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Procedimentos para 0 processamento e publica9ao da informa9ao
aeronautica em AlP, Suplementos a AlP, Manual VFR, Suplementos ao
MVFR , NOTAM e Ale, coordena9ao de atividades aeronauticas temporarias
e outras ayoes de usa do espac;o aereo potencialmente perigosas para a
vao.

1.

INTRODUCAO

1.1.

A informa<;:ao aeronautica e as dados aeronauticos sao considerados essenciais
para a segurant;a da navegac;:ao 3erea em geral e para as operac;:6es de vao em
particular. Como tal , devem ser atempadamente disponibilizados e obedecer a
req uisitos especificos de qualidade internacionalmente estabelecidos.

1.2.

A disponibilizac;:ao da informac;:ao aeronautica e dados aeronauticos a todos 05
utilizadores que dela caregam e essencialmente feita atraves das publicagoes de
informagao aeronautica, sendo a elaboragao destas da responsabilidade do Servigo
de Informagao Aeronautica .

1.3.

0

Servigo de Informagao Aeronautica, de acordo com a regulamentagao
internacional, engloba varios orgaos. Em Portugal 0 Servigo de Informayao
Aeronautica e prestado pela NAV Portugal, E.P.E. a qual reflete na sua organiza y30
interna esta exigemcia internacional de especializa y30 organica do servi(fo de
informagao aeronaut ica.

1.4.

E

neste contexto e por esta razao que sao referidos na presente Circular de
Informagao Aeronautica (C tA) dois dos orgaos da NAV Portugal, E.P.E., 0 DESI CA.
que corresponde ao orgao AIS Central, e 0 Centro Internacional NOTAM , que
co rresponde ao NOTAM Office ou NOF, que fazem parte da estrutura do Servi(fo de
Informayao Aeronautica nacional.

1.5.

Urn dos objet ivos do Servic;:o de Informac;ao Aerona utica e promover 0 fluxo de
informa c;ao aeronautica desde a sua origem ate aos utilizadores e garantir a
sat isfag80 dos requisitos de qualidade.

1.6.

Para poder desempenhar cabalmente e51e objetivo,
Serviyo de Inforrn ac;ao
Aeronautica esta dependente do esforc;o cooperativ~ de todos os servic;os e

°
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entidades aeronauticas, publicas au privadas, aos quais compete

0

envio da

informar;ao e dados ao Servic;o de Informac;:c3o Aeronautica, atempadamente e de
acordo com as requisitos de qualidade estabe lecidos no Apemdice 7 do Anexo 15
da OAGI. Estas entidades sao designadas "entidades or j g jn a d oras ~ ou "entidades
notificadoras" .

1.7.

As publicac;:oes de informac;:ao aeronautica produzidas peJo Servic;:o de Informa9ao
Aeronautica tern como suporte basico a informac;:ao e dados prestados par
entidades notificadoras credenciadas, nacionais e estrangeiras.

1.8.

A natureza , conteudo e va lidade temporal da informac;:ao e dados aeronauticos
enviados para 0 Servic;:o de Inform ac;:ao Aeronautica pelas entidades originadoras
ou notificadoras sao determinantes para a escolha do metoda de publica<;ao.

1.9.

A expressao "metoda de publica<;ao" designa, genericamente, neste contexto ,
qualquer dos elementos do Pacote de Informayao Aeronautica Integrada (Emenda
a A lP, Suplemento a AlP, NOTAM ou Circular de Informa4tao Aeronautica) e ainda 0
Manual VFR e os seus Supleme ntos e Emendas, em que a informa4tao ou os dad os
aeronauticos sao publicados pelo Servi4to de Informa<;ao Aeronautica.

2.

OBJETIVO

Esta Ci rcular de Informa~ao Aeronautica tern como objetivos:
•

Divulg ar os procedimentos gerais para a notificayao da informa<;.3o e dados
aeronauticos pelas entidades originadoras ou notificadoras ao Servi4to de
Informa4tao Aeronautica;

•

Enumerar, a titulo exemplificalivo, atividades aeronauticas temporarias e oulras
ay6es de uso do espayo aereo potencial mente perigosas para 0 voo e
estabelecer os procedimentos especfficos para a sua notificayao ao Servi 4to de
Informayao Ae ronautica;

•

Divulgar os proced imentos especfficos para a notifica<;ao de obstaculos,
incluindo os previstos na CIA nO10103 de 06 de maio.

3.

APLICACAO

3.1.

Ambito Territorial
as presentes procedimentos aplicam-se a informa<;:.3o aerona utica e dados
aeronaul lcos relativos a todo a lerritorio nacional e. sempre que aplicavel. ao
espayO aereo sabre 0 alto mar onde 0 Estado Portugues aceitoll a responsabilidade
de assegllrar servi<;os de trafego aereo.

3.2.

Destinatarios
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Os procedimentos divulgados atraves da presente CIA tem como destinatarios
lodos as elementos do Sistema Nacional AIS , au seja, as entidades notificadoras
(publicas ou privadas , pessoas coletivas au individuais), 0 Servi90 de Informac;ao
Aeronautica , 0 INAC , I.P. e as utilizadores de informac;ao aeronautica.

4.

DATA DE ENTRADA EM VIGOR
A presente CIA entra em vigor em 01 de setembro de 2013.

5.

DEFINICOES
•

•

•

AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunication Network - Rede de Servic;o
Fixo de Telecomunicac;oes Aeronauticas ;
Ale - Circular de Informac;ao Aeronautica - Aviso que contem informac;:ao nao
qualificada para em issao de NOTAM au inclusao na AlP, mas relaclonada
com a seguranc;:a de vao , a navegac;:ao aerea ou assuntos de carc~ter tecnico ,
administrativo ou legislativo;
AIRAC - Aeronautical Information Regulation and Control - Sistema que tem
por objeto a notifica<;:ao antecipada , baseada em datas de efetividade
comuns, de circunstfmcias que implicam mudan<;:as importantes e com

impacto nas praticas operacionais;
•

Oados Aeronauticos - Uma representa<;:ao de factos , conceitos ou instruc;6es
aeronauticas de um modo formalizado, adequado
comunica<;:ao ,
interpreta<;:ao ou processamento;

a

a

a

•
•

Emenda A lP - Modifica<;:6es permanentes informa<;:ao contida na AlP ;
Emenda ao Manual V FR - Modifica<;:6es permanentes informa<;:ao contida no
Manual VFR ;

•

Entidades originadoras ou notificadoras - Entidades cuja atividade tern
influencia direta na seguranc;a , regularidade ou eficiencia da navega<;:ao aerea
por originarem e disponibilizarem dados e informac;ao aeronautica aos
servic;os de informac;ao aeronautica;

•

IAIP - Pacote de informac;ao aeronautica integrada - Pacote constituido pelos
seguintes elementos: A lP, emendas e suplementos AlP, NOTAM ; Boletins
de Informac;ao antes do Voo e Circulares de Informa<;:ao Aeronautica da serie
internacional (AIC);

a

a

•
•

Informa<;:ao aeronautica - Informac;ao resultante da agregac;ao , anali se e
formatac;ao de dados aeronauticos;
Manual VFR (Visual Flight Rules) - Publlca c;ao que contem informac;ao
aeronautica de carater duradouro, essencial
navegac;ao de acordo com
regras de voo visual ;

a

•

•

NOTAM - Aviso distribuido por meio de telecomun icac;6es que contem
informac;6es sobre a localiza<;:ao , condic;ao ou alterac;ao de qualquer
instalac;ao aeronautica, servi ryo, procedimento ou perigo, cujo conhecime nto
atempado e essencial para 0 pessoal implicado na s ope rac;6es de voo :
Notificac;ao . Comunicac;ao feita pelas entidades originadora s ou notificadoras
a(s) entidade(s) para 0 efeito designada(s) ou autorizada (s), de
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•

•

•

•
•

6.

informaC;Bo/dados aeronauticos para posterior tratamento , validac;ao ou
inclusao nas publica<;;6es de informa<;:ao aeronautica;
Publica<;:ao de Informa<;;8o Aeronautica (AlP) -Publica<;;c3o emitida au
autorizada pele Estado ou sob a autoridade do Estado que contem
informa<;:ao aeronautica de carater duradouro, essencial a navegaC;:80 aerea;
Publica<;;oes de InformaC;:8o Aeronautica - Sao assim designados quaisquer
documentos que contem informa<;;8o aeronautica editada pelos servigos de
informaC;8o aeronautica sob a forma de IAIP, Manual VFR, Emenda e
Suplementos ao Manual VFR ;
Servic;o de InformaC;:8o Aeronautica - Servi90 responsavel pela prestaC;80 de
informacao e dados aeronauticos, numa area de cobertura definida,
necessarios a seguranc;a, regularidade e eficiencia da navegaC;80 aerea;
Suplemento a AlP - modificac;oes temporarias a informac;ao contida na AlP
que sao publicadas por meio de paginas especiais;
Suplementos ao Manual VFR - modificac;oes temporarias a informaC;80
contida no Manual VFR que sao publicadas por meio de paginas especiais.

DESCRICAo

Procedimentos a observar pelas entidades originadoras ou notificadoras para
notifica~ao de informa~ao e dados aeronauticos ao Servi~o de Informac;ao
Aeronautica

6.1.

Disposic;oes genericas

6.1.1.

As entidades originadoras ou notificadoras que tenham a sua responsabilidade a
gestao de infraestruturas aeronauticas, servic;os de apoio a navegaC;ao aerea,
gestao de espac;o aereo, facilitac;ao, regulamentac;ao ou outros servic;os
associados, devem ser devidamente catalogadas pelo Servic;o de Informac;:ao
Aeronautica.

6.1.2.

Compete a cada entidade originadora ou notificadora nomear as pessoas a quem,
em nome dessa entidade, estao atribuidas as responsabilidades pela elaborac;ao
das notificac;oes e 0 seu envio ao Servic;o de Informac;ao Aeronautica.

6.1.3.

As entidades originadoras ou notificadoras devem enviar prontamente a
informac;:ao/dados aeronauticos ao Servic;:o de Informac;:ao Aeronautica, sendo
responsaveis pela prontidao e qualidade dos dados/informac;ao que enviam.

6.1.4.

As entid ades originadoras ou notificadoras devem tambem elabora r procedimentos
e assegurar reg istos internos que permitam a verificac;ao e 0 rastreio da informac;ao
desde a sua origem ate ao Servic;o de InformaC;:80 Aeronautica. Os referidos
registos devem ser mantidos por urn periodo de tempo nao inferior a "5 anos.

6.1.5.

As entidades originadoras ou notificadoras devem estabelecer acordos ou arranjos
formais com 0 Servic;:o de InformaC;8o Aeronaulica de acordo com 0 modelo e
metodologia constantes da CIA n.O22/13 de 24 de junho.
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o

e

6.1.6.

Servic;:o de Informac;ao Aeronautica
responsavel pela receyao, registo,
valida<;:ao e posterior tratamento da informac;ao aeronautica e dados aeronauticos
enviados pelas entidades originadoras ou notificadoras e pela sua disponibiliza<;:ao
aDs utilizadores.

6.2.

Informa~ao referente a situa~6es ou atas que carecem de certificacao,
aprovacao, homoiogacao ou autorizac;ao do INAC, I.P.

6.2.1.

Chama-5e a atenc;ao para 0 facto de as dados/informa<;:ao abaixo especificados
dizerem respeito a situa<;:6es ou atas que carecem de certificaC;3o, aprova<;:3o,
homologac;ao ou autorizac;:ao pele INAC, LP. antes de serem publicados pele
Serviyo de lnformac;ao Aeronautica :
a)
Abertura ao trMega de novos aerodromos ou heliportos;
b)
Reabertura de aerodromos ou heliportos apos obras que alterem as suas
caracteristicas fisicas;
c)
Reabertura de aerodrom~s ou heliportos apos encerramento que tenha sido
determinado pelo INAC , LP.;
d)
Reabertura de aerodrom~s ou heliportos que tenha side condicionada a
parecer previo do INAC , LP. (neste caso a situacao sera objeto de informacao
aos servicos de informacao aeronautica por parte do INAC , LP.);
e)
Novas caracteristicas de areas de manobra de aerodrom~s que impliquem
aumento de capacidade desses aerodromos, incluindo comprimento/largura
das pistas, caminhos de circulacao , distancias declaradas, altitudes, etc.;
f)
Estabelecimento de servicos AFIS, horarios de funcionamento, encerramento
ou modifica<;:ao do estatuto de certifica<;:ao;
g)
Horas de servi<;:o do aerodromo;
h)
Informacao sobre concretizacao de remocao de obstaculos:
i)
Novos equipamentos de aj udas luminosas, ajudas visuais a navegacao ,
comunicac6es e sistemas eh~tricos;
j)
Novos sistemas e equipamentos de apoio navegacao aerea, bem como os
procedimentos operacionais associados a esses equipa mentos e sistemas;
k)
Novos procedimentos de navegacao, de controlo de trafego aereo e de
comunicac6es aeronauticas;
I)
Novos servicos operacionais e equipamentos dos aerodromos;
m)
Novas vale!ncias de facilita<;:ao dos aerodromos;
Reclassifica<;:ao da categoria dos servi<;:os de Salvamento e Luta Contra
n)
Incendios;
0)
Nomeacao de novos diretores e subdiretores de aerodromos;
p)
Realizacao de atividades que impliquem afeta <;:6es ou restric6es de espa<;:o
aereo sig nificativas. nomeadamente. festivais aeronauticos, voos em grupo,
competi<;:6es , concentra<;:6es, voltas aereas, travessias de bal6es de ar
quente, opera<;:ao de UAV (aeronaves nao tripuladas), largadas de bal6es e
lanternas de ar quente (desde que nao cobe rtas pelos pontos 6.5.3.1. e
6.5.3.2. da presente CIA) , bal6es eslratosfericos, feixes luminosos,
paraquedismo e voo de planadores;
r)
Atribu i<;:ao, modifica<;:ao OU encerramento de Frequencias;
s)
Instalacao, modifica cao ou encerrame nto permanentes de equipamentos ou
sistemas de Comunicac6es, Vig ilancia e Navega<;:ao .

a
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6.2.2.

Assim, para as situac;oes em causa, as entidades originadoras

OU

notificadoras s6

devem enviar a informayao para 0 ServilYo de Informa9~m Aeronautica , para
processamento e publicayao, depois de obterem 0 necessa ria titulo de certifica98o,
aprovaC;8o, homologac;:ao ou autorizac;:ao emitido pelo INAC, I.P ..

6.2.3.

As notificac;:oes feitas neste termos, devem 5er acompanhadas de c6pia desse titulo
de certificag2lo, aprovac;:ao, homologac;ao ou autorizayao emitido pelo INAC, I.P ..

6.2.4.

Para obterem as tftules dos certificados, aprova90es, homologac;:6es ou
autoriz8<;:oes do INAC, loP., devem as entidades notificadoras ou originadoras
providenciar a submissao da informa<;:03o pertinente, com 15 dias uteis de
antecedencia. No caso de festiva is aeronauticos , e de acordo com a CIA sobre
festivais aeronauticos e condic;:oes para a realizac;:ao dos voos das aero naves
participantes , 0 requerimento devera ser remetido ao INAC, I.P. com uma
antecedencia minima de 30 dias seguidos. Quando as atividades sao realizadas em
aer6dromos, carecem tambem de autorizaC;:30 previa dos seus diretores au das
autoridades responsaveis pelos mesmos. Esses pedidos deverao ser enviados para
o seguinte enderec;:o:
INSTITUTO NACIONAL DE AVIACAo CIVIL, I. P.
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo
Rua B, Edificio 4
Aeroporto da Portela

1749-034 Lisboa
Tel: 212842226
Fax: 218402398
E-mail: geral@inac.pt;
festivais@inac.pt (em caso de festivais aeronauticos)

6.2.5.

o

6.2.6.

o

6.3.

Procedimento para a comunicac;:ao da informat;ao a publicar como Emenda it
AlP, Suplemento it AlP, Emenda e Suplementos ao Manual VFR, NOTAM e Ale

6.3.1.

As entidades orig inadoras ou notificadora s de informa93o deve m mencionar nas
respetivas notificagoes os seguintes elementos:

Servic;:o de Informac;:ao Aeronautica s6 publica a informac;:ao depois de ter
recebido c6pia do titulo referido no paragrafo anterior.

Servic;:o de Informac;:ao Aeronautica deve alertar as entidades notificadoras ou
originadoras e 0 INAC, I.P. , sempre que receba notificac;:oes referentes a situac;:oes
ou alos enumerados em 6.2.1 que nao sejam acompanhadas da c6pia do
carrespondente titulo de certifica930, aprova93o , homologaC;:3o ou autorizag3o.

a) IdentificaC;:3o da entidade que efetua a notificagao bem como 0 respetivo
enderec;:o, telefone, FAX, e-mail , enderego AFTN (se aplicavel) e numero de
referencia do documento;
b) Natureza e conteudo da informag30: e
c) Data e horas (UTe) de inicio e fim da atividade ou da alterag30 notificada bem
como os periodos intermedios, se aplicavel
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6.3.2.

Sempre que passivel , as entidades notificadoras devem utilizar 0 formulilrio Nolificar:;ao de fnformar:;ao Primaria (anexo it presente CIA).

6.3.3.

As n otifica~6es cuja natureza e car<~ter de informaryao impliquem a publicac;ao de
uma Emenda a AlP, Suplemento it AlP, Emenda e Suplementos ao Manual VFR ou
de uma Ale devem ser comunicadas a:
NAV PORTUGAL. E.P.E.
Servi~o de Informa~ao Aeronautica - DESICA
Rua C, Edificio 118, Aeroporto de Lisboa, 1700-007lisboa.
Email: DESICA@NAV.PT
FAX: 218553399
Telefones : 218553506
AFTN: LPPPYOYC

6.3.4.

As notificac;6es com informac;ao de carater permanente para difusao em Emendas a
AlP devem ser entreg ues no DESICA, em conform idade com as regras AIRAC,
sendo 0 respetivo calendario publicado na AlP de Portugal (G EN 3.1) e em A IC.

6.3.5.

As notificac;:5es de informac;:ao aeronautica e dados aeronauticos para publicac;:ao
em Suplementos a AlP, Emendas e Suplementos ao Manual VFR e AIC devem ser
feitas pelas entidades notificadoras com antecedencia tal que permita serem
recebidas no DE SICA dentro dos seguintes prazos:
•
Emendas ao Manual VFR - Ate 42 dias antes da data de efetividade;
•
Suplementos Nao-AIRAC - Ate 42 dias antes da data de efetividade;
Suplementos AIRAC - Ate 70 dias antes da data de efetividade (1 cicio
AIRAC) e 98 dias antes (2 ciclos AIRAC);
•
Circulares de Informac;:ao Aeronautica Internacionais (AIC) - ate 28 dias antes
da data de efetividade.

6.3.6.

As entidades notificadoras ou originadoras com acordos celebrados com a NAV
Portugal, E.P.E. para efeitos de disponibilizar;;ao da inform ar;;ao/dados aeronauticos
(ponto 6. 1.5.) devem igualmente cumprir com os requisitos expressos no ponto
6.3.4. da presente CIA.

6.3.7.

As notificac;:5es cuja natureza e carater de informac;:ao sejam passiveis de emissao
NOTAM , incluindo as situar;;5es previstas no ponto 6.2.1. que carece m de
autoriza r;;ao do INAC , I.P., devem ser comunicadas a:
NAV PORTUGAL. E.P.E.
S e rvi~o de Informa~ ao Aeronautica - NOF
Rua C, Edificio 118, Aeroporto de Lisboa, 1700-007 Lisboa
Email : LPPT.COM.NOF@NAV.PT
FAX: 218553661 - 218553628
Telefone: 218553342 (grayado)
AFTN:LPPPYNYX
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6.4.

Atividades aeronauticas temporarias e outras at;oes de usc do espaC;;o aereo
potencialmente perigosas para

6.4.1 .

Sao

consideradas
atividades
nomeadamente, as seguintes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

6.4.2.

voo
aeronauticas

potencialmente

perigosas,

Festivais aeroniluticos;
Corridas , competic;ao e concentrat;:6es de indole aeronautico ;
Vallas aereas;
Lanc;:amento de paraquedistas;
Voos acrobciticos;
Voos de paramotor e com aeronaves de vao livre;
Veiculos aereos 8em tripulaC;:8o a bordo (UAV); au
Voos de balao de ar quente.

Sao consideradas ac;:6es de usa do espac;:o aereo potencial mente perigosas para 0
veo , nomeadamente, as seguintes nas proximidades de superficies aeroportuarias
em espac;:o aereo controlado e nao controlado:

a)

b)
c)
d)

6.4.3.

0

Lan~amento para a atmosfera de objetos pirotecnicos tais como foguetes,
fogo de artificio ou sinais pirotecnicos (para efeitos de cumprimento dos
procedimentos relativos a lan~amento de pirotecnia deve ser leva do em
considera~ao 0 Regulamento n.o 349/2011 , de 23 de maio);
Largadas de bal6es de latex, com e sem led, lanternas de ar quente e bal6es
estratosfericos;
Feixes luminosos tais como «lasers» ou «skytracers» ;
Instala~6es e obstaculos, incluindo os previstos na CIA n° 10/03 de 06 de
maio (de entre os quais se salientam , lin has ou cabos aereos, aerogeradores
e parques eolicos).

Condi~6es de utiljza~ao do espa~o aereo para
potencialmente perigosas para 0 voo das aeronaves:

a)
b)
c)

atividades

temporarias

0 espa~o aereo ocupado por qualquer alividade perigosa temporaria deve ser
reduzido ao minimo;
A dura~ao da atividade perigosa deve ser reduzida ao minima necessario;
Oeve haver a preocupa~ao de evitar atividades perigosas em regi6es ou
zonas de controlo, civis ou militares e, se isso nao for possivel , de evilar a
ocupa~ao dos niveis de voo mais econ6micos e 0 planeamento das
atividades peri gosas nas horas que habitualmente sao de grande densidade
de tr8fego aere o;
dura~ao

6.4.4.

Os NOTAM sobre estas atividades terao uma
conforme CIA 9/13 de 4 de abril.

6.4.5.

Na reali z a~ao das ati vid ades em apreyo terao que ser respeitada s as hmita ~ 6e s
decorrentes da existencia de servid6es aeronauticas nas areas em causa .

maxima de tres meses,

9 (C IA 29/13)

6.5.

Procedimentos para pedidos de emissao de NOTAM sobre atividades
aeronauticas temporilrias e outras a~6es de usa do espa~o aereo
potencialmente perigosas para 0 voo
Os procedimentos especificos do ponto 6.5. aplicam-se a todas as circunstanc ias e

atividades perigosas referidas em 6.4.1. e 6.4.2. e que sejam originadas em
territorio nacional ou realizadas no espac;o aereo nacional , salvo as realizadas em
zonas proibidas ou zonas restritas (permanentes OU temporarias).
No espa~o aereo sobre 0 alto mar onde 0 Estado Portugues aceitou a
responsabilidade de assegurar servic;os de trafego
procedimentos prescritos pela OAel.

aereo aplicar-se-ao as norm as e

Todas as entidades publicas ou privadas envolvidas nestas atividades, devem ter
em conta e observar estritamente os principios e regras de utilizac;ao flexivel do
espac;o aereo consagrados na lei, em regulamentac;ao ou em quaisquer
publicac;oes oficiais que exijam a sua observfmcia.

6.5.1.

Coordena~ao

6.5.1.1.

A coordenac;ao das atividades tem porarias potencialmente perigosas que possam
afetar a navegac;ao aerea fundamenta-se exciusivamente na necessidade dos
servic;os de trafego aereo avisarem atempadamente as operadores sobre a sua
realizaC;ao. Sao objetivos da coordenac;ao:

das atividades temporarias potencialmente perigosas

a)

evitar todo e qualquer perigo para as aeronaves assistidas pelos servic;os de
trafego aereo;

b)

reduzir a urn minimo as perturbac;oes

a explorac;ao normal dessas aeronaves.

o

6.5.1.2.

facto de ter side efetuada a coordenaC;ao dessas atividades com a orgao ATS
competente nao dispensa a entidade que efetua 0 pedido de obter as autorizac;oes
complementares, se aplicavel, e de cumprir as formalidades exigidas para a
rea lizac;ao das referidas atividades, e tambem nao autoriza a violac;ao de quaisquer
disposic;oes aplicaveis nao contempladas nessa coordenac;ao.

6.5.1.3.

Os periodos de realizaC;ao de atividades perigosas, que possam afetar 0 trafego de
urn aerodromo nao controlado, devem ser objeto de uma coordenac;ao previa entre
a entidade que efetua 0 pedido e 0 diretor do aerodromo, ou 0 seu delegado, e so
depois deve ser dado cum primento ao estipulado no numero seguinte. A entidade
organizadora deve conta ctar INAC , I.P. para se informar de qual e 0 aerodrom~
afetado que devera contactar.

°

6.5.1.4.

As atividades temporarias potencialmente perigosas sao coordenadas pelo orgao
ATS compete nte.

6.5.1 .5.

Para efeito de coordenac;ao de atividades perigosas, 0 orqao ATS competente e
aquele que as segura 0 servic;o de trafego aereo no espaC;o aereo afetado pelo inicio
das atividades perigosas.
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6.5.2.

Pedido de coordena-;ao das atividades temporarias potencial mente perigosas

6.5.2.1.

o pedido para a realizac;:ao de atividades temporarias potencialmente perigosas
feita pela entidade par eras responsavel.

6.5.2.2.

o pedido deve conter obrigatoriamente as seguintes elementos:

6.5.2.3.

e

a)

Identificac;:ao da entidade que efetua 0 pedido; enderec;o e telefone a utilizar
entre as 0900 e as 1700 horas de qualquer dia util para a coordena<;ao do
pedido;

b)

Certificado de operador aereo (GOA), certificado de operador de traba lho
aereo (COTA) au autoriza C;:2Io especia l emitida perc INAC, LP.;

c)

Natureza da restric;ao au do perigo - Ex: veo de planadores, de parametor,
lanc;:ame nto de paraquedistas, festival aeronautica, voos acrobaticos,
aeromodelismo em voo livre au controlado por radio , etc.;

d)

Data e hara UTC do inicio e do fim das atividades, bern como dos periadas
intermedios, se aplicavel;

e)

Identifica(fao da zona au local onde se realizarao as atividades com indica(faa
de coordenadas geograficas Datum WGS 84 - Ex.: circulo de xx km ou de xx
MN de raio com centro no ponto de coordenadas A au zona defi nida pelos
pontos de coordenadas A, B, C, ... , A para uma zona poligonal;

f)

Niveis afetados pelas atividades - Ex.: do nivel do mar ate 1050 m (3500 ft)
AMSL . ou do solo ate 900 m (3000 ft) AG L, ou entre FL 310 e FL 350:

g)

Quando aplicavel, infarma(fao de que fai efetuada a coordena(fao exigida no
numero 6.5.1.3. da presente CIA.

Os pedidos de coordena(faa devem ser endere(fados a:
NAVEGACAo AEREA DE PORTUGAL, E.P. E. (NAV, E.P.E.)
Servi~o de Informac;ao Aeronautica - NOF
Rua C, Edificio 118, Aeroporto de Lisboa, 1700-007 LlSBOA
Email: LPPT.COM.NOF@NAV.PT
FAX - 210406661 e 218553628
TELEFONES - 218553342 (gravado)
AFTN - LPPPYNYX

ou entregues no mesma endere(fo de forma tal que cheguem ao servi(fa de
informa(faO aeronautica ate 10 dias uteis antes da data prevista para a realizac;:ao
das atividades perigosas pertinentes.
6.5.2.4.

Processamento do pedido

6.5.2.4.1.

Tados as pedidos rece bidos no NOF sao
enca minhados para a orgaa ATS competente.

imediatamente

verificados

e
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6.5.2.4.2.

o 6rg30 ATS competente

6.5.2.4.3.

o NOF e responsavel:

efetua as coordenayoes que se revelem necessarias e
providencia a autorizayao de emissao do adequado NOTAM, quando aplicavel.
Para 0 eteila, 0 6rgao ATS competente envia ao Centro Internacional de NOTAM de
Lisboa as dados pertinentes.

a)

pela emissao dos NOTAM a que estas atividades derem origem conforme
reterido em 6.5.2.4.2.;

b)

pela resposta atraves dos canais apropriados
entidade que apresentou 0
pedido , indicando se 0 pedido teve acolhimento fa vorave1, total au parcial, au
5e foi de todo recu sado.

a

6.5.3.

Procedimentos relativos a largadas de baloes de latex, lanternas de ar quente
e baloes estratosfericos

6.5.3.1.

Baloes de latex

6.5.3.1.1.

Tendo em conla 0 impacto que estas atividades poderao ter nas fases criticas do
voo, descolagem e aterragem de aeronaves, a largada de baloes de latex sao
autorizadas apenas nas seguintes condigoes:
a)

b)

c)

d)

Nos aeroportos de Lisboa , Porto , faro, Madeira, Santa Maria, P~n ta Delgada,
Horta e aerodromo de Cascais, a area de proteg30 para atividades de ba loes
de latex e definida p ~ r uma circunferencia de 5 Km de raio centrada no ponto
de referencia do aerodrome e um retangulo centrado no mesmo ponto com 18
Km de comprimento e 1 Km de largura alinhado com 0 eixo da pista.
Nos resta ntes aerodromos , a area de protegao para atividades de baloes de
latex e definida com uma circunferencia de 5 Km de raio centrada no ponto de
referencia do aerodromo.
Dentro da area de proteg30 os baloes de latex sem led deverao ser largados
em lotes de 100, com intervalos de 5 minutos. Fora da referida circunferencia
poderao ser largados em lotes de 2000, com intervalos de 5 minutos.
Dentro da area de proteg30 os baloes de latex com led deverao ser largados
em lotes de 50 , com intervalos de 5 minutos. Fora da referida circunferemcia
poderao ser largados em lotes de 1000, de 5 em 5 minutos. Esta informag30
se mpre passivel de em is sao NOTAM .

e
6.5.3.1.2.

Os baloes devem ser constitu idos p~r latex e nao podem possuir qualquer
compone nte ou acabamento metali co . Nao e permit ida a utilizagao de fitas, corda s
ou outros sistemas de plastico para fechar os baloes.

6.5.3.1.3.

Os baloes nao podem estar amarrados entre si.

6.5.3.1.4.

Ate ao momento da largada, 0 sistema de reteng30 dos ba loes tem de estar
terra ou a uma estrutura fixa , para evitar qualquer largada inadvertida .

fi x~

a
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6.5.3.1.5.

A entidade organizadora devera informar 0 Director do Aerodrome afectado, a for'Ya
de seguranQ3 local e a Camara Municipal/Junta de Freguesia da atividade
pretend ida.

6.5.3.2.

l antern as de ar quente

6.5.3.2.1.

Independentemente da localizaryao pretendida para a realizac;:ao da atividade, se a
largada envolver um mimero superior a 10 lantern as de ar quente , a entidade
organizadora deve enviar pedido escrito para 0 INAC, LP. para efeitos de
coordenac;:ao com a restante utiliz3C;:30 do espac;:o aerea e eventual emissao de
NOTAM , com uma antecedencia minima de 15 dias uteis.

6.5.3.2.2.

A entidade organizadora que pretenda efetuar uma largada de lanternas de ar
quente em numero naD superior a 10 unidades, e dentro de uma circunferencia de
raio 15 Km centrad a no ponto de referencia do aerodromo, deve contactar a INAC,
I. P. para se jnformar de qual 0 orgao de controlo de trafego aereo ou quem a
responsavel peto aerodromo afetado que devera contactar, com uma antecedencia
minima de 15 dias uteis. A organiza~ao devera estabelecer novo contacto na data
do evento.

e

e

6.5.3.2.3.

A entidade organizadora nao necessita de contactar 0 INAC, I. P. se a atividade
pretend ida for realizada fora das areas definidas no ponto anterior e envolver urn
numero nao superior a 10 unidades de lanternas de ar quente.

6.5.3.2.4.

A realj za~ao desta atividade tera que respeitar a legislaC;ao relativa defesa contra
incendios, nomeadamente, 0 Decreto-Lei n.o 124/2006, de 28 de junho, alterado
pelos Decretos-Lei n.os 15/2009 , 17/2009, ambos de 14 de janeiro e 114/2011 , de
30 de novembro.

6.5.3.3.

Lan4;am ento de baloes estratosfericos

a

A entidade organizadora deve enviar pedido escrito para 0 INAC, LP. onde conste
obrigatoriamente os seguintes elementos:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

~

Identificac;ao do requerente ;
Enderec;o Postal;
Telefone;
Data/hora e local do lanc;amento (coordenada s geogrcificas WGS-84) e trajeto
estimado;
Diametro do batao no momenta do lanc;amento;
Diametro do batao no momenta do rebentamento ;
Altitude estimada de rebentamenlo :
Tempo de voo estimado (xx hora s)
Velocidade de subida esperada (xx met ros por segundo) :
Velocidade de descida esperada (xx metros por segundo) ;
Peso da ca rga (ex: carga com xx gramas, composta por urn pa ra-quedas e
por uma caixa de 200x150x1 50 mm, se aplicavel):
Resistencia dos cabos utilizad os em toda a estrututa :
Numeros de telefone para contacto durante 0 lan~amento .
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6.5.4.

Procedimentos relativos a instalat;;ao permanente ou temporiuia de feixes
luminosos tais como " lasers"

OU

" skytracers "

6.5.4.1 .

Os feixes luminosos constituem um perigo para a operayao d as aeronaves .
S6 a titulo excecional 0 INAC , I.P. autorizara a utilizar;c3:o de feixes luminosos , pelo
que 0 pedido devera estar devidamente fundamentado.

6.5.4.2.

o pedido devera conter as seguintes elementos:
•

Localiza9ao (coordenadas geograficas W GS 84) ;

•

Periodo de funcionamento;

•

Horario de funcioname nto;

•

Tipo de feixe luminoso (nomeadamente ulaser" ou Uskytrace r") ;

•

Potencia da fonte emissora;

•

Forma de funcionamento, induindo a di re9c3:0 dos fei xes.

6.5.5.

Procedimentos relativos a instalac;oes e obstaculos, incluindo os previstos na
CIA nO10103, de 06 de maio (tais como, linhaslcabos aereos, aerogeradores e
parques eolicos)

6.5.5.1 .

A i n s t a l a~ao de obstaculos. ind uindo os previstos na CIA nO10103 de 06 de maio,
deve ser objeto de divulgagao para conhecimento dos potenciais utilizadores de
aeronaves que operem nas suas proximidades. Para tal, os responsaveis pela sua
construgao ou colocagao devem comunica r estes factos
ANA, S.A. que
posteriormente notifica a NAV Portugal, E. P.E. para efeitos de publicagao da
informagao.

a

6.5.5.2.

A comu nicagao que, nos casos em que de acordo com as disposic;oes da referida
CIA nO 10103 tenha de ser efectuada, deve obedecer aos seguintes requisitos:
a)

Ser enviada com pelo menos 15 dias lite is de antecedEmcia em rela9ao ao
inicio das obras ou da instalagao do obstaculo;

b)

Referir as coordenadas geograticas Datum WGS 84 do local;

c)

Mencionar a altitude da base de cada obstaculo;

d)

Indicar a altura desde a base do obstaculo ate ao topo do mesmo (nos casos
dos aerogeradores considera·se como altura do topo a correspondente da
pa quando na posigao vertical) ;

e)

Referir, quando existam, a sinalizagao ou marcac;oes diurna e noturna do
obstaculo bern como as caracteristicas dessa sinalizagao.

a
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As notificac;6es deverao ser dirigidas a:
AEROPORTOS DE PORTUGAL, ANA, S.A.

Divisao de Regulamenta.;ao e Licenciamento Aeronautico
Rua C - Edificio 69 - 2° Piso
Aeroporto de Lisboa
1700-008 Lisboa
Tel.: 218413500
Fax: 218413695
Os dados referidos nas alineas b), c) e d) do ponto anterior deve m cumprir com as
requisitos de qualidade de dados de acordo com 0 Anexo 15 da OAG I.

6.5.5.3.

As entidades responsaveis pe lo o bstaculo deve m tambem com unicar prontamente
as alterac;oes supervenientes, tais como, avaria de sinalizagEio luminosa e sua
res petiva re paragao , as modificac;:oes relevantes das sinalizagoes, a remocyao do
obstaculo au Dutras modificagoes re levantes que possa m OGorrer.

7.0

CANCELA MENTO OU SUBSTITUICAO
Esta Circular substitui a CIA N,D: 17/2010.

o V ice-Pres ide nte do Conselho Diretivo

Paulo Alexa ndre Soares
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Anexo 1

a CIA 29/13

INFORMA';:AO QUE DEVE SER PUBLICADA DE ACORDO COM AS
REGRAS DO SISTEMA AIRAC
As mudang3s operacionais reguladas pele Sistema AIRAC sao publicadas em Emendas e/ou
Suplementos a Al P e em Ale .
As datas de public39ao e de efetividade do Sistema AIRAC conforme requisito ICAO (Anexo 15,
pontcs 6.1.1 e 6.1. 2) encontram -se publicadas na A lP.
PARTE 1
Informa~ao a ser publicada em cicio AIRAC
56 dias antes da data de efetividade ( 2 cielos)

o

estabelecimento, elimina9ao de, e mudanc;as significativas (incluindo ensaios operacionais)

referentes a:
1.

Limites (horizontal e vertical) , regulamentos e procedimentos apJicaveis a:
a) Regioes de Informactao de Voo;
b) Areas de Controlo;

c) Zonas de Controlo;

2.
3.

4.
5.

d) A reas Consultivas ;
e) Rotas ATS;
f) Areas permanentes perigosas , proibidas e restritas (incluindo tipo e periodos de
atividade e zonas de identificac;:ao de defesa aerea );
g) Areas ou rotas permanentes ou porc;:oes das mesmas onde exista a possibilidade de
intercec;:ao.
Posic;:oes, frequencias, indicativos de cham ada , irregu laridades e periodos de manutenc;:ao
das ajudas de radio navegac;:ao e facilidades de comunicac;:oes ;
Procedimentos de espera e aproximac;:ao , procedimentos de partida e chegada ,
procedi mentos de reduc;:ao de ru ldo e qualquer outro procedimento pertinente dos Servic;:os
de Trafego Aereo ;
Facilidades e procedimentos meteorologicos (incluindo radiodifusao) ;
Pistas e ~ stopways n.

PARTE 2
Informa~ao

a ser publicada em cicio AIRAC
42 dias antes da data de efetividade , 1 cicio)

o estabelecimento e eliminac;:ao de, e mudanc;:as significativas referentes a:
1.

2.
3.
4.

5.

a

Posic;:ao, altura e iluminac;:ao dos obstacuros navegac;:ao aerea ;
Caminhos de ci rculac;:ao e placas de estacionamento ;
Horas de servic;:o: aerodromos , faci lidades e servic;:os ;
Servic;:os alfandegarios , migrac;:ao e saude;
Areas temporarias perigosa s, proibidas e restritas e perigos para a navegac;:ao aerea ,
movimenta c;:oe s
de
grande
numero
de
aeronaves.
exerci cios
militares
e

Anexo 2

a CIA 29113

-0
Informa~a

Primaria

Notifica~:~o:e~~___-----:~___~::::----,
-

------------------~

d

COD. ENTRADA '

SG1D:
(3 preen chef pelo AIS)
(leAlIS)

1.

Entidade Informadora I Origlnadora
Telefone .

Nome :

F..
E.mail :
AFTN :
Data I Hora

Assinalura

2.

Infonnat; Ao PrimAria

Ins\al~o I

SerYlCO I Facilidade

Local :

Data de Fim
,~,

. .
H~~

(se aplic:!vel) :

Texlo

3.

/~

,

Nota; Caso necessaria comp/emenl,lf II

Assinalura do Recetor: ... .. .... .. ..
Data I Hora

"(;';';';i"' -(~)

'-1-".1

In'orma~{jo

,",

......

...

com anexos.

