos, a altitudes de 

pressão superiores a 10 000 pés mas não 

excedendo 13 000 pés. 

3. 100% dos passageiros (ver nota) Duração completa do voo a altitudes de pressão 

superiores a 13 000 pés. 

4. 10% dos passageiros (ver nota) Duração completa do voo após 30 minutos a 

altitudes de pressão superiores a 10 000 pés mas 

não excedendo 13 000 pés. 

 

Nota: Para efeitos deste quadro, "passageiros" significa os passageiros efectivamente 

transportados incluindo crianças com idade inferior a 2 anos. 
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SUBPARTE L 

EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÕES E DE NAVEGAÇÃO 

 

OPS 1.845 

Introdução geral 

 

a) O operador deverá assegurar que nenhum voo seja iniciado sem que o equipamento de 

comunicação e de navegação exigido nesta subparte esteja: 

 

1) Aprovado e instalado, em conformidade com os requisitos aplicáveis, incluindo os 

mínimos de desempenho e os requisitos de operação e de navegabilidade; 

 

2) Instalado de modo a que a falha de uma única unidade necessária ou para fins de 

navegação ou de comunicação, ou ambos, não resulte na falha de outra unidade 

necessária para fins de comunicação ou navegação; 

 

3) Operacional para o tipo de operação a ser efectuada, excepto no tocante ao MEL 

(OPS 1.030); e 

 

4) Disposto de modo a que, se o equipamento for utilizado por um tripulante a partir do 

seu lugar de serviço durante o voo, deverá ser possível operá-lo facilmente a partir do 

lugar do tripulante. Quando um único artigo do equipamento tiver de ser utilizado por 

mais do que um tripulante, aquele deverá ser instalado de modo a que a sua operação 

possa ser imediata, a partir de qualquer lugar de tripulante em que o equipamento deve 

ser operado. 
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b) As normas mínimas de desempenho dos equipamentos de comunicação e navegação estão de 

acordo com o estipulado nas especificações técnicas normalizadas europeias (ETSO), 

indicadas nas especificações de certificação (CS-TSO), excepto quando estão estabelecidas 

normas diferentes nos códigos de operação e de navegabilidade. O equipamento de 

comunicação e de navegação que cumpre especificações de concepção e de desempenho 

diferentes das apresentadas nas ETSO, na data de implementação da OPS, pode continuar ao 

serviço ou ser instalado, excepto se forem estipulados requisitos adicionais nesta subparte. O 

equipamento de comunicações e de navegação, que já tenha sido aprovado, não necessita estar 

em conformidade com uma ETSO revista ou com outra especificação revista, distinta da 

ETSO, excepto se for estipulada uma exigência com efeitos retroactivos. 

 

OPS 1.850 

Equipamento de rádio 

 

a) O operador não deverá operar um avião excepto se este estiver equipado com rádio adequado 

ao tipo de operação a efectuar. 

 

b) Quando forem necessários dois sistemas de rádio independentes (separados e completos), 

conforme disposto nesta subparte, cada sistema deverá ter uma instalação de antena 

independente. No entanto, quando se utilizem antenas de suporte rígido, sem fios ou outras 

instalações de antenas de fiabilidade equivalente, só é necessária uma antena. 

 

c) O equipamento de comunicações rádio, necessário para cumprir o disposto na alínea a), deve 

poder também assegurar a comunicação na frequência de emergência aeronáutica 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Painel audio-selector 

 

O operador só deverá operar um avião em IFR se este estiver equipado com um painel audio-

-selector acessível a cada tripulante de voo. 

 

OPS 1.860 

Equipamento de rádio para operações VFR em rotas navegadas 

por referências visuais no Terreno 

 

O operador não deverá operar um avião em VFR em rotas que se podem navegar por referências 

visuais no terreno, excepto se estiver equipado com equipamento de comunicações de rádio 

necessário em condições de operação normal, para efectuar o seguinte: 

 

a) Comunicar com as estações de terra apropriadas; 

 

b) Comunicar com as instalações de controlo de tráfego aéreo apropriadas, a partir de qualquer 

ponto no espaço aéreo controlado, dentro do qual se pretende efectuar os voos; e 

 

c) Receber informação meteorológica. 
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OPS 1.865 

Equipamento de rádio para operações IFR, ou VFR em rotas não navegadas por 

referências visuais no terreno 

 

a) O operador não deverá operar um avião em IFR, ou em VFR em rotas que não possam ser 

navegadas por referências visuais no terreno, excepto se o avião estiver munido de 

equipamento de radiocomunicações, de transponder SSR e de navegação em conformidade 

com os requisitos dos serviços de tráfego aéreo na(s) área(s) de operação. 

 

b) Equipamento de rádio. O operador deverá assegurar que o equipamento de rádio inclua, pelo 

menos: 

 

1) Dois sistemas independentes de radiocomunicações, necessários em condições normais 

de operação para comunicar com a estação de terra apropriada, a partir de qualquer 

ponto da rota incluindo diversões; e 

 

 2) Equipamento transponder SSR, conforme necessário para a rota do voo. 

 

c) Equipamento de navegação. O operador deverá assegurar que o equipamento de navegação 

 

1) Inclua, pelo menos: 

 

i) Um sistema de recepção VOR, um sistema ADF, um DME, exceptuando que não 

é necessário instalar um sistema ADF se a utilização do ADF não for necessária 

em qualquer fase do voo planeado; 
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ii) Um ILS ou MLS, quando forem necessários ILS ou MLS para navegação de 

aproximação; 

 

iii) Um sistema de recepção de radiofarol marcador nos casos em que tal sistema seja 

necessário para fins de navegação de aproximação; 

 

iv) Um Sistema de Navegação de Área, quando for necessária navegação de área para 

a rota do voo; 

 

v) Um sistema de recepção adicional ADF em qualquer rota ou segmento, em que a 

navegação se baseie apenas em sinais DME; 

 

vi) Um sistema adicional de recepção VOR em qualquer rota ou segmento, em que a 

navegação se baseie apenas em sinais VOR; 

 

vii) Um sistema de recepção adicional ADF em qualquer rota ou segmento, em que a 

navegação se baseie apenas em sinais NDB; ou 

 

2) Cumpra as especificações da classe de desempenho (RNP) para operar no espaço aéreo 

em questão. 

 

d) O operador pode operar um avião que não esteja equipado com ADF ou com o equipamento 

de navegação especificado em c) 1) vi) e/ou c) 1) vii), desde que possua equipamento 

alternativo aprovado pela Autoridade, para a rota do voo. A fiabilidade e a precisão do 

equipamento alternativo devem permitir uma navegação segura na rota pretendida. 
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e) O operador deverá assegurar que o equipamento de comunicações VHF, o localisador ILS e 

os receptores VOR instalados nos aviões que irão operar em IFR sejam de um tipo aprovado 

de acordo com os requisitos de desempenho normalizados de imunidade FM. 

 

OPS 1.866 

Equipamento de transponder 

 

a) O operador não deverá operar um avião excepto se estiver equipado com: 

 

1) Um transponder SSR que indique a altitude de pressão; e 

 

2) Qualquer outra capacidade de transponder SSR necessária para a rota do voo. 

 

OPS 1.870 

Equipamento suplementar de navegação para operações no espaço aéreo MNPS 

 

a) O operador não deverá operar um avião no espaço aéreo MNPS, excepto se dispuser de 

equipamento de navegação que cumpra as especificações de desempenho de navegação 

mínimas, estipuladas no doc. n.º 7030 da OACI, sob a forma de Procedimentos Suplementares 

Regionais. 

 

b) O equipamento de navegação necessário segundo esta alínea deve ser visível e poder ser 

operado do lugar de qualquer dos pilotos no seu posto. 

 

c) Para operações sem restrições no espaço aéreo MNPS, o avião deve estar equipado com dois 

Sistemas de Navegação de Longo Alcance (LRNS) independentes. 
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d) Para operações no espaço aéreo MNPS, ao longo de rotas especiais notificadas, o avião deve 

estar equipado com um Sistema de Navegação de Longo Alcance (LRNS), excepto se 

existirem instruções em contrário. 

 

OPS 1.872 

Equipamento para operações em espaço aéreo com redução da separação vertical mínima (RVSM) 

 

a) Um operador deve assegurar que os aviões operados em espaço aéreo RVSM estejam 

equipados com: 

 

 1) Dois sistemas de medição de altitude independentes; 

 

 2) Um sistema de aviso de altitude; 

 

 3) Um sistema de controlo de altitude automático; e 

 

4) Equipamento transponder SSR secundário munido de um sistema de comunicação da 

altitude, que pode ser ligado ao sistema de medição de altitude utilizado para manter a 

altitude. 
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SUBPARTE M 

MANUTENÇÃO DE AVIÕES 

 

OPS 1.875 

Generalidades 

 

a) O operador não deverá operar um avião salvo se este tiver sido submetido a manutenção e 

colocado ao serviço por uma organização devidamente aprovada/aceite em conformidade com 

a Parte 145; exceptuam-se as inspecções antes de voo, as quais não têm necessariamente de 

ser efectuadas por uma organização da Parte 145. 

 

b) Os requisitos de manutenção de aviões necessários ao cumprimento dos requisitos de 

certificação de operadores, apresentados na OPS 1.180 são os requisitos especificados na 

Parte M. 
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SUBPARTE N 

TRIPULAÇÃO DE VOO 

 

OPS 1.940 

Composição da tripulação de voo 

(Ver Apêndices 1 e 2 à OPS 1.940) 

 

a) O operador deve assegurar que: 

 

1) A composição da tripulação de voo e o número de tripulantes de voo nos locais de 

serviço estejam em conformidade com os mínimos especificados no Manual de Voo do 

Avião, e não em número inferior (AFM); 

 

2) A tripulação de voo inclua tripulantes de voo adicionais, quando exigido pelo tipo de 

operação, e não se encontra abaixo do número especificado no Manual de Operações; 

 

3) Todos os tripulantes possuam uma licença adequada e válida, aceitável pela Autoridade, 

estejam devidamente qualificados e possuam as competências para efectuar as funções 

que lhes são cometidas; 

 

4) Sejam estabelecidos procedimentos, aceitáveis pela Autoridade, para impedir que os 

tripulantes com pouca experiência de voo sejam colocados na mesma equipa; 
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5) Um piloto de entre os membros da tripulação de voo, qualificado como piloto 

comandante em conformidade com requisitos que regem as licenças de tripulantes de 

voo, seja designado como o comandante que pode delegar o comando do voo noutro 

piloto qualificado para o efeito; e 

 

6) Quando for exigido pelo AFM (Manual de Voo do Avião) um Operador do Sistema de 

Painel, a tripulação de voo deve incluir um membro que possua uma licença de Técnico 

de Voo ou um tripulante de voo devidamente qualificado e aceite pela Autoridade. 

 

7) Ao contratar os serviços de membros da tripulação de voo que sejam independentes ou 

por conta própria e/ou à tarefa ("freelance") ou a tempo parcial, sejam cumpridas as 

exigências da Subparte N. A este respeito, é necessário dar especial atenção para que o 

número total de tipos ou versões de aviões que um membro da tripulação de voo pode 

operar para fins de transporte comercial aéreo, não exceda as exigências das OPS 1.980 

e OPS 1.981, mesmo quando contratados por outro operador. Para os membros da 

tripulação que estão ao serviço do operador para desempenhar funções de comandante, 

a formação inicial em Gestão de Recursos de Pessoal de voo (CRM) do operador será 

completada antes de iniciarem voos de linha não supervisados, excepto se o membro da 

tripulação tiver previamente completado um curso inicial de CRM do operador. 

 

b) Tripulação Mínima para Operações IFR ou Voos Nocturnos. Para operações IFR ou voos 

nocturnos, o operador deverá assegurar que: 

 

1) Para todos os aviões turbo-hélice de versão máxima aprovada superior a 19 passageiros, 

e para todos os aviões turbo-reactores, a tripulação de voo mínima seja de 2 pilotos; ou 
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2) Os aviões não abrangidos por b) 1), possam ser operados por um único piloto, desde que 

sejam cumpridos os requisitos do Apêndice 2 à OPS 1.940. Se os requisitos do 

Apêndice 2 não forem cumpridos, a tripulação mínima deverá ser de 2 pilotos. 

 

JAR-OPS 1.943 

Formação inicial em gestão de recursos de pessoal de voo (CRM) do operador 

 

a) Se um membro da tripulação de voo não tiver completado previamente a formação inicial em 

Gestão de Recursos de Pessoal de voo (CRM) do operador (tanto os novos empregados como 

o pessoal já ao serviço), o operador assegurará que esse membro da tripulação de voo 

complete um curso inicial de CRM. Os novos empregados completarão a formação inicial em 

CRM do operador durante o seu primeiro ano ao serviço do operador. 

 

b) Se o membro da tripulação de voo não tiver previamente recebido formação em Factores 

Humanos, deverá completar um curso teórico, baseado no programa de desempenho e 

limitações humanas para a ATPL (ver os requisitos aplicáveis à emissão de Licenças de 

Tripulantes de Voo), antes da formação inicial de CRM do operador ou em combinação com 

essa formação. 

 

c) A formação inicial CRM será conduzida por, no mínimo, um instrutor de CRM aceite pela 

Autoridade, que poderá ser assistido por peritos a fim de abordar domínios específicos. 

 

d) A formação inicial CRM é conduzida de acordo com um plano de estudos pormenorizado, 

incluído no Manual de Operações. 
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OPS 1.945 

Formação e testes de conversão 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.945) 

 

a) O operador deve assegurar que: 

 

1) Os tripulantes de voo completem um curso de Qualificação de Tipo, que satisfaça os 

requisitos aplicáveis à emissão das licenças de tripulantes de voo, quando se efectuar 

uma mudança de um tipo de avião para um tipo ou classe diferentes que exige nova 

qualificação de tipo ou de classe; 

 

2) Os tripulantes de voo completem um curso de conversão do operador antes de iniciar 

voos de linha não supervisados: 

 

i) quando mudarem para um avião que exige nova qualificação de tipo ou classe; ou 

 

ii) quando mudarem de operador; 

 

3) A formação de conversão seja conduzida por pessoal adequadamente qualificado, em 

conformidade com o programa pormenorizado do curso, aceitável pela Autoridade e 

incluído no Manual de Operações. O operador assegurará que o pessoal que integra 

elementos de CRM em formação de conversão seja adequadamente qualificado; 
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4) A quantidade de formação necessária ao curso de conversão do operador seja 

determinada depois de ter sido devidamente considerada a formação anterior do 

tripulante de voo, conforme indicado nos seus registos de formação estipulados na 

OPS 1.985; 

 

5) Os requisitos mínimos de qualificação e experiência exigidos aos tripulantes de voo 

antes de iniciarem a formação de conversão estejam indicados no Manual de Operações; 

 

6) Os tripulantes se submetam aos testes exigidos pela OPS 1.965 b) e à formação e testes 

exigidos pela OPS 1.965 d), antes de iniciarem voos de linha com supervisão; 

 

7) Após completar a experiência de voo de linha com supervisão, seja efectuado o teste 

exigido pela OPS 1.965 c); 

 

8) Após iniciar um curso de conversão do operador, os tripulantes não desempenhem 

funções de voo noutro tipo ou classe até completar ou terminar o curso; e 

 

9) Elementos da formação em CRM sejam integrados no curso de conversão. 

 

b) No caso de mudar o tipo ou a classe de avião, o teste exigido em 1.965 b), pode ser 

combinado com o teste de capacidades em qualificação de tipo ou classe, de acordo com os 

requisitos aplicáveis à emissão de Licenças de Tripulantes de Voo. 
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c) O curso de conversão do operador e o curso de Qualificação de Tipo ou Classe requeridos 

para a emissão de licenças de tripulantes de voo podem ser combinados. 

 

OPS 1.950 

Formação em diferenças e formação em familiarização 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que os tripulantes completem: 

 

1) Formação em diferenças exigindo a aquisição de conhecimentos adicionais, bem como 

formação realizada num dispositivo de formação adequado ao avião: 

 

i) quando operar outra variante de um avião do mesmo tipo ou outro tipo da classe 

correntemente operada; ou 

 

ii) aquando da mudança de equipamento e/ou procedimentos em tipos ou variantes 

correntemente operados; 

 

2) Formação de Familiarização exigindo a aquisição de conhecimentos adicionais: 

 

i) quando operar outro avião do mesmo tipo ou variante; ou 

 

ii) aquando da mudança de equipamento e/ou procedimentos em tipos ou variantes 

correntemente operados. 
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b) O operador deverá especificar, no Manual de Operações, quando é necessário efectuar a 

formação em diferenças ou a formação de familiarização. 

 

OPS 1.955 

Nomeação como comandante 

 

a) O operador deverá assegurar que, ao proceder à nomeação de um co-piloto para as funções de 

piloto ou comandante, e ao admitir comandantes na empresa, 

 

1) Esteja especificado, no Manual de Operações, o nível mínimo de experiência aceitável 

pela Autoridade; e 

 

2) Para operações de tripulações com mais de um elemento, o piloto complete um curso de 

comando apropriado. 

 

b) O curso de comando exigido na alínea a) 2), deve ser especificado no Manual de Operações e 

incluir pelo menos o seguinte: 

 

1) Formação em STD (incluindo Formação em Voo de Linha Orientado) e/ou treino de 

voo; 

 

2) Um teste de proficiência do operador, como comandante; 

 

3) Responsabilidades do comandante; 

 

4) Formação de linha em comando, sob supervisão. É exigido um mínimo de 10 sectores 

para pilotos já qualificados no tipo de avião; 
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5) Ter completado um teste de linha como comandante, conforme indicado na 

OPS 1.965 c) e qualificações de competência em rotas e aeródromos, conforme indicado 

na OPS 1.975; e 

 

6) Elementos de Gestão de Recursos de Pessoal de Voo. 

 

OPS 1.960 

Comandantes com licença de piloto comercial 

 

a) O operador deve assegurar que: 

 

1) O titular de uma licença de piloto comercial (CPL) não opere como comandante de um 

avião certificado de acordo com o Manual de Voo do Avião para operações de piloto 

único, excepto se: 

 

i) Ao efectuar operações de transporte de passageiros, de acordo com as Regras de 

Voo Visual (VFR), fora de um raio de 50 milhas náuticas, a partir de um 

aeródromo de partida, o piloto tem um mínimo de 500 horas de tempo total de voo 

em aviões ou seja titular de uma qualificação de voo por instrumentos válida; ou 
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ii) Quando operar num tipo de avião de multi-motores, em Regras de Voo por 

Instrumentos (IFR), o piloto tenha um mínimo de 700 horas de tempo total de voo 

em aviões, incluindo 400 horas como piloto comandante (em conformidade com 

os requisitos relativos às licenças de tripulantes de voo) e devendo 100 dessas 

horas ter sido em IFR, incluindo 40 horas em operação de multi-motores. 

As 400 horas como piloto comandante podem ser substituídas por horas de 

operação como co-piloto, com base no facto de que 2 horas como co-piloto 

equivalem a 1 hora como piloto comandante, desde que essas horas tenham sido 

feitas dentro de um sistema de tripulação de voo múltipla, estipulado no Manual 

de Operações. 

 

2) Além do indicado em a) 1) ii), quando operar em IFR como piloto único, sejam 

satisfeitos os requisitos estipulados no Apêndice 2 à OPS 1.940; e 

 

3) Em operações de tripulação de voo múltipla, adicionalmente ao indicado em a) 1), e 

antes de o piloto operar como comandante, tenha completado o curso de comando 

estipulado na OPS 1.955 a) 2). 
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OPS 1.965 

Formação recorrente e verificações 

(Ver Apêndices 1 e 2 à OPS 1.965) 

 

a) Generalidades. O operador deve assegurar que: 

 

1) Cada tripulante receba formação recorrente e seja submetido a verificações periódicas 

relevantes para o tipo ou variante de avião em que o tripulante opera; 

 

2) O programa de formação recorrente e verificações seja estabelecido no Manual de 

Operações e tenha sido aprovado pela Autoridade; 

 

3) A formação recorrente seja ministrada pelo pessoal seguinte: 

 

i) Formação teórica e de reciclagem por pessoal devidamente qualificado 

 

ii) Formação em STD / Avião por um instrutor de qualificação de tipo (TRI), um 

instrutor de qualificação de classe (CRI) ou, no caso de STD, um instrutor de 

simulador (SFI), desde que o TRI, o CRI ou o SFI satisfaçam os requisitos do 

operador em termos de experiência e conhecimentos que lhes permitam dar 

instrução sobre a matéria especificada nos pontos a) 1) i) A) e B) do Apêndice 1 à 

OPS 1.965; 

 

iii) Formação sobre equipamento de segurança e de emergência por pessoal 

devidamente qualificado; e 
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iv) Gestão de recursos de pessoal de voo (CRM): 

 

A) Integração de elementos de CRM em todas as fases da formação recorrente 

– por todo o pessoal que ministra formação recorrente. O operador deverá 

assegurar que todo o pessoal que dá formação recorrente esteja devidamente 

qualificado para integrar elementos de CRM nesta formação; 

 

B) A formação modular em CRM será ministrada por, no mínimo, um instrutor 

em CRM aprovado pela Autoridade, que poderá ser assistido por peritos 

técnicos a fim de abordar matérias específicas. 

 

4) A formação recorrente é ministrada pelo pessoal seguinte: 

 

i) Testes de proficiência de operador por um examinador de qualificação de tipo 

(TRE), um examinador de qualificação de classe (CRE) ou, se o teste for realizado 

em STD, por um TRE, CRE ou um examinador em simulador (SFE), formado em 

conceitos de CRM e na avaliação de competências em matéria de CFM; 

 

ii) Testes em linha por comandantes devidamente qualificados, nomeados pelo 

operador e aceites pela Autoridade; 

 

iii) Testes de equipamento de segurança e de emergência – por pessoal devidamente 

qualificado. 
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b) Teste de proficiência do operador 

 

 1) O operador deve assegurar que: 

 

i) Cada tripulante seja submetido a testes de proficiência do operador para 

demonstrar a sua competência na execução de procedimentos normais, anormais e 

de emergência; e 

 

ii) O teste seja efectuado sem referência visual exterior, quando o tripulante tiver de 

operar em IFR; 

 

iii) Cada membro da tripulação de voo seja submetido a testes de proficiência de 

operador, como parte de um complemento normal de formação da tripulação 

de voo. 

 

2) O período de validade do teste de proficiência de operador é de 6 meses mais o prazo 

remanescente do mês em que foi emitido. Se emitido dentro dos 3 últimos meses de 

validade do teste anterior de proficiência do operador, o período de validade prolongar-

-se-á desde a data de emissão até 6 meses a contar do termo do prazo de validade do 

teste anterior de proficiência do operador. 

 

c) Teste em linha. O operador deverá assegurar que cada tripulante de voo efectue testes em 

linha a bordo para demonstrar a sua competência na execução das operações de linha normais 

descritas no Manual de Operações. O período de validade do teste de proficiência de operador 

será de 12 meses, mais o prazo remanescente do mês em que foi emitido. Se emitido dentro 

dos últimos 3 meses de validade de um teste em linha anterior, o período de validade 

prolongar-se-á desde a data de emissão até 12 meses a contar do termo do prazo de validade 

do teste de linha anterior. 
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d) Formação e testes de equipamento de segurança e de emergência. O operador deverá 

assegurar que cada tripulante de voo receba treino e seja submetido a verificações de uso e 

localização de todo o equipamento de segurança e de emergência a bordo. O período de 

validade do teste de equipamento de segurança e de emergência será de 12 meses mais o 

prazo remanescente do mês de emissão. Se emitido dentro dos últimos 3 meses de validade de 

um teste anterior, o período de validade prolongar-se-á desde a data de emissão até 12 meses a 

partir do termo do prazo de validade do teste anterior. 

 

e) CRM. O operador deve assegurar que: 

 

1) Sejam integrados elementos de CRM em todas as etapas apropriadas da formação 

recorrente; e 

 

2) Cada membro da tripulação de voo seja submetido a uma formação modular específica 

em CRM. Todos os temas fundamentais da formação em CRM serão cobertos durante 

um período que não exceda 3 anos; 

 

f) Formação teórica e de reciclagem. O operador deverá assegurar que cada tripulante de voo 

receba formação teórica e de reciclagem, pelo menos de 12 em 12 meses. Se a formação for 

efectuada num período de três meses antes do termo do período de 12 meses, a formação 

teórica e de reciclagem seguinte tem de ser completada num período de 12 meses a contar da 

data de termo original da formação anterior. 
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g) Formação em STD/avião. O operador deverá assegurar que cada tripulante de voo receba 

formação em avião/STD, de 12 em 12 meses. Se a formação for efectuada num período de 

três meses antes do termo do período de 12 meses, a seguinte formação em simulador de 

voo/avião tem de ser completada num período de 12 meses a contar da data de termo original 

da formação anterior em simulador de voo/avião. 

 

OPS 1.968 

Qualificação de pilotos para operar em qualquer lugar de piloto 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.968) 

 

a) O operador deve assegurar que: 

 

1) Um piloto susceptível de ser designado para operar em qualquer um dos lugares de 

piloto, complete a formação e os testes apropriados; e 

 

2) O programa de formação e testes seja especificado no Manual de Operações e aprovado 

pela Autoridade. 
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OPS 1.970 

Experiência recente 

 

a) O operador deve assegurar que: 

 

1) Um piloto não seja designado para operar um avião como parte da tripulação certificada 

mínima, quer como piloto aos comandos quer como piloto que não assume os comandos 

a menos que tenha efectuado pelo menos três descolagens e três aterragens nos 90 dias 

precedentes como piloto num avião ou num simulador de voo do mesmo tipo/classe. 

 

2) Um piloto que não tenha uma qualificação de instrumentos válida não seja designado 

para operar um avião de noite como comandante a menos que tenha efectuado pelo 

menos uma aterragem de noite nos 90 dias precedentes como piloto aos comandos num 

avião, ou num simulador de voo, do mesmo tipo/classe. 

 

b) O período de 90 dias estipulado em a) 1) e 2), poderá ser alargado a um máximo de 120 dias 

em caso de voo de linha com a supervisão de um instrutor ou examinador de qualificação de 

tipo. Para períodos superiores a 120 dias, a exigência de experiência recente é satisfeita se o 

piloto tiver efectuado um voo de formação ou utilizado um simulador de voo ou o tipo de 

avião que vai utilizar. 
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OPS 1.975 

Qualificação de competência em rota e aeródromos 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que, antes de ser designado como comandante ou como 

piloto no qual o comandante pode delegar a condução do voo, o piloto tenha conhecimento 

adequado da rota a voar e dos aeródromos (incluindo alternativos), das instalações e dos 

procedimentos a utilizar. 

 

b) O período de validade da qualificação de competência de rota e dos aeródromos será 

de 12 meses adicionados ao tempo seguinte: 

 

1) O mês da qualificação; ou 

 

2) O mês da última operação naquela rota o para aquele aeródromo. 

 

c) A qualificação de competência de rota e aeródromos deverá ser revalidada por meio de 

operação naquela rota ou para aquele aeródromo, dentro do período de validade indicado na 

alínea b). 

 

d) Se revalidado dentro dos três últimos meses de validade da qualificação de competência em 

rota e aeródromos, o período de validade alargar-se-á desde a data da última revalidação 

até 12 meses a partir do termo do prazo de validade da referida qualificação de competência 

em rota e aeródromos. 
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OPS 1.978 

Programa avançado de qualificações 

 

a) Os períodos de validade das OPS 1.965 e 1.970 podem ser alargados, nos casos em que a 

Autoridade tenha aprovado um programa avançado de qualificação estabelecido pelo 

operador. 

 

b) O programa avançado de qualificação deverá conter formação e testes que estabeleçam e 

mantenham uma proficiência não inferior ao estipulado nas OPS 1.945, 1.965 e 1.970. 

 

OPS 1.980 

Operação em mais do que um tipo ou variante 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.980) 

 

a) O operador deverá assegurar que nenhum membro da tripulação de voo opera em mais de 

uma variante ou tipo de avião, a menos que esteja habilitado para o efeito. 

 

b) Ao considerar operações em mais do que um tipo ou variante, o operador deverá assegurar 

que as diferenças e/ou semelhanças dos aviões em causa justifiquem tais operações, levando 

em consideração o seguinte: 

 

1) Nível tecnológico; 

 

2) Procedimentos operacionais; 
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3) Características de condução. 

 

c) O operador deverá assegurar que os tripulantes que operem em mais de uma variante ou tipo 

cumpram todas as exigências da Subparte N no respeitante a cada tipo ou variante, a menos 

que a Autoridade tenha aprovado a utilização de créditos em relação à formação, verificações 

e requisitos de experiência recente. 

 

d) O operador deverá especificar os procedimentos adequados e/ou as restrições operacionais, 

aprovados pela Autoridade, no Manual de Operações, para qualquer operação em mais de um 

tipo ou variante abrangendo: 

 

1) O nível mínimo de experiência dos membros da tripulação de voo; 

 

2) O nível mínimo de experiência num tipo ou variante antes do início da formação para 

operar outro tipo ou variante; 

 

3) O processo pelo qual a tripulação de voo com qualificações num tipo ou variante será 

treinada e qualificada noutro tipo ou variante; 

 

4) Todos os requisitos de experiência recente aplicáveis para cada tipo ou variante. 
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OPS 1.981 

Operação de helicópteros e aviões 

 

a) Quando um membro da tripulação de voo opera tanto helicópteros como aviões: 

 

1) O operador deverá assegurar que as operações com helicópteros e com aviões se 

limitem a um tipo de cada; 

 

2) O operador deverá especificar procedimentos adequados e/ou restrições operacionais, 

aprovados pela Autoridade, no Manual de Operações. 

 

OPS 1.985 

Registos de formação 

 

a) O operador deverá: 

 

1) Conservar registos de toda a formação, testes e qualificações estipulados nos 

OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968, e 1.975, efectuados pelos tripulantes de voo; e 

 

2) Dar, a pedido do tripulante de voo em causa, acesso aos registos de todos os cursos de 

conversão, formação recorrente e testes disponíveis. 
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Apêndice 1 à OPS 1.940 

Substituição em voo de membros da tripulantes de voo 

 

a) Um tripulante de voo pode ser substituído durante o voo, nas suas funções aos comandos, por 

outro tripulante devidamente qualificado. 

 

b) Substituição do Comandante 

 

1) O comandante pode delegar a condução do voo em: 

 

i) outro comandante qualificado; ou 

 

ii) para operações acima de FL 200, um piloto qualificado, tal como pormenorizado 

na alínea c). 

 

c) Requisitos mínimos para um piloto que substitui o comandante: 

 

1) Licença de piloto de linha aérea válida; 

 

2) Formação e testes de conversão (incluindo a formação de qualificação de tipo), 

conforme indicado na OPS 1.945; 

 

3) Toda a formação e testes de reciclagem, conforme indicado nas OPS 1.965 

e OPS 1.968; e 

 

4) Qualificação de competência em rota, conforme indicado na OPS 1.975. 
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d) Substituição do co-piloto. 

 

1) O co-piloto pode ser substituído por: 

 

i) Outro piloto devidamente qualificado; ou 

 

ii) Um co-piloto de cruzeiro substituto, qualificado conforme indicado na alínea e). 

 

e) Requisitos mínimos para o co-piloto de cruzeiro substituto. 

 

1) Licença de piloto comercial com qualificação de instrumentos válida; 

 

2) Formação e testes de conversão (incluindo o treino de qualificação de tipo), conforme 

indicado na OPS 1.945, excepto o requisito de treino de descolagem e aterragem; 

 

3) Toda a formação e todos os testes de reciclagem, conforme indicado na OPS 1.965, 

excepto o requisito de formação de descolagem e aterragem; e 

 

4) Operar apenas na função de co-piloto em cruzeiro e não abaixo de FL 200. 

 

5) Não é necessária experiência recente, como indicado na OPS 1.970. O piloto deverá, 

contudo, efectuar reciclagem em simulador de voo e treino de perícia em simulador de 

voo, a intervalos não superiores a 90 dias. Esta reciclagem pode ser combinada com a 

formação indicada na OPS 1.965. 
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f) Substituição do operador de sistemas. Um operador de sistemas pode ser substituído em voo 

por um tripulante que seja titular de uma licença de técnico de voo ou por um tripulante de 

voo com uma qualificação aceite pela Autoridade. 

 

Apêndice 2 à OPS 1.940 

Operações IFR ou voos nocturnos com um único piloto 

 

a) Os aviões indicados na OPS 1.940 b) 2) podem ser operados por um único piloto em IFR ou 

voos nocturnos, desde que se cumpram os seguintes requisitos: 

 

1) O operador deverá incluir no, Manual de Operações, um programa de formação 

recorrente e de conversão de pilotos, que inclua os requisitos adicionais para uma 

operação com um único piloto; 

 

2) Em especial, os procedimentos da cabina de pilotagem deverão incluir: 

 

i) Gestão da unidade propulsora e procedimento de emergência; 

 

ii) Uso das listas de verificação normal, anormal e de emergência; 

 

iii) Comunicação com os serviços de Controlo de Tráfego Aéreo; 

 

iv) Procedimentos de partida e de aproximação; 
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v) Gestão do piloto automático; e 

 

vi) Documentação simplificada em voo. 

 

3) Os testes recorrentes, estipulados na OPS 1.965, deverão ser efectuados na função de 

piloto único, no tipo ou classe de avião, num ambiente representativo da operação; 

 

4) O piloto deverá ter um mínimo de 50 horas de voo, no tipo ou classe específica de avião 

em IFR, das quais 10 horas como comandante; e 

 

5) A experiência recente mínima necessária para um piloto que esteja a efectuar uma 

operação de piloto único em voo IFR ou nocturno, deverá ser de 5 voos IFR, incluindo 3 

aproximações por instrumentos, efectuadas durante os 90 dias precedentes no tipo ou 

classe de avião, na função de piloto único. Esta condição poderá ser substituída por um 

teste de aproximação por instrumentos, no tipo ou classe de avião. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.945 

Curso de conversão do operador 

 

a) O curso de conversão do operador deverá incluir: 

 

1) Formação teórica e testes, incluindo procedimentos de sistemas de avião, normais, 

anormais e de emergência; 
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2) Formação e testes em equipamento de segurança e de emergência, a ser completado 

antes do início da formação em aviões; 

 

3) Formação e testes em avião/simulador de voo; e 

 

4) Voos de linha com supervisão e teste de linha. 

 

b) O curso de conversão deverá ser efectuado pela ordem indicada na alínea a). 

 

c) Após ter completado um curso de conversão de tempo de voo zero, o piloto: 

 

1) Começará a efectuar voos de linha sob supervisão dentro de 15 dias; e 

 

2) Efectuará as suas primeiras quatro descolagens e aterragens no avião sob supervisão de 

um TRI (A) que ocupará um lugar de piloto. 

 

d) Serão incorporados elementos de gestão de recursos de pessoal no curso de conversão, que 

será conduzido por pessoal devidamente qualificado. 

 

e) Quando um tripulante de voo não tiver previamente concluído um curso de conversão do 

operador, o operador deverá assegurar que, além do disposto na alínea a), o tripulante 

frequente um curso geral de primeiros socorros e, caso aplicável, receba formação sobre 

procedimentos de afundamento utilizando o equipamento na água. 
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Apêndice 1 à OPS 1.965 

Formação contínua e verificações – Pilotos 

 

a) Formação contínua – A formação contínua compreenderá: 

 

 1) Formação teórica e reciclagem; 

 

 i) O programa para a formação teórica e de reciclagem deverá incluir: 

 

 A) Sistemas de avião; 

 

B) Procedimentos e requisitos operacionais incluindo processos anti-gelo/de 

descongelamento no solo e incapacidade do piloto; e 

 

 C) Acidentes/incidentes e revisão de ocorrências. 

 

ii) O conhecimento sobre a formação teórica e de reciclagem deverá ser avaliado por 

um questionário ou outros métodos adequados. 

 

2) Formação em avião/STD; 

 

i) O programa de formação em aviões/STD será estabelecido de modo a que todos 

os sistemas principais do avião e respectivas falhas, assim como os procedimentos 

associados, tenham sido dados no período de 3 anos anterior. 
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ii) Num avião, quando são executadas manobras de motor avariado, as falhas de 

motor deverão ser simuladas. 

 

iii) A formação em avião/STD pode ser combinada com o teste de verificação de 

proficiência do operador. 

 

3) Formação em equipamento de segurança e de emergência: 

 

i) o programa de formação em equipamento de segurança e de emergência pode ser 

combinado com os testes de equipamento de segurança e de emergência e deverá 

ser efectuado num avião ou num dispositivo alternativo de formação adequado. 

 

ii) todos os anos, o programa de formação em equipamento de segurança e de 

emergência deverá incluir o seguinte: 

 

 A) Uso efectivo de um colete salva-vidas, quando instalado; 

 

 B) Uso efectivo do equipamento de protecção respiratória, quando instalado; 

 

 C) Manuseamento efectivo dos extintores; 

 

D) Instruções no avião sobre o uso e a localização de todo o equipamento de 

segurança e de emergência; 

 

 E) Instruções sobre o uso e a localização de todos os tipos de saídas; e 

 

 F) Procedimentos de segurança. 
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iii) De 3 em 3 anos, o programa de formação deverá incluir o seguinte: 

 

 A) Operação efectiva de todos os tipos de saídas; 

 

B) Demonstração do método utilizado para operação de manga ("slide"), 

quando instalada; 

 

C) Combate real de incêndio utilizando o equipamento representativo do que 

será transportado a bordo, num incêndio real ou simulado, tendo em atenção 

o facto de que, com os extintores de Halon, pode ser utilizado um método 

alternativo aprovado pela Autoridade; 

 

D) Os efeitos do fumo em espaços fechados e uso efectivo de todo o 

equipamento relevante num ambiente simulado cheio de fumo; 

 

E) Manuseamento efectivo de material pirotécnico, real ou simulado, caso 

existam; e 

 

F) Demonstração do uso de barco(s) salva-vidas, quando instalado(s). 

 

4) Formação em gestão de recursos de pessoal de voo. 

 

i) Serão integrados elementos de CRM em todas as fases apropriadas de formação 

recorrente; e 
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ii) Será estabelecido um programa de formação modular específico em CRM de 

modo a que todos os temas fundamentais da formação em CRM sejam cobertos 

durante um período que não exceda 3 anos, a saber: 

 

A) Erros humanos e fiabilidade, cadeia de erros, prevenção e detecção de erros; 

 

B) Cultura de segurança na empresa, SOPs (Procedimentos Operacionais 

Normalizados), factores organizativos; 

 

 C) Stress, gestão do stress, fadiga e vigilância; 

 

D) Aquisição e processamento de informações, percepção da situação, gestão 

da carga de trabalho; 

 

 E) Tomada de decisões; 

 

 F) Comunicação e coordenação dentro e fora da cabina de pilotagem; 

 

 G) Liderança e comportamento de equipa, sinergia; 

 

H) Automatização e filosofia da utilização da automatização (se for pertinente 

para o tipo); 

 

 I) Diferenças específicas relacionadas com o tipo; 

 

 J) Estudos baseados em casos; 
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K) Domínios adicionais que exigem atenção redobrada, identificados no 

programa de prevenção de acidentes e de segurança do voo (ver OPS 1.037). 

 

b) Verificações contínuas. As verificações contínuas compreenderão: 

 

 1) Verificações de proficiência do operador; 

 

i) Quando aplicável, as verificações de proficiência de operador deverão incluir as 

seguintes manobras: 

 

A) Descolagem rejeitada quando se dispuser de um simulador de voo, caso 

contrário apenas exercícios de toque; 

 

B) Descolagem com falha de motor entre V1 e V2, ou logo que as condições de 

segurança o permitam; 

 

C) Aproximação de precisão por instrumentos para os mínimos e, no caso de 

aviões multi-motores, com um motor inoperativo; 

 

 D) Mínimos de aproximação de não-precisão; 

 

E) Aproximação falhada por instrumentos a partir de mínimos e, no caso de 

aviões multi-motores, com um motor inoperativo; e 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 343 
ANEXO DG C III   PT 

F) Aterragem com um motor inoperativo. Para aviões de um único motor, é 

necessário efectuar na prática uma aterragem forçada. 

 

ii) Num avião, quando são executadas manobras de falha de motor, estas têm de ser 

simuladas. 

 

iii) Além das verificações indicadas supra em i) A) até F), deverão ser cumpridos os 

requisitos que regem as licenças de tripulantes de voo de 12 em 12 meses, 

podendo ser combinados com a verificação de proficiência de operador. 

 

iv) Para um piloto que apenas opere VFR, as verificações indicadas em i) C) até E), 

podem ser omitidos excepto no caso de uma aproximação e aproximação falhada 

("go around") num avião multi-motor, com um motor inoperativo. 

 

v) As verificações de proficiência de operador deverão ser conduzidas por um 

examinador com qualificação de tipo. 

 

2) Verificações de equipamento de segurança e de emergência. Os itens a testar deverão 

ser aqueles que fizeram parte de formação, de acordo com a) 3). 

 

3) Verificações de linha. 

 

i) As verificações de linha deverão estabelecer a capacidade de executar 

satisfatoriamente uma operação completa de linha, incluindo os procedimentos 

prévios de voo e os de pós-voo, assim como o uso do equipamento fornecido, 

conforme especificado no Manual de Operações. 
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ii) A tripulação de voo deve ser avaliada no que se refere às suas capacidades em 

CRM, de acordo com uma metodologia aprovada pela Autoridade e publicada no 

Manual de Operações. O propósito dessa avaliação é o de: 

 

A) Dar respostas individual e colectivamente à tripulação e servir para 

identificar a reconversão; e 

 

B) Ser utilizado para melhorar o sistema de formação em CRM. 

 

iii) Quando os pilotos são designados para funções como piloto aos comandos e como 

piloto que não ocupa os comandos, devem ser verificados em ambas as funções. 

 

iv) As verificações de linha podem ser concluídas num avião. 

 

v) As verificações de linha deverão ser conduzidas por comandantes nomeados pelo 

operador e aceites pela Autoridade. A pessoa que conduz as verificações de linha, 

descrita na OPS 1.965 a) 4) ii), deve ser formada em conceitos de CRM e 

capacidades de CRM e ocupará um lugar de observador caso exista. No caso de 

operações de longo curso em que é transportada uma tripulação de voo activa 

adicional, a referida pessoa pode desempenhar a função de piloto de cruzeiro de 

substituição e não ocupará qualquer lugar de piloto durante a descolagem, partida, 

cruzeiro inicial, descida, aproximação e aterragem. As suas avaliações de CRM 

serão apenas baseadas nas observações durante a verificação (briefing) inicial, a 

verificação de cabina, a verificação da cabina de pilotagem e durante as fases em 

que ocupa o lugar de observador. 
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Apêndice 2 à OPS 1.965 

Formação contínua e verificações – operadores de sistemas 

 

a) A formação contínua e as verificações para os operadores de sistemas deverão cumprir os 

requisitos para pilotos e quaisquer funções específicas adicionais, omitindo os itens que não 

se aplicam aos operadores de sistemas. 

 

b) A formação contínua e as verificações para os operadores de sistemas deverão, sempre que 

possível, ser efectuados concorrentemente com um piloto que esteja a receber formação 

contínua e a efectuar as respectivas verificações. 

 

c) Uma verificação de linha deverá ser efectuado por um comandante nomeado pelo operador e 

aceite pela Autoridade ou por um instrutor ou examinador em qualificação de tipo de 

operador de painel de sistemas. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.968 

Qualificação de pilotos para operar em qualquer lugar de piloto 

 

a) Os comandantes cujas funções exijam também a operação no lugar à direita e que 

desempenhem as funções de co-piloto, ou de comandantes com a função de formadores ou de 

examinadores, a partir do lugar à direita, deverão efectuar formação adicional e verificações, 

conforme especificado no Manual de Operações, concorrente com as verificações de 

proficiência de operador, estipulados na OPS 1.965 b). Esta formação adicional deverá incluir 

pelo menos o seguinte: 

 

1) Uma falha de motor, durante a descolagem; 

 

2) Uma aproximação e aproximação falhada ("go around") com um motor inoperativo; e 
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3) Uma aterragem com um motor inoperativo. 

 

b) Num avião, quando são executadas manobras de falha de motor, estas têm de ser simuladas. 

 

c) Quando operar no lugar à direita, os testes exigidos pela OPS para operar no lugar à esquerda 

devem, adicionalmente, ser válidos e correntes. 

 

d) Um piloto que substitui o comandante tem de ter demonstrado prática de procedimentos e 

de exercícios, concorrente com os testes de proficiência de operador estipulados na 

OPS 1.965 b), que não seriam, normalmente, da responsabilidade do piloto de comando. 

Quando as diferenças entre os lugares do lado direito e do lado esquerdo não forem 

significativas (por exemplo, devido ao uso do piloto automático), a prática poderá ser 

efectuada em qualquer um dos lados. 

 

e) Quando um piloto, que não o comandante, ocupar o lugar do lado esquerdo, deverá 

demonstrar prática de exercícios e de procedimentos, concorrentes com os testes de 

proficiência de operador, estipulados na OPS 1.965 b) que, de outro modo, seriam da 

responsabilidade do comandante actuando como piloto que não está aos comandos. Quando as 

diferenças entre os lugares do lado direito e do lado esquerdo não forem significativas (por 

exemplo, devido ao uso do piloto automático), a prática poderá ser efectuada em qualquer um 

dos lados. 
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Apêndice 1 à OPS 1.980 

Operação em mais do que um tipo ou variante 

 

a) Quando um membro da tripulação de voo opera mais do que uma classe, tipo, ou variante de 

avião, de acordo com os requisitos aplicáveis no âmbito do licenciamento de tripulação de 

voo mas não no âmbito de uma só licença, o operador tem de cumprir o seguinte: 

 

1) Nenhum membro da tripulação deverá operar mais do que: 

 

i) Três tipos ou variantes de aviões com motor de pistões; ou 

 

ii) Três tipos ou variantes de aviões com turbo-hélice; ou 

 

iii) Um tipo ou variante de avião com turbo-hélice e um tipo ou variante de avião com 

motor de pistões; ou 

 

iv) Um tipo ou variante de avião com turbo-hélice e qualquer avião dentro de uma 

determinada classe. 

 

2) A OPS 1.965 aplica-se a cada tipo ou variante operada, a menos que o operador tenha 

demonstrado procedimentos específicos e/ou restrições operacionais aceitáveis para a 

Autoridade. 
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b) Quando um membro da tripulação de voo opera em mais do que um tipo ou variante, no 

âmbito de uma ou mais licenças tal como definido no Licenciamento de Tripulação de Voo 

(tipo multi-piloto), o operador deverá assegurar que: 

 

1) O número mínimo de membros da tripulação de voo especificado no Manual de 

Operações seja o mesmo para cada tipo ou variante a operar; 

 

2) Um membro da tripulação de voo não opere mais do dois tipos ou variantes de aviões 

para os quais é necessária uma licença distinta; e 

 

3) Apenas sejam efectuados voos em licença durante qualquer período de serviço de voo, a 

menos que o operador tenha estabelecido procedimentos que assegurem um tempo 

suficiente de preparação. 

 

Nota: Nos casos em que se tratar da concessão de mais do que uma licença, ver as alíneas c) e 

d) infra. 

 

c) Quando um membro da tripulação de voo opera mais do que um tipo ou variante de avião de 

acordo com as normas para o Licenciamento de Tripulação de Voo (tipo piloto único e tipo 

tripulação de voo múltipla), mas não no âmbito de uma só licença, o operador tem de cumprir 

o seguinte: 

 

1) Subalíneas b) 1), b) 2) e b) 3); 

 

2) Subalínea d). 
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d) Quando um membro da tripulação de voo opera mais do que um tipo ou variante de avião de 

acordo com as normas para o Licenciamento de Tripulação de Voo (tipo piloto único), mas 

não no âmbito de uma só licença, o operador tem de cumprir o seguinte: 

 

1) Subalíneas b) 1), b) 2) e b) 3); 

 

2) Antes de poder beneficiar dos direitos inerentes a duas licenças: 

 

i) Os membros da tripulação de voo têm de ter completado dois testes de 

proficiência de operador consecutivos, bem como 500 horas no respectivo posto 

apropriado, em operações de transporte aéreo comercial, por conta do mesmo 

operador. 

 

ii) No caso de um piloto com experiência de trabalho para um operador e 

beneficiando de duas licenças, e sendo depois promovido a um posto de comando, 

por conta do mesmo explorador, num dos tipos de avião anteriormente 

mencionados, a experiência mínima exigida como comandante é de seis meses 

e 300 horas; o piloto deverá ter efectuado dois testes de proficiência de operador 

consecutivos, antes de estar novamente em condições de beneficiar de duas 

licenças. 

 

3) Antes de iniciar a formação e as operações noutro tipo ou variante de avião, os membros 

da tripulação de voo têm de ter efectuado 3 meses e 150 horas de voo no avião da base, 

assim como um teste de proficiência pelo menos. 

 

4) Após ter efectuado o teste de linha inicial relativo ao novo tipo de avião, deverão ser 

efectuadas 50 horas de voo ou 20 sectores apenas em aviões da nova qualificação de tipo. 
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5) A OPS 1.970 para cada tipo de avião operado, a menos que tenham sido acordados 

créditos pela Autoridade, em conformidade com o número 7). 

 

6) O período durante o qual é exigida experiência de voo de linha em cada tipo, tem de ser 

especificado no Manual de Operações. 

 

7) Se o operador desejar obter créditos a fim de reduzir a formação, os testes e as 

exigências em matéria de experiência recente relativamente aos diferentes tipos de 

aviões, deverá demonstrar à Autoridade quais os itens que não necessitam de ser 

repetidos para cada tipo ou variante, graças às semelhanças existentes. 

 

i) A OPS 1.965 b) exige a realização de dois testes de proficiência do operador por 

ano. Quando é acordado crédito, em conformidade com o número 7), no sentido 

de os testes de proficiência do operador alternarem entre os dois tipos, cada teste 

revalida o teste aplicável ao outro tipo. Se o intervalo de tempo entre os testes de 

proficiência não exceder o indicado na regulamentação em vigor no âmbito do 

licenciamento dos membros da tripulação de voo para cada tipo de avião, as 

exigências pertinentes em matéria de licenciamento da tripulação de voo estarão 

satisfeitas. Além disso, a formação periódica aprovada e adequada tem de ser 

especificada no Manual de Operações. 

 

ii) A OPS 1.965 c) exige a realização de um teste de linha por ano. Quando é 

acordado crédito, em conformidade com o número 7), no sentido de os testes de 

linha alternarem entre tipos ou variantes, cada teste revalida o teste aplicável ao 

outro tipo ou variante. 
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iii) A formação anual e os testes em equipamento de segurança e de emergência têm 

de abranger todos os requisitos de cada tipo. 

 

8) A OPS 1.965 para cada variante de avião operado, a menos que tenham sido acordados 

créditos pela Autoridade, em conformidade com o número 7). 

 

e) Quando um membro da tripulação de voo opera em combinações de tipos ou de variantes de 

aviões, tal como definido no Licenciamento de Tripulação de Voo (classe piloto único e tipo 

tripulação de voo múltipla), o operador deve demonstrar que os procedimentos e/ou as 

restrições operacionais específicas estão aprovadas em conformidade com a OPS 1.980 d). 
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SUBPARTE O 

TRIPULAÇÃO DE CABINA 

 

OPS 1.988 

Aplicabilidade 

 

O operador deverá assegurar que todos os membros da tripulação de cabina cumpram os requisitos 

previstos na presente subparte e as regras de segurança aplicáveis à tripulação de cabina. 

Para efeitos do disposto no presente regulamento, entende-se por "membro da tripulação de cabina" 

qualquer membro da tripulação que não seja membro da tripulação de voo, que desempenhe, no 

interesse da segurança dos passageiros, funções que lhe são atribuídas pelo operador ou pelo 

comandante na cabina de um avião. 

 

OPS 1.989 

Identificação 

 

a) O operador deverá assegurar que todos os membros da tripulação de cabina usem o uniforme 

da tripulação de cabina do operador e possam ser facilmente identificados pelos passageiros 

como membros da tripulação de cabina. 

 

b) Outro pessoal, como pessoal médico, pessoal de segurança, acompanhantes de crianças, 

acompanhantes, pessoal técnico, animadores, intérpretes, que desempenhe tarefas na cabina, 

não deve envergar um uniforme que leve os passageiros a tomá-lo por membro da tripulação 

de cabina, a menos que cumpra os requisitos da presente subparte e quaisquer outros 

requisitos aplicáveis do presente regulamento. 
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OPS 1.990 

Número e composição da tripulação de cabina 

 

a) O operador não deverá explorar um avião cuja configuração máxima aprovada em lugares de 

passageiros seja superior a 19, e que transporte um ou mais passageiros, sem incluir pelo 

menos um membro da tripulação de cabina para desempenhar as funções especificadas no 

Manual de Operações em matéria de segurança dos passageiros. 

 

b) Ao cumprir o estipulado em a) supra, o operador deverá assegurar que o número mínimo de 

membros da tripulação de cabina corresponda: 

 

1) A um membro da tripulação de cabina para cada grupo de 50, ou fracção de 50, lugares 

de passageiros instalados no mesmo "deck" do avião; ou 

 

2) Ao número de membros da tripulação de cabina que participaram activamente na cabina 

de passageiros durante os exercícios de evacuação de emergência relevantes, ou que se 

calcula terem tomado parte na análise relevante; no entanto, se a configuração máxima 

aprovada em lugares de passageiros for inferior ao número de passageiros evacuados 

durante o exercício em pelo menos 50 lugares, o número de diferença entre o número 

total de passageiros da configuração máxima aprovada e a capacidade máxima 

certificada do avião, consoante o que for mais elevado. 

 

c) A Autoridade poderá, em circunstâncias excepcionais, exigir que um operador inclua na 

tripulação membros da tripulação de cabina adicionais. 
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d) Em circunstâncias imprevistas, o número mínimo exigido de membros da tripulação de cabina 

poderá ser reduzido desde que: 

 

1) O número de passageiros tenha sido reduzido de acordo com os procedimentos 

especificados no Manual de Operações; e 

 

2) Seja submetido um relatório à Autoridade, após conclusão do voo. 

 

e) O operador deverá assegurar que, ao contratar os serviços de membros da tripulação de cabina 

que trabalhem como independentes e/ou à tarefa ("freelance") ou a tempo parcial, são 

cumpridas as exigências da Subparte O. A este respeito, é necessário dar especial atenção ao 

número total de tipos ou versões de aeronaves em que um membro da tripulação de cabina 

pode voar para fins de transporte aéreo comercial, que não deverá exceder as exigências da 

OPS 1.1030, mesmo quando os serviços desse membro da tripulação tenham sido contratados 

por outro operador. 

 

OPS 1.995 

Requisitos mínimos 

 

O operador deverá assegurar que cada membro da tripulação de cabina: 

 

a) Tenha a idade mínima de 18 anos. 

 

b) Seja submetido a um exame ou uma avaliação médica a intervalos regulares, tal como exigido 

pela Autoridade, com o objectivo de verificar a aptidão física para o exercício das funções que 

lhe incumbem. 
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c) Tenha concluído com aproveitamento a formação inicial em conformidade com a OPS 1.1005 

e possui um certificado de formação em matéria de segurança. 

 

d) Tenha concluído uma formação de reconversão e/ou sobre as diferenças que abranja, no 

mínimo, os temas enumerados na OPS 1.1010. 

 

e) Receba formação recorrente, de acordo com o disposto na OPS 1.1015. 

 

f) Seja competente para o exercício das funções que lhe incumbem de acordo com os 

procedimentos especificados no Manual de Operações. 

 

OPS 1.1000 

Chefes de cabina 

 

a) O operador deverá nomear um chefe de cabina sempre que seja designado mais do que um 

membro da tripulação de cabina. No caso das operações em que é designado mais do que um 

membro da tripulação de cabina mas em que é necessário apenas um, o operador nomeará um 

membro da tripulação de cabina como responsável perante o comandante. 

 

b) O chefe de cabina será responsável perante o comandante pela execução e coordenação do(s) 

procedimento(s) normais e de emergência, especificados no Manual de Operações. Em caso 

de turbulência, na falta de instruções da tripulação de voo, o chefe de cabina será autorizado a 

suspender as actividades não ligadas à segurança e a avisar a tripulação de voo do nível de 

turbulência sentida e da necessidade de acender o sinal de apertar os cintos. Esta indicação 

deve ser seguida pela tripulação de cabina responsável pela segurança na cabina de 

passageiros e noutras áreas pertinentes. 
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c) Quando, em conformidade com a OPS 1.990, seja designado mais do que um membro da 

tripulação de cabina, o operador só deverá nomear chefe de cabina uma pessoa que tenha pelo 

menos 1 ano de experiência como membro da tripulação de cabina e tenha concluído um 

curso adequado que abranja pelo menos os seguintes pontos: 

 

 1) "Briefing" antes do voo: 

 

 i) Funcionamento em equipa, 

 

 ii) Atribuição de lugares e de responsabilidades à tripulação de cabina, 

 

iii) Análise do voo em causa, incluindo o tipo de avião, o equipamento, o domínio e o 

tipo de operação, bem como as categorias de passageiros, com especial atenção 

para os deficientes, as crianças e as pessoas transportadas em maca; 

 

 2) Cooperação entre a tripulação: 

 

 i) Disciplina, responsabilidades e hierarquia de comando, 

 

 ii) Importância da coordenação e da comunicação, 

 

 iii) Incapacidade do piloto; 
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3) Análise dos requisitos do operador e dos requisitos legais: 

 

i) Instruções a dar aos passageiros sobre segurança, cartões com instruções sobre 

segurança, 

 

ii) Segurança da cozinha, 

 

iii) Arrumação da bagagem de mão, 

 

iv) Equipamento electrónico, 

 

v) Procedimentos em caso de reabastecimento com passageiros a bordo, 

 

vi) Turbulência, 

 

vii) Documentação; 

 

4) Factores humanos e gestão da tripulação a bordo; 

 

5) Comunicação de acidentes e incidentes; 

 

6) Limitações do período de serviço de voo, do período de trabalho e requisitos de 

repouso. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 358 
ANEXO DG C III   PT 

d) O operador deverá estabelecer os procedimentos de selecção do membro de tripulação de 

cabina mais qualificado para substituir o chefe de cabina, em caso de incapacidade deste 

último. Tais procedimentos deverão poder ser aceites pela Autoridade e ter em conta a 

experiência operacional do membro da tripulação de cabina. 

 

e) Formação em CRM: o operador deverá assegurar que todos os elementos pertinentes 

constantes do Apêndice 2 às OPS 1.105/1.1010/1.1015, Quadro 1, Coluna a), sejam 

integrados na formação e respeitados ao nível exigido pela Coluna f), Curso para Chefes de 

Cabina. 

 

OPS 1.1002 

Operações com um único membro da tripulação de cabina 

 

a) O operador deverá assegurar que cada membro da tripulação de cabina sem experiência prévia 

comparável seja submetido seja submetido à formação abaixo indicada, antes de exercer 

funções como único membro da tripulação de cabina: 

 

1) Formação além da exigida nas OPS 1.1005 e 1.1010, e que deverá dar especial atenção 

aos seguintes pontos, para reflectir a operação com um único membro da tripulação de 

cabina: 

 

i) Responsabilidade perante o comandante pela condução do(s) procedimento(s) de 

segurança da cabina e de emergência especificados no Manual de Operações; 

 

ii) Importância da coordenação e da comunicação com a tripulação de voo, gestão de 

problemas com passageiros indisciplinados ou causadores de distúrbios; 
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iii) Análise dos requisitos do operador e dos requisitos legais; 

 

iv) Documentação; 

 

v) Comunicação de acidentes e incidentes; 

 

vi) Limitações do período de serviço de voo e do período de trabalho. 

 

2) Voos de familiarização que totalizem pelo menos 20 horas e 15 sectores. Os voos de 

familiarização deverão ser conduzidos sob a supervisão de um membro competente e 

experiente da tripulação de cabina no tipo de avião a operar. 

 

b) Antes de atribuir a um membro da tripulação de cabina a função de único membro da 

tripulação de cabina durante uma operação, o operador deve assegurar que este possua as 

competências necessárias para desempenhar as suas funções de acordo com os procedimentos 

especificados no Manual de Operações. A habilitação para efectuar operações com um único 

membro de cabina deverá ser estabelecida nos critérios de selecção, recrutamento, formação e 

avaliação da competência da tripulação de cabina. 

 

OPS 1.1005 

Formação inicial em matéria de segurança 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.1005) 

 

a) O operador deve assegurar que, antes da formação de conversão, cada membro da tripulação 

de cabina tenha concluído com aproveitamento a formação inicial em matéria de segurança 

que abranja, pelo menos, os pontos enumerados no Apêndice 1 à OPS 1.1005. 
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b) Segundo o critério da Autoridade e sob reserva da sua aprovação, os cursos de formação 

devem ser ministrados: 

 

1) Pelo operador 

 

– directamente, ou 

 

– indirectamente, através de uma organização de formação por conta do operador;  

 

ou 

 

2) Por uma organização de formação aprovada. 

 

c) O programa e a estrutura dos cursos de formação inicial devem estar em conformidade com os 

requisitos aplicáveis e ser sujeitos à aprovação prévia da Autoridade. 

 

d) Segundo o critério da Autoridade, a Autoridade, o operador, ou a organização de formação 

aprovada que ministra o curso de formação, deve emitir um certificado de formação em 

matéria de segurança destinado ao membro da tripulação de cabina após ter completado a 

formação inicial em matéria de segurança e sido aprovado no teste a que se refere a 

OPS 1.1025. 

 

e) Sempre que a Autoridade autorize um operador ou uma organização de formação aprovada a 

emitir um certificado de formação em matéria de segurança a um membro da tripulação de 

cabina, esse certificado deve incluir uma referência clara à aprovação da Autoridade. 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 361 
ANEXO DG C III   PT 

OPS 1.1010 

Formação de conversão e formação em diferenças 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.1010) 

 

a) O operador deve assegurar que cada membro da tripulação de cabina completou a formação 

adequada em matéria de conversão e de diferenças entre aviões, em conformidade com as 

regras aplicáveis e, no mínimo, com os temas enumerados no Apêndice 1 à OPS 1.1010. O 

curso de formação deve ser especificado no Manual de Operações. O programa e a estrutura 

do curso de formação estarão sujeitos a aprovação prévia da Autoridade. 

 

1) Formação de conversão: Deverá ter sido concluída uma formação de conversão antes de: 

 

i) Receber instruções do operador para iniciar actividades como membro da 

tripulação de cabina; ou 

 

ii) Ser designado para trabalhar noutro tipo de avião; e 

 

2) Formação em diferenças entre aviões: Deverá ter sido concluída uma formação em 

diferenças entre aviões antes de iniciar actividades: 

 

i) Numa variante de um tipo de avião regularmente explorado; ou 

 

ii) Num avião com diferenças em termos de equipamento de segurança, de 

localização do mesmo ou de procedimentos de segurança normais e de 

emergência, em relação aos tipos ou variantes de aviões explorados. 
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b) O operador deve definir o conteúdo da formação de conversão e da formação em diferenças 

entre aeronaves tendo em conta a formação prévia do membro da tripulação de cabina 

conforme indicada nos seus registos de formação exigidos pela OPS 1.1035. 

 

c) Sem prejuízo da alínea c) da OPS 1.995, os elementos correlacionados tanto da formação 

inicial (OPS 1.1005) como das formações de conversão e em diferenças entre aviões 

(OPS 1.1010) podem ser combinados. 

 

d) O operador deve assegurar que: 

 

1) A formação de conversão seja conduzida de forma estruturada e realista, em 

conformidade com o Apêndice 1 à OPS 1.1010; 

 

 2) A formação em diferenças entre aviões seja conduzida de forma estruturada; e 

 

3) A formação de conversão e, se necessário, a formação em diferenças entre aviões, 

envolva a utilização de todo o equipamento de segurança e o estudo de todos os 

procedimentos normais e de emergência aplicáveis ao tipo ou à variante de avião, e 

inclua formação e prática quer num simulador utilizado para a formação, quer no 

próprio avião. 

 

e) O operador deverá assegurar que cada membro da tripulação de cabina, antes de assumir as 

tarefas que lhe são atribuídas, completou a formação em CRM e CRM específica ao tipo de 

avião do operador, em conformidade com o Apêndice 1 à OPS 1.1010 j). A tripulação de 

cabina que já esteja a trabalhar nessas funções com um operador, e que não tenha previamente 

concluído a formação CRM do operador, deverá completar essa formação até ao período 

seguinte de formação recorrente e de avaliação exigidas em conformidade com o Apêndice 1 

à OPS 1.1010 j), nomeadamente a CRM específica ao tipo de avião, conforme adequado. 
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OPS 1.1012 

Familiarização 

 

O operador deverá certificar-se de que, após a conclusão de uma formação de conversão, cada 

tripulante efectue voos de familiarização antes de iniciar funções como membro da tripulação 

mínima exigida pela OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Formação contínua 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.1015) 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que cada membro da tripulação de cabina receba formação 

contínua, abrangendo as acções atribuídas a cada membro da tripulação no âmbito de 

procedimentos normais e de emergência e exercícios relevantes para o(s) tipo(s) e/ou 

variante(s) de avião em que operam, em conformidade com o Apêndice 1 à OPS 1.1015. 

 

b) O operador deverá assegurar que o programa de formação contínua aprovado pela Autoridade 

inclui instrução teórica e prática, bem como prática individual, tal como estipulado no 

Apêndice 1 à OPS 1.1015. 

 

c) O período de validade da formação contínua e das verificações associadas exigidas pela 

OPS 1.1025 deverá ser de 12 meses a contar do final do mês civil em que foram completadas. 

Se tiverem sido completadas nos últimos 3 meses de validade de uma verificação anterior, o 

período de validade prolongar-se-á desde a data de realização até 12 meses contados a partir 

do termo do prazo de validade da verificação anterior. 
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OPS 1.1020 

Formação contínua 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.1020) 

 

a) O operador deverá assegurar que cada membro da tripulação de cabina que tenha estado 

ausente das funções de voo durante mais de 6 meses, mas que esteja ainda dentro do período 

de validade do teste anterior exigido pela OPS 1.1025 b) 3), efectue um curso de reciclagem 

especificado no Manual de Operações, conforme indicado no Apêndice 1 à OPS 1.1020. 

 

b) O operador deverá assegurar que, se um membro da tripulação de cabina não tiver deixado de 

exercer todas as funções de voo, mas não tiver, durante os 6 meses anteriores, desempenhado 

funções num tipo de avião como membro da tripulação de cabina (em conformidade com o 

estipulado na OPS 1.990 b)), antes de exercer funções naquele tipo de avião, esse membro da 

tripulação: 

 

1) Concluir uma formação contínua relativa ao tipo de avião em questão; ou 

 

2) Exercer funções em dois sectores de refamiliarização durante operações comerciais 

naquele tipo de avião. 
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OPS 1.1025 

Testes 

 

a) Segundo o critério da Autoridade, a Autoridade, o operador ou a organização de formação 

aprovada que ministra o curso de formação devem assegurar que, durante ou após a conclusão 

das formações exigidas pelas OPS 1.1005, 1.1010 e 1.1015 e 1.1020, cada tripulante efectue 

um teste abrangendo a matéria da formação recebida, de modo a avaliar a respectiva 

proficiência no desempenho de funções relacionadas com segurança em situações normais e 

de emergência. 

 

 Segundo o critério da Autoridade, a Autoridade, o operador ou a organização de formação 

aprovada que ministra o curso de formação devem assegurar que o pessoal que efectua esses 

testes seja devidamente qualificado para o efeito. 

 

b) O operador deve assegurar que cada membro da tripulação de cabina seja submetido aos 

seguintes testes: 

 

1) Formação inicial sobre segurança. Pontos enumerados no Apêndice 1 à OPS 1.1005; 

 

2) Formação de conversão e formação em diferenças. Pontos enumerados no Apêndice 1 à 

OPS 1.1010; 

 

3) Formação recorrente. Pontos indicados no Apêndice 1 à OPS 1.1015, conforme 

adequado; e 

 

4) Formação recorrente. Pontos indicados no Apêndice 1 à OPS 1.1020. 
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OPS 1.1030 

Operação em mais do que um tipo ou variante 

 

a) O operador deverá assegurar que cada um dos membros de tripulação de cabina não exerça a 

sua actividade em mais do que três tipos de avião; no entanto, e com a aprovação da 

Autoridade, o membro da tripulação poderá exercer a sua actividade em quatro tipos de avião, 

desde que pelo menos para dois desses tipos: 

 

1) Os procedimentos normais e de emergência sem especificação de tipo sejam idênticos; e 

 

2) O equipamento de segurança e os procedimentos normais e de emergência de tipo 

específico sejam semelhantes. 

 

b) Para efeitos do estipulado na alínea a), consideram-se variantes de um tipo de avião aquelas 

que diferem em todos os seguintes aspectos: 

 

1) Operação das saídas de emergência; 

 

2) Localização e tipo de equipamento de segurança portátil; e 

 

3) Procedimentos de emergência de tipo específico. 
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OPS 1.1035 

Registos de formação 

 

O operador deverá: 

 

1) Manter registos de toda a formação e de todos os testes exigidos nas OPS 1.1005, 1.1010, 

1.1015, 1.1020 e 1.1025; e 

 

2) Conservar uma cópia do certificado de formação em matéria de segurança; e 

 

3) Manter actualizados os registos relativos às formações e os registos dos exames médicos, 

indicando, no caso dos registos de formação, as datas e conteúdos da formação de conversão, 

da formação em diferenças e da formação recorrente recebidas; e 

 

4) Facultar, a pedido do membro da tripulação de cabina em causa, o acesso aos registos de 

todos os cursos de formação inicial, de conversão, recorrente e testes. 
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Apêndice 1 à OPS 1.1005 

Formação inicial em matéria de segurança 

 

Os temas que devem ser abordados, como exigência mínima, nos cursos de formação inicial em 

matéria de segurança referidos na OPS 1.1005 são: 

 

a) Formação sobre incêndios e fumos: 

 

1. Tónica na responsabilidade da tripulação de cabina para agir rapidamente em situações 

de emergência que envolvam incêndios e fumos e, em especial, na importância de 

identificar o foco do incêndio; 

 

2. Importância de informar imediatamente a tripulação de voo, bem como acções 

específicas necessárias à coordenação e assistência, quando for detectado um incêndio 

ou fumo; 

 

3. Necessidade de controlos frequentes das zonas que apresentam um potencial risco de 

incêndio, incluindo as instalações sanitárias e os detectores de fumo associados; 

 

4. Classificação de incêndios, tipo apropriado de agentes extintores e procedimentos para 

situações de incêndio específicas, técnicas de aplicação dos agentes extintores, 

consequências da aplicação inadequada e da utilização num espaço confinado; e 

 

5. Procedimentos gerais dos serviços de emergência em terra nos aeródromos. 
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b) Formação em sobrevivência na água. 

 

 Colocação e utilização efectivas do equipamento pessoal de flutuação na água. Antes de 

trabalhar pela primeira vez num avião equipado com barcos salva-vidas ou outro equipamento 

semelhante, o pessoal de cabina deve receber formação sobre a utilização do equipamento, 

bem como prática efectiva na água. 

 

c) Formação de sobrevivência. 

 

 A formação de sobrevivência deve ser adequada às zonas de operação (por exemplo, zonas 

polares, desérticas, selva ou mar). 

 

d) Aspectos médicos e primeiros socorros: 

 

1. Instrução sobre os primeiros socorros e a utilização dos estojos de primeiros socorros; 

 

2. Primeiros socorros associados à formação de sobrevivência e à higiene apropriada; e 

 

3. Efeitos fisiológicos de voo, com especial incidência na hipoxia. 

 

e) Lidar com passageiros: 

 

1. Conselhos sobre o reconhecimento e a forma de lidar com passageiros que estejam sob a 

influência do álcool ou de drogas ou sejam agressivos; 
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2. Métodos utilizados para motivar os passageiros e controlo de multidões necessário para 

acelerar a evacuação do avião; 

 

3. Regras relativas à arrumação segura das bagagens de cabina (incluindo artigos de 

serviço da cabina) e risco de se tornarem um perigo para os ocupantes da cabina, ou de 

obstruírem ou danificarem o equipamento ou as saídas de emergência do avião; 

 

4. Importância de uma distribuição correcta dos lugares relativamente à massa e centragem 

do avião. Também deve ser dada especial atenção à atribuição de lugares aos 

passageiros deficientes e à necessidade de atribuir os lugares próximos das saídas não 

vigiadas a passageiros não deficientes; 

 

5. Tarefas a efectuar na eventualidade de turbulência, incluindo a protecção da cabina; 

 

6. Precauções a tomar quando forem transportados animais vivos na cabina; 

 

7. Formação sobre mercadorias perigosas, incluindo o disposto na Subparte R; 

 

8. Procedimentos de segurança, incluindo o disposto na Subparte S. 

 

f) Comunicação. 

 

 Durante a formação, deve ser realçada a importância de uma comunicação eficaz entre a 

tripulação de cabina e a tripulação de voo, nomeadamente sobre questões técnicas e da 

utilização de linguagem e terminologia comuns. 
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g) Disciplina e responsabilidades: 

 

1. Importância de a tripulação de cabina desempenhar as suas funções de acordo com o 

Manual de Operações; 

 

2. Competência e aptidão contínuas para prestar serviço na qualidade de membro da 

tripulação de cabina, com especial atenção para as limitações do período de serviço de 

voo e do período de trabalho e para os requisitos de repouso; 

 

3. Sensibilização para as regras da aviação relativas à tripulação de cabina e para o papel 

da Autoridade da Aviação Civil; 

 

4. Conhecimentos gerais da terminologia aeronáutica relevante, da teoria de voo, da 

distribuição de passageiros, da meteorologia e das zonas de operação; 

 

5. Briefing da tripulação de cabina antes do voo e fornecimento das informações sobre a 

segurança necessárias para o exercício das suas funções específicas; 

 

6. Importância de assegurar a actualização dos documentos e manuais com as alterações 

fornecidas pelo operador; 

 

7. Importância de identificar as circunstâncias em que os membros da tripulação de cabina 

podem e devem iniciar uma operação de evacuação e outros procedimentos de 

emergência; e 

 

8. Importância das tarefas e responsabilidades relacionadas com a segurança e a 

necessidade de responder rápida e eficazmente a situações de emergência. 
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h) Gestão da tripulação a bordo. 

 

1) Curso de Introdução à CRM: 

 

i) Os membros da tripulação de cabina deverão completar um Curso de Introdução à 

CRM antes de serem designados como membros da tripulação de cabina. A 

tripulação de cabina que já esteja a desempenhar essas funções em transportadoras 

aéreas comerciais e que não tenha previamente concluído um curso de introdução, 

deverá concluir um Curso de Introdução à CRM até à data da formação contínua 

e/ou avaliação obrigatórias seguintes. 

 

ii) Os elementos da formação constantes do Apêndice 2 às 

OPS 1.1005/1.1010/1/1.015, Quadro 1, Coluna a), devem ser contemplados até ao 

nível exigido na Coluna b), Curso de Introdução à CRM. 

 

iii) O Curso de Introdução à CRM será ministrado por pelo menos um instrutor CRM 

da tripulação de cabina. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.1010 

Formação de conversão e formação em diferenças  

 

a) Generalidades: 

 

 O operador deve assegurar-se de que: 

 

1. A formação de conversão e a formação em diferenças entre aviões sejam realizadas por 

pessoal devidamente qualificado; e 
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2. Durante a formação de conversão em diferenças entre aviões, seja dada formação sobre 

a localização, a remoção e a utilização de todo o equipamento de segurança e 

sobrevivência a bordo do avião, bem como todos os procedimentos normais e de 

emergência relacionados com o tipo, a variante e a configuração do avião a ser 

explorado. 

 

b) Formação sobre incêndios e fumos: 

 

 O operador deve assegurar que: 

 

1. Cada membro da tripulação de cabina receba formação prática e realista sobre o uso de 

todo o equipamento de combate a incêndios, incluindo vestuário de protecção 

representativo daquele que existe a bordo. Tal formação deve incluir: 

 

i) A extinção de um incêndio característico do interior de um avião, com excepção 

para o caso de extintores de Halon, em que se pode usar um agente extintor 

alternativo; e 

 

ii) A colocação e utilização de equipamento de protecção respiratória por cada 

tripulante, num ambiente fechado e cheio de fumo simulado; 

 

c) Funcionamento das portas e das saídas: 

 

 O operador deve assegurar que: 

 

1. Todos os membros da tripulação de cabina manobrem e abram realmente as portas e 

saídas normais e de emergência para a evacuação de passageiros, num avião ou num 

simulador utilizado para a formação, e 
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2. Seja feita uma demonstração do funcionamento de todas as outras saídas, tais como as 

janelas da cabina de pilotagem. 

 

d) Treino de evacuação com utilização de mangas: 

 

 O operador deve assegurar-se de que: 

 

1. Cada membro da tripulação de cabina desça por uma manga de evacuação de uma altura 

semelhante à da soleira da saída principal da cabina do avião; 

 

 2. A manga esteja fixa ao avião ou ao simulador utilizado para a formação; e 

 

3. Seja realizada uma nova descida quando o membro da tripulação de cabina possuir 

qualificação para um tipo de avião em que a altura da soleira da saída principal da 

cabina seja significativamente diferente da de qualquer outro tipo de avião 

anteriormente explorado. 

 

e) Procedimentos de evacuação e situações de emergência: 

 

 O operador deve assegurar que: 

 

1. A formação em matéria de procedimentos de evacuação de emergência inclua a análise 

de evacuações, previstas ou não, quer em terra quer no mar. Esta formação deve 

permitir reconhecer saídas que não funcionem ou equipamento de evacuação não 

operacional; e 
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2. Cada membro da tripulação de cabina seja treinado para fazer face às seguintes 

situações: 

 

i) Incêndio durante o voo, com especial atenção para a identificação do foco de 

incêndio; 

 

ii) Forte turbulência do ar; 

 

iii) Pressurização súbita, incluindo a utilização de equipamento de oxigénio portátil 

por cada membro da tripulação de cabina; e 

 

iv) Outras emergências em voo. 

 

f) Controlo de multidões. 

 

 O operador deve assegurar que seja ministrada formação sobre os aspectos práticos do 

controlo de multidões em diversas situações de emergência susceptíveis de se aplicar ao tipo 

de avião. 

 

g) Incapacidade do piloto. 

 

 O operador deve assegurar-se de que, excepto quando a tripulação de voo for superior a dois 

elementos, cada membro da tripulação de cabina recebe formação para actuar em caso de 

incapacidade da tripulação de voo e para accionar os mecanismos do assento e do cinto de 

segurança. A formação sobre utilização do equipamento de oxigénio da tripulação de voo e 

sobre utilização das listas de verificação da tripulação de voo, quando exigido pelo POS do 

operador deverá ser ministrada mediante uma demonstração prática. 
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h) Equipamento de segurança. 

 

 O operador deve assegurar que cada membro da tripulação de cabina receba formação realista 

e uma demonstração sobre a localização e utilização do equipamento de segurança, incluindo: 

 

1. As mangas de evacuação e, no caso de mangas de evacuação que não sejam auto-

-sustentadas, a utilização de quaisquer cabos associados; 

 

2. Os barcos salva-vidas e as mangas de evacuação convertíveis, incluindo o equipamento 

que lhes está associado, e/ou neles transportado; 

 

 3. Coletes salva-vidas, coletes salva-vidas para crianças e berços flutuantes; 

 

 4. Sistema de apresentação automática de máscaras de oxigénio; 

 

 5. Oxigénio de primeiros socorros; 

 

 6. Extintores; 

 

 7. Machado ou pé-de-cabra para combate a incêndios; 

 

 8. Iluminação de emergência, incluindo lanternas; 

 

 9. Equipamento de comunicações, incluindo megafones; 

 

 10. Conjuntos de sobrevivência e respectivo conteúdo; 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 377 
ANEXO DG C III   PT 

 11. Equipamento pirotécnico (real ou representativo); 

 

12. Estojos de primeiros socorros, respectivo conteúdo e equipamento médico de 

emergência; e 

 

 13. Outros sistemas ou equipamentos de socorro, se existirem na cabina. 

 

i) Instruções aos passageiros e demonstrações de segurança. 

 

 O operador deve assegurar que o pessoal de cabina seja devidamente instruído para lidar com 

os passageiros, tanto em condições normais como de emergência, em conformidade com a 

OPS 1.285. 

 

j) Gestão da tripulação a bordo. O operador deve assegurar-se de que: 

 

1) Cada membro da tripulação de cabine completa a formação em CRM do operador que 

abranja os elementos constantes do Apêndice 2 às OPS 1.1005/1.1010/1.1015, 

Quadro 1, Coluna a), ao nível exigido na Coluna c), antes de efectuar a subsequente 

formação em CRM num tipo específico de avião e/ou a formação recorrente em CRM. 

 

2) Quando um membro da tripulação de cabina efectuar um curso de conversão num outro 

tipo de avião, os elementos constantes do Apêndice 2 às OPS 1.1005/1.1010/1.1015, 

Quadro 1, Coluna a), deverão ser abrangidos ao nível exigido na Coluna d), formação 

em CRM num tipo específico de avião. 

 

3) A formação em CRM do operador e a formação em CRM num tipo específico de avião 

devem ser ministradas por, pelo menos, um instrutor CRM da tripulação de cabina. 
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Apêndice 1 à OPS 1.1015 

Formação contínua 

 

a) O operador deve assegurar-se de que a formação contínua é ministrada por pessoas 

devidamente qualificadas. 

 

b) O operador deve assegurar-se de que, de 12 em 12 meses, o programa de formação prática 

inclui o seguinte: 

 

1. Procedimentos de emergência, incluindo a incapacidade do piloto; 

 

2. Procedimentos de evacuação, incluindo técnicas de controlo de multidões; 

 

3. Exercícios práticos executados por cada membro da tripulação de cabina para abertura 

de saídas normais e de emergência para a evacuação de passageiros; 

 

4. Localização e utilização do equipamento de emergência, incluindo os sistemas de 

oxigénio, e colocação, por cada membro da tripulação de cabina, de coletes salva-vidas, 

equipamento portátil de oxigénio e de protecção respiratória; 

 

 5. Primeiros socorros e conteúdo dos estojos de primeiros socorros; 

 

 6. Arrumação de objectos na cabina; 

 

 7. Procedimentos de segurança; 

 

 8. Análise de incidentes e de acidentes; e 
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9. Gestão da tripulação de bordo. O operador deverá assegurar-se de que a formação em 

CRM preenche os seguintes requisitos: 

 

i) Os elementos de formação constantes do Apêndice 2 às 

OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015, Quadro 1, Coluna a), deverão ser abrangidos num 

ciclo de três anos ao nível exigido pela Coluna e), Formação Recorrente Anual em 

CRM. 

 

ii) A definição e implementação deste programa deverão ser geridas por um instrutor 

em CRM da tripulação de cabina. 

 

iii) Quando a Formação em CRM for prestada através de módulos independentes, 

deverá ser ministrada por pelo menos um instrutor em CRM da tripulação de 

cabina. 

 

c) O operador deve assegurar-se de que, pelo menos de três em três anos, a formação contínua 

inclua também: 

 

1. O funcionamento e abertura efectiva de todas as saídas normais e de emergência para 

evacuação dos passageiros num avião ou num simulador utilizado para a formação; 

 

2. A demonstração do funcionamento de todas as outras saídas; 

 

3. A formação prática e realista sobre o uso de todo o equipamento de combate a 

incêndios, incluindo vestuário de protecção representativo daquele que existe a bordo. 
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  Tal formação deve incluir: 

 

i) A extinção de um incêndio característico do interior de um avião, com excepção 

para o caso de extintores de Halon, em que se pode usar um agente extintor 

alternativo; e 

 

ii) A colocação e utilização de equipamento de protecção respiratória por cada 

tripulante, num ambiente fechado e cheio de fumo simulado. 

 

 4. Utilização de equipamento pirotécnico (real ou representativo); e 

 

5. Demonstração do uso de barcos salva-vidas e de mangas de evacuação convertíveis, se 

instaladas. 

 

6. O operador deve assegurar-se de que, excepto quando a tripulação de voo for superior a 

dois elementos, cada membro da tripulação de cabina recebe formação para agir em 

caso de incapacidade de um membro da tripulação de voo e para accionar os 

mecanismos do assento e do cinto de segurança. A formação sobre utilização do 

equipamento de oxigénio da tripulação de voo e sobre utilização das listas de 

verificação da tripulação de voo, quando exigido pelo POS do operador, deverá ser 

ministrada mediante uma demonstração prática. 

 

d) O operador deve assegurar-se de que todos os requisitos adequados indicados no Anexo III, 

OPS 1, são incluídos na formação dos membros da tripulação de cabina. 
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Apêndice 1 à OPS 1.1020 

Formação contínua 

 

O operador deverá assegurar-se de que a formação contínua é efectuada por pessoas devidamente 

qualificadas e inclui, para cada membro da tripulação de cabina, pelo menos o seguinte: 

 

1) Procedimentos de emergência, incluindo a incapacidade do piloto; 

 

2) Procedimentos de evacuação, incluindo técnicas de controlo de multidões; 

 

3) O funcionamento e a abertura efectiva de todas as saídas normais e de emergência para 

evacuação dos passageiros, num avião ou num simulador utilizado para a formação; 

 

4) Demonstração do funcionamento de todas as outras saídas incluindo as janelas da cabina de 

pilotagem; e 

 

5) Localização e funcionamento do equipamento de emergência, incluindo os sistemas de 

oxigénio e colocação dos coletes salva-vidas e do equipamento portátil de oxigénio e de 

protecção respiratória. 
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Apêndice 2 às OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Formação 

 

1. Os programas de formação em CRM, juntamente com a metodologia e terminologia CRM, 

serão incluídos no Manual de Operações. 

 

2. O Quadro 1 indica os elementos da CRM que deverão ser incluídos em cada tipo de formação. 

 
 

Elementos da 
formação 

 
 
 

a) 

 
Curso de 

Introdução 
à CRM 

 
 

b) 

 
Formação em 

CRM do 
Operador 

 
 

c) 

 
CRM por 

tipo 
específico de 

avião 
 

d) 

 
Formação 
recorrente 
anual em 

CRM 
 

e) 

 
Curso para 
Chefes de 

cabina 
 
 

f) 
Princípios Gerais 
Factores humanos na 
aviação 
 
Instruções gerais sobre 
os princípios e 
objectivos da CRM 

 
 

Aprofundado 
 

 
 
Não exigido 
 

 
Não exigido 
 
Nãoexigido 
 

 
 

Síntese  

Desempenho e 
limitações em termos 
humanos 

     

Na perspectiva de cada membro da tripulação de cabina
Consciência da 
personalidade, erro 
humano e fiabilidade, 
atitudes e 
comportamentos, auto-
-avaliação 

     

Stress e gestão do 
stress      

Fadiga e vigilância Aprofundado 
Não exigido 

Não exigido Síntese (ciclo de 3 
anos) Não exigido 
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Assertividade 
Consciência da 
situação, aquisição e 
tratamento das 
informações 
 

     

Na perspectiva de toda a tripulação do avião
Prevenção e detecção 
de erros 
 

     

Consciência comum 
da situação, aquisição 
e tratamento das 
informações 
 

   Síntese  

Gestão da carga de 
trabalho     (ciclo de 3 

anos)  

Comunicação e 
coordenação efectivas 
entre todos os 
membros da 
tripulação, incluindo a 
tripulação de voo, 
assim como os 
membros inexperientes 
da tripulação de 
cabina, diferenças 
culturais 
 

 
Não exigido 

 
Aprofundado

Pertinente 
em função 

do(s) tipo(s) 
 

 

Reforço 
(pertinente 

para as 
funções de 
Chefe de 
cabina) 
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Liderança, cooperação, 
sinergia, 
tomada de decisão, 
delegação 
 

     

Elementos da 
formação 

 
 
 

a) 

Curso de 
introdução à 

CRM 
 
 

b) 

Formação em 
CRM do 
Operador 

 
 

c) 

CRM por 
tipo 

específico de 
avião 

 
d) 

Formação 
contínua 
anual em 

CRM 
 

e) 

Curso para 
Chefes de 

cabina 
 
 

f) 
Responsabilidades 
individuais e de 
equipa, tomada de 
decisão e acções 
 

     

Identificação e gestão 
dos factores humanos 
associados aos 
passageiros: controlo 
de multidão, stress dos 
passageiros, gestão de 
conflitos e factores 
médicos 
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Especificidades 
relacionadas com os 
tipos de avião 
(compartimentos 
apertados/alargados, 
cabine 
simples/múltiplas), 
composição da 
tripulação de voo e de 
cabina 
e número de 
passageiros 
 

 

 
Não exigida 

 
Aprofundada

  

Na perspectiva do operador e da organização 

Política de segurança 
da empresa, POS, 
organização 

     

Comunicação e 
coordenação com 
outro pessoal e 
serviços em terra 
operacionais  
 

Não exigida 
 

Aprofundada
 

Pertinente 
em função 

do(s) tipo(s) 
 

Síntese 
(ciclo de 3 

anos) 

 

Participação no 
relatório sobre 
incidentes e acidentes 
em matéria de 
segurança na cabina 
 

     

Estudos casuísticos 
(ver nota)  

 Exigida 
 

 Exigida 
 

 

 

Nota: Na Coluna d), caso não se disponha de estudos casuísticos pertinentes sobre tipos 
específicos de aviões, deverão ser tidos em conta os estudos casuísticos pertinentes para a 
escala e âmbito da operação. 
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SUBPARTE P 
MANUAIS, CADERNETAS E REGISTOS 

 

OPS 1.1040 

Regras gerais para manuais de operações 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que o Manual de Operações contém todas as instruções e a 

informação necessárias ao desempenho das funções do pessoal de operações. 

 

b) O operador deverá assegurar-se de que o conteúdo do Manual de Operações, incluindo todas 

as alterações ou revisões, não contradiz as condições constantes do Certificado de Operador 

Aéreo (COA) ou de quaisquer regulamentos e de que é aceitável ou, quando aplicável, 

aprovado pela Autoridade. 

 

c) A menos que as leis nacionais determinem de outra forma, ou que a Autoridade aprove algo 

diferente, o operador tem de preparar o Manual de Operações em língua inglesa. Além disso, 

o operador pode traduzir e usar esse manual, ou partes dele, para outra língua. 

 

d) Se for necessário apresentar novos Manuais de Operações ou volumes/partes principais do 

Manual de Operações, o operador deverá cumprir os requisitos estipulados na alínea c). Nos 

outros casos, o operador tem de cumprir o estipulado na alínea c). 

 

e) O operador pode emitir um Manual de Operações em volumes separados. 
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f) O operador deverá assegurar-se de que todo o pessoal de operações tem fácil acesso a uma 

cópia de cada parte do Manual de Operações, relevante para o desempenho das respectivas 

funções. Além disso, o operador fornecerá aos membros da tripulação uma cópia pessoal de 

secções das Partes A e B do Manual de Operações, relevantes para estudo pessoal. 

 

g) O operador deverá assegurar-se de que o Manual de Operações é alterado ou revisto, de modo 

a manter actualizadas as instruções e as informações nele contidas. O operador deverá 

assegurar-se de que todo o pessoal de operações toma conhecimento de tais alterações, 

sempre que sejam relevantes para as respectivas funções. 

 

h) Cada titular de um Manual de Operações, ou das partes adequadas dele, deverá mantê-lo 

actualizado segundo as alterações ou revisões fornecidas pelo operador. 

 

i) O operador deverá apresentar à Autoridade as alterações e revisões pretendidas, antes da data 

em que produzem efeitos. Quando a alteração disser respeito a uma parte do Manual que 

tenha de ser aprovada em conformidade com a OPS, a aprovação deverá ser obtida antes da 

alteração se tornar efectiva. Quando forem necessárias alterações ou revisões imediatas, no 

interesse da segurança, elas poderão ser publicadas e imediatamente aplicadas, desde que 

qualquer alteração necessária tenha sido anteriormente requerida. 

 

j) O operador deverá incorporar todas as correcções e revisões exigidas pela Autoridade. 

 

k) O operador deverá assegurar-se de que a informação retirada de documentos aprovados, e 

qualquer alteração à documentação já aprovada, é reflectida correctamente no Manual de 

Operações e de que este não contém informações que contradizem a documentação aprovada. 

No entanto, este requisito não impede que o operador use dados e procedimentos mais 

conservadores. 
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l) O operador deverá assegurar-se de que o conteúdo do Manual de Operações é apresentado de 

uma forma que permite a sua fácil utilização. A configuração do Manual de Operações deve 

observar os princípios relativos aos factores humanos. 

 

m) O operador poderá, se tal procedimento for aceite pela Autoridade, apresentar o Manual de 

Operações, ou partes dele, num suporte que não papel impresso. Em tais casos, deverá 

assegurar-se um nível aceitável de acesso, fiabilidade e facilidade de manuseamento. 

 

n) O uso de uma parte condensada do Manual de Operações não isenta o operador dos requisitos 

estipulados na OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Manual de operações – estrutura e conteúdo 

(Ver Apêndice 1 à OPS 1.1045) 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que a estrutura principal do Manual de Operações é a 

seguinte:  

 

 – Parte A: Generalidades/Básico 

 

Esta parte deverá compreender todas as políticas de operação que não sejam de qualificação 

de tipo, assim como as instruções e os procedimentos necessários à segurança das operações. 
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 – Parte B: Assuntos relacionados com a operação do avião 

 

Esta parte deverá compreender todas as instruções e todos os procedimentos de qualificação 

de tipo, necessários à segurança das operações. Deverá atender a quaisquer diferenças entre 

tipos, variantes ou aviões utilizados pelo operador. 

 

 – Parte C: Instruções e Informação sobre a Rota e os Aeródromos 

 

Esta parte deverá compreender todas as instruções e a informação necessárias para a área de 

operação. 

 

 – Parte D: Formação 

 

Esta parte deverá compreender todas as instruções de formação do pessoal necessárias para a 

segurança da operação. 

 

b) O operador deverá assegurar-se de que o conteúdo do Manual de Operações está em 

conformidade com o Apêndice 1 à OPS 1.1045, e que é relevante para a área e o tipo de 

operação. 

 

c) O operador deverá assegurar-se de que a estrutura pormenorizada do Manual de Operações é 

aceitável para a Autoridade. 

 

OPS 1.1050 

Manual de voo do avião 

 

O operador deverá manter um Manual de Voo do Avião aprovado e actual, ou um documento 

equivalente, para cada avião que opere. 
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OPS 1.1055 

Diário de navegação 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que a seguinte informação é registada para cada voo, num 

diário de navegação: 

 

1) Matrícula do avião; 

 

2) Data; 

 

3) Nome(s) do(s) tripulante(s); 

 

4) Deveres cometidos a cada tripulante; 

 

5) Local de partida; 

 

6) Local de chegada; 

 

7) Hora da partida (remoção dos calços); 

 

8) Hora de chegada (colocação do calço); 

 

9) Número de horas de voo; 

 

10) Natureza do voo; 
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11) Incidentes, observações (se houver); 

 

12) Assinatura do comandante (ou substituto). 

 

b) O operador pode ser autorizado pela Autoridade a não manter um diário de navegação, ou 

partes dele, desde que a informação relevante esteja disponível noutra documentação.  

 

c) O operador deverá assegurar-se de que todos os registos são feitos de forma concordante e 

com carácter definitivo. 

 

OPS 1.1060 

Plano de voo operacional 

 

a) O operador deverá assegurar-se de que o plano de voo da operação utilizado, assim como os 

registos feitos durante o voo, contêm a seguinte informação: 

 

1) Matrícula do avião; 

 

2) Tipo e variante do avião; 

 

3) Data do voo; 

 

4) Identificação do voo; 

 

5) Nomes dos tripulantes de voo; 



 
13376/1/05 REV 1  SM/mjb 392 
ANEXO DG C III   PT 

6) Deveres cometidos a cada tripulante; 

 

7) Local de partida; 

 

8) Hora de partida (hora real de descolagem e de remoção dos calços); 

 

9) Local de chegada (planeado e real); 

 

10) Hora de chegada (hora real de aterragem e de colocação dos calços); 

 

11) Tipo de operação (ETOPS, VFR, voo "ferry", etc.); 

 

12) Rota e segmentos de rota com pontos de verificação, distâncias, hora e percursos; 

 

13) Velocidade de cruzeiro planeada e tempos de voo entre os pontos de verificação. 

Tempos previstos e reais; 

 

14) Altitudes de segurança e níveis mínimos; 

 

15) Altitudes planeadas e níveis de voo; 

 

16) Cálculo de combustível (registo de verificações de combustível durante o voo); 

 

17) Combustível a bordo quando se ligam os motores; 
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18) Destino(s) alternativo(s) e, quando aplicável, descolagem e em rota, incluindo a 

informação exigida em 12), 13), 14), e 15); 

 

19) Autorização ("clearance") inicial de Plano de Voo, do Controlo de Tráfego Aéreo e 

subsequente confirmação; 

 

20) Cálculos de replaneamento em voo; e 

 

21) Informação meteorológica relevante. 

 

b) Os elementos facilmente acessíveis noutra documentação ou a partir de outra fonte aceitável, 

ou que sejam irrelevantes para o tipo de operação em causa, podem ser omitidos no plano de 

voo operacional. 

 

c) O operador deverá assegurar-se de que o plano de voo operacional e a sua utilização se 

encontram descritos no Manual de Operações. 

 

d) O operador deverá assegurar-se de que todos os registos no plano de voo operacional são 

feitos de forma concordante e com carácter definitivo. 

 

OPS 1.1065 

Períodos de conservação de documentos 

 

O operador deverá certificar-se de que todos os registos e toda a informação técnica e operacional 

relevante para cada voo, são conservados durante os períodos indicados no Apêndice 1 

à OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Exposição do Operador relativa à gestão da aeronavegabilidade permanente 

 

O operador deverá manter uma exposição aprovada actual sobre a gestão da aeronavegabilidade 

permanente conforme indicado na Parte M, M.A. 704. 

 

OPS 1.1071 

Caderneta técnica do avião 

 

O operador deverá manter uma caderneta técnica do avião, conforme indicado na OPS 1.915. 

 

Apêndice 1 à OPS 1.1045 

Conteúdo do manual de operações 

 

O operador deverá assegurar-se de que o Manual de Operações contém o seguinte: 

 

A. GENERALIDADES/BÁSICO 

 

0. GESTÃO E CONTROLO DO MANUAL DE OPERAÇÕES 

 

0.1. Introdução 

 

a) Uma declaração em como o manual está em conformidade com as normas aplicáveis, 

bem como com os termos e as condições do Certificado de Operador Aéreo (COA). 
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b) Uma declaração em como o manual contém as instruções operacionais a serem 

cumpridas pelo pessoal relevante. 

 

c) Uma lista e breve descrição das várias partes, do seu conteúdo, aplicabilidade e uso. 

 

d) Explicações e definições dos termos e palavras necessários à utilização do manual. 

 

0.2. Sistema de alteração e de revisão 

 

a) Dados sobre a pessoa ou pessoas responsáveis pela emissão e a introdução de alterações 

e revisões. 

 

b) Um registo de alterações e revisões, com datas de introdução e de efectividade. 

 

c) Uma declaração em como não são permitidas alterações e revisões manuscritas, excepto 

em situações que necessitem de alteração ou revisão imediata, no interesse da 

segurança. 

 

d) Uma descrição do sistema de anotação das páginas e das datas de efectividade. 

 

e) Uma lista de páginas efectivas. 

 

f) Anotação das alterações (em páginas de texto e, sempre que possível, em cartas e 

diagramas). 

 

g) Revisões temporárias. 

 

Uma descrição do sistema de distribuição dos manuais, alterações e revisões. 
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1. ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

 

1.1. Estrutura Organizacional. Uma descrição da estrutura de organização, incluindo o 

organigrama geral da empresa e um organigrama do departamento de operações. O 

organigrama deverá mostrar a relação entre o Departamento de Operações e os restantes 

departamentos da empresa. Em especial, deverão ser mostradas a estrutura hierárquica e a 

cadeia de subordinação de todas as divisões, dos departamentos, etc., relacionados com a 

segurança das operações. 

 

1.2. Nomeação de responsáveis. O nome de cada responsável nomeado para as operações de voo, 

do sistema de manutenção, a formação de tripulações e as operações de terra, conforme 

indicado na OPS 1.175 i). Deverá ser incluída uma descrição das respectivas funções e 

responsabilidades. 

 

1.3. Responsabilidades e deveres do Pessoal de Gestão de Operações. Uma descrição dos deveres, 

responsabilidades e autoridade do pessoal de gestão de operações, relativamente à segurança 

das operações de voo e ao cumprimento dos regulamentos aplicáveis.  

 

1.4. Autoridade, deveres e responsabilidades do comandante. Uma declaração definindo a 

autoridade, os deveres e a responsabilidade do comandante.  

 

1.5. Deveres e responsabilidades dos tripulantes que não o Comandante. 
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2. CONTROLO OPERACIONAL E SUPERVISÃO 

 

2.1. Supervisão da operação pelo operador. Uma descrição do sistema para supervisão da operação 

pelo operador (ver OPS 1.175 g)) que inclua elementos relativos à supervisão da segurança 

das operações de voo e às qualificações do pessoal. Em particular, devem ser descritos os 

procedimentos relacionados com o seguinte: 

 

a) Validade da licença e da qualificação; 

 

b) Competência do pessoal de operações; e 

 

c) Controlo, análise e conservação de registos, documentos de voo, informação adicional e 

dados. 

 

2.2. Sistema de promulgação de instruções adicionais de operação e de informações. Uma 

descrição de qualquer sistema destinado a promulgar informação, que possa ser de natureza 

operacional mas é suplementar àquela contida no Manual de Operações. Deve incluir-se a 

aplicabilidade desta informação e a atribuição de responsabilidades pela sua promulgação. 

 

2.3. Programa de prevenção de acidentes e de segurança do voo. Uma descrição dos aspectos 

principais do programa de segurança de voo. 

 

2.4. Controlo operacional. Uma descrição dos procedimentos e responsabilidades necessários para 

exercer o controlo operacional relativo à segurança de voo. 
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2.5. Poderes da Autoridade. Uma descrição dos poderes da Autoridade, e orientações para o 

pessoal no sentido de facilitar as inspecções pelo pessoal da Autoridade. 

 

3. SISTEMA DE QUALIDADE 

 

Uma descrição do sistema de qualidade adoptado, incluindo: 

 

a) Política de qualidade; 

 

b) Uma descrição da organização, do Sistema de Qualidade; e 

 

c) Atribuição de deveres e responsabilidades. 

 

4. COMPOSIÇÃO DA TRIPULAÇÃO 

 

4.1. Composição da tripulação. Uma explicação do método usado para determinar a composição 

das tripulações, considerando o seguinte: 

 

a) O tipo de avião utilizado; 

 

b) A área e o tipo de operação a efectuar, 

 

c) A fase do voo; 

 

d) Os requisitos de tripulação mínima e o período planeado de tempo de voo; 
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