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Regulamentação da Aviação Civil 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo preparar os formandos para uma via profissionalizante nas 
operações de transporte aéreo comercial de forma a poderem desempenhar funções técnicas 
(pilotagem e gestão de operações de voo) em situações operacionais que são consideradas de 
ação normal, anormal e de emergência ou potencialmente inibidoras da execução de voo em 
segurança. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

• Conhecer a regulamentação em vigor; 
• Aplicar as boas práticas. 

 

Destinatários 

Este curso é dirigido a: Todos os profissionais que executem operações de transporte. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 
(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 
escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

40 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – ICAO 

Módulo II – Requisitos do Regulamento (CE) Nº 859/2008 EU-OPS; Sub Partes A, B, 
C, D, E, K, L, M, N, O, P, R, S 

Módulo III – Listas de equipamento nos aviões: MMEL, MEL, CDL 

Módulo IV – Estrutura e conteúdo do Manual de Operações de um Operador de 
Transporte Aéreo 
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Módulo V – Normas e procedimentos de operações de voo no espaço aérea do 
Atlântico Norte 

Módulo VI – "Extendid Range Twin Operatins" 

Módulo VII – Colisão com aves e modos de evitar 

Módulo VIII – Procedimentos de acidente e anticrime em terra 

Módulo IX – Fumo e fogo a bordo das aeronaves 

Módulo X – Wind Shear 

Módulo XI – Aterragens de Precaução e de Emergência 

Módulo XII – Normas de Segurança (Security)- interferência ilícita nos aviões 

Módulo XIII – Transporte de Materiais Perigosos por ar 

Módulo XIV – Operação em pistas contaminadas 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 
da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 
faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 
sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 
90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 
tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 

  

  

http://www.highskills.pt/

