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PARTE A: Generalidades 

11.001 Aplicabilidade 

a) Esta norma define as exigências da República de Angola tanto para os operadores como para qualquer 
operação aérea. 

b) Esta norma destina-se a operadores e organizações que efectuem operações aéreas em Angola e a 
quem opere por conta deles. 

c) O operador é obrigado a seguir as exigências de navegabilidade aérea em vigor nas outras Secções do 
regulamento aéreo a não ser que esta norma não o exija ou quando existem outros regulamentos 
adicionais específicos. 

11.003 Definições 

a) Aplicar-se-ão as seguintes definições referentemente a este Normativo Técnico: 
(1) Disposição da carga transportada por helicópteros. O formato permitido da carga 

transportada no exterior do helicóptero: 
(i) Classe A – Carga fixada no exterior do helicóptero que não pode ser projectada nem 

pender abaixo do trem de aterragem utilizado para este efeito. 
(ii) Classe B – Carga suspensa fora do helicóptero, que pode ser projectada e é transportada 

sem contacto com terra ou água enquanto o helicóptero estiver em funcionamento. 
(iii) Classe C – Carga suspensa fora do helicóptero, que pode ser projectada mas é 

transportada em contacto com terra ou água enquanto o helicóptero estiver em 
funcionamento. 

(iv) Classe D – Carga suspensa no exterior do helicóptero para o transporte de passageiros. 
(2) Manga. Uma forma de publicidade que por meio de uma estrutura amovível fixada no exterior de 

uma aeronave é puxada pela mesma.  
(3) Trabalho Aéreo. Operação de aeronaves para serviços especializados assim como: agricultura, 

construção, fotografia, vigilância, observação e patrulha, pesquisa, salvamento, publicidade etc. 
(4) Trabalho de voo Agrícola. Operações de aeronaves para:  

(i) Pulverização de qualquer veneno económico.  
(ii) Aplicação de adubo ou qualquer outra substância para o tratamento de terras, na 

propagação de vida vegetal ou no combate a pragas etc. 
(iii) Realização de qualquer trabalho de pulverização directamente ligado à agricultura, à 

horticultura ou na preservação da floresta não incluindo o dispersar de insectos vivos.  
(5) Veneno Económico. Qualquer substância ou composto utilizado: 

(i) Na prevenção, destruição, repulsão ou mitigação de insectos, roedores, nematóides, 
fungos, erva daninha ou outra espécie de vida animal ou vegetal, e vírus excepto os que se 
encontrem sobre ou dentro do ser humano ou outros animais e que em Angola sejam 
considerados uma peste.    

(ii) No uso para controlar a vegetação, a folhagem e como dessecante.  
(6) Voos de Acrobacia. Manobras intencionais abruptas que alterem o comportamento normal da 

aeronave ou uma aceleração excessiva não praticada durante um voo normal. 
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11.005 Siglas/Acrónimos 

a) As seguintes abreviaturas são utilizadas nesta secção:  
(1) AGL – Acima do Nível do Solo (derivada do original em Inglês Above Ground Level) 
(2) IFR – Regras de Voo por Instrumentos (derivada do original em Inglês Instrument Flight Rules) 
(3) PIC – Piloto Comandante (derivado do original em Inglês Pilot in Command) 

PARTE B: Operações Agrícolas com Aeronaves  

11.010 Aplicabilidade  

a) Esta Parte define as regras relativamente a: 
(1) Operações agrícolas com aeronaves em Angola; 
(2) A emissão de certificados de Operador, privados e comerciais, para efectuar operações 

agrícolas. 
b) Numa emergência o piloto que está a efectuar um voo de trabalho agrícola pode infringir as regras deste 

Normativo Técnico, única e somente para efectuar um trabalho de socorro ou de beneficência desde 
que este voo seja aprovado por uma agência local ou estatal. 

c) O piloto que infrinja alguma regra deste Normativo Técnico nestas circunstâncias, deve, no prazo de 10 
dias, enviar um relatório pormenorizado e completo da operação efectuada incluindo o motivo.  

11.013 Certificações Necessárias 

a) Excepto nos termos descritos nas alíneas c) e d) deste parágrafo, não é permitido efectuar um trabalho 
de voo agrícola sem possuir uma licença de voo específica emitida de acordo com este Normativo 
Técnico. 

b) Desde que obedeça às normas desta Parte, um operador está autorizado a efectuar trabalho de voo 
agrícola de helicóptero equipado com um balde fixado no exterior, sem uma licença de voo para 
helicópteros com carga exterior. 

c) Uma autoridade local ou estatal está autorizada a efectuar trabalho aéreo agrícola com uma aeronave 
pública sem ter de estar em conformidade com as disposições desta Parte.  

d) Um operador de voo, titular de uma licença para helicópteros com carga exterior em conformidade com 
esta Parte, está autorizado a efectuar trabalhos de voo agrícola, podendo fazer trabalho de combate a 
incêndios florestais com água, utilizando unicamente meios de carga exterior. 

11.015 Candidatura à Certificação  

O candidato a um certificado de Operador de Aeronave Agrícola deve apresentar a sua candidatura sob 
forma e meio prescrito pelo INAVIC. 

11.017 Emenda ao Certificado 

a) Um certificado de Operador de Aeronave Agrícola pode ser emendado da seguinte forma: 
(1) Pelo INAVIC em conformidade com as leis em vigor; 
(2) A pedido do próprio titular do certificado.  
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b) O titular de certificado de operador agrícola deve apresentar o seu pedido de emenda sob forma e meio 
prescrito pelo INAVIC, no mínimo 15 dias antes da data em que deseja que a emenda se torne efectiva, 
salvo se o INAVIC aprovar um período de antecedência inferior.  

c) O INAVIC poderá aceder a um pedido de emenda do certificado, desde que a segurança do tráfego 
aéreo esteja garantida e se for de interesse público. 

d) No prazo de 30 dias após uma recusa de emenda, o titular pode pedir uma reavaliação da mesma. 

11.020 Requisitos de Licenças 

a) Generalidades. Excepto nos casos previstos no ponto (3) da alínea a) deste parágrafo: 
(1) O INAVIC emitirá um certificado de Operador de Aeronave Agrícola Particular para o candidato 

que satisfaça os requisitos exigidos nesta Parte para o certificado em causa. 
(2) O INAVIC emitirá um certificado de Operador de Aeronave Agrícola Comercial para o candidato 

que satisfaça os requisitos exigidos nesta Parte para o certificado em causa. 
(3) O candidato que solicite um certificado de Operador de Aeronave Agrícola com a proibição de 

pulverização de venenos económicos não tem de prestar prova de conhecimentos específicos de 
venenos económicos. 

b) Pilotos. 
(1) O candidato, piloto-operador privado, é obrigado a ser titular de uma licença angolana e válida de 

Piloto Particular, Piloto Comercial ou Piloto de Linha Aérea ter a devida qualificação de tipo, para 
a aeronave com que vai operar. 

(2) O candidato, piloto-operador comercial, é obrigado a ser titular ou a ter pelo menos um piloto 
titular de uma licença de Piloto Comercial ou de Piloto de Linha Aérea, válida, emitida pelas 
autoridades e ter a devida qualificação de tipo para a aeronave com que vai operar. 

 
c) Aeronaves. O candidato deve ter pelo menos uma aeronave certificada e aeronavegável com que 

operar, devidamente equipada para efectuar operações agrícolas. 
d) Testes de Conhecimento e habilitações. O candidato tem de provar ter o conhecimento e as 

habilitações suficientes para efectuar trabalhos aéreos agrícolas. 
 

(1) Conhecimentos de: 
(i) Procedimentos a seguir, incluindo uma pesquisa da zona a trabalhar antes de efectuar 

qualquer operação aérea  
(ii) O manejamento de veneno económico em segurança e a eliminação da embalagem vazia. 
(iii) O efeito geral de venenos económicos e químicos agrícolas em plantas, animais e pessoas 

e as precauções a tomar na aplicação dos mesmos. 
(iv) Os primeiros sintomas de envenenamento por veneno económico em pessoas e das 

medidas de emergência a tomar e conhecimento das localizações dos centros de controlo 
de envenenamento. 

(v) O comportamento e os limites da aeronave que vai operar 
(vi) Os procedimentos e segurança de voo 
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(2) Conhecimento para eleger: o peso máximo certificado de descolagem da aeronave ou o 
peso máximo estabelecido para uma determinada carga, 
(i) Descolagem em pista curta ou contaminada (só aviões e helicópteros) 
(ii) Aproximações às zonas de trabalho 
(iii) Surtos  
(iv) Pistas em estradas ou caminhos 
(v) Ascensão e viragem  
(vi) Desaceleração repentina (paragens rápidas) só para helicópteros. 

11.023 Validade do Certificado 

Um certificado de operador de aeronave agrícola é válido até ser devolvido, suspenso ou revogado. 

11.025 Regras Gerais para as Operações  

a) Exceptuando o previsto na alínea c) deste parágrafo, este, define regras referentes a operadores e 
aeronaves que efectuem trabalhos aéreos agrícolas segundo as prescrições deste Normativo Técnico. 

b) O titular de uma licença de operador de aeronaves de voo agrícola pode desviar-se da cláusula na 
Secção 10 sem uma licença de renúncia quando efectua trabalho aéreo agrícola, hortícola ou de 
preservação florestal e se rege pelas regras de operação desta norma.  

c) Os titulares de licenças de operador de helicópteros com carga exterior, que efectuem trabalhos aéreos 
agrícolas de combate a incêndios, unicamente com água, de helicóptero com carga exterior sigam as 
regras desta Subsecção. 

11.027 Porte do Certificado 

a) O operador de uma aeronave é obrigado a levar a bordo uma cópia da sua licença de operador de 
aeronaves de voo agrícola. 

b) O certificado de matrícula e de navegabilidade de uma aeronave não necessita de estar a bordo desde 
que estejam para consulta na base a partir da qual opera.  

11.030 Restrições para Operadores Particulares de Aeronaves Agrícolas 

a) O titular de uma licença Particular de voo não pode operar uma aeronave de voo agrícola 
(1) Para aluguer ou contra remuneração 
(2) Por cima de uma zona congestionada 
(3) Por cima de uma propriedade a não ser que seja rendeiro ou proprietário da mesma ou ainda se 

for proprietário ou tiver outro interesse na produção agrícola nessa propriedade.      

11.033 Forma de Aplicar 

Nada deve ser aplicado de maneira a ser nocivo a pessoas e bens no solo.  

11.035 Aplicação de Venenos Económicos 

a) Excepto o previsto na alínea (b) deste parágrafo, não é permitido aplicar veneno económico registado 
em Angola: 
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(1) Para outro fim além do qual foi registado 
(2) De maneira contrária às instruções de segurança e de uso que vêm mencionadas na etiqueta. 
(3) De maneira a violar qualquer lei ou regulamento Angolano. 

b) Esta secção não se refere a quem aplica veneno económico como experiência sob: 
(1) A supervisão de uma agência Angolana autorizada por lei a conduzir pesquisa no campo de 

veneno económico ou sob 
(2) Uma Licença Angolana. 

11.037 Pessoal 

a) Informação: O titular de uma Licença de Voo Agrícola tem de assegurar que cada operador que 
participe na sua operação agrícola conheça os seus deveres e obrigações 

b) Supervisores: O supervisor é obrigado a conhecer as exigências e ter as habilitações, definidas nesta 
Subsecção.  

c) O Piloto em Comando: Um piloto só pode exercer as funções de Piloto em Comando de uma aeronave 
conforme esta Subsecção se: 

(1) For titular de Licença de Voo e ter o “rating” definidos nesta Subsecção apropriados ao tipo de 
trabalho que vai efectuar ou 

(2) Demonstrar provas de que tem os conhecimentos e a perícia exigidos nesta Subsecção ao titular 
da Licença operador Agrícola ou ao supervisor nomeado pelo titular da licença.  

11.040 Trabalho num Espaço Aéreo Controlado e Designado para Aeroporto 

a) Excepto voos para e a partir da zona de trabalho, um operador não é autorizado a operar uma aeronave 
dentro dos limites laterais de uma zona designada para aeroporto de espaço aéreo Classe D se uma 
licença para a operação não tenha sido concedida pelo ATC juridicamente responsável pela área. 

b) Não é permitido operar uma aeronave quando as condições atmosféricas estão inferiores aos mínimos 
VFR dentro dos limites laterais de uma zona de espaço aéreo Classe E que sobe a partir do solo, se 
uma licença para a operação não tenha sido concedida pelo ATC juridicamente responsável pela área.  

11.043 Operações sobre Zonas Congestionadas: Generalidades 

a) Um titular de Licença pode operar ou deixar operar uma aeronave sobre uma zona congestionada à 
altitude necessária se a operação for efectuada com: 

(1) O máximo de segurança para pessoas e bens no solo de acordo com a operação e 
(2) Um plano apresentado e aprovado pelas autoridades para cada operação incluindo:   

(i) Obstruções de voo  
(ii) As capacidades de aterragem de emergência da aeronave e 
(iii) Qualquer coordenação necessária com o controlo do tráfego aéreo. 

b) Todo o titular de Licença tem de assegurar que cada operação aérea é conduzida conforme definido 
pelas autoridades 
Nota: Ver o Anexo 1 de 11.043 para restrições específicas para sobrevoar zonas congestionadas.  

11.045 Operações sobre Zonas Congestionadas: Pilotos e Aeronaves 
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a) Pilotos: Cada piloto em comando tem de ter pelo menos: 
(1) 25 horas de voo em comando na marca e modelo básico da aeronave, sendo 10 horas voadas 

nos últimos 12 meses e 
(2) 100 Horas de experiência de voo em comando de pulverização de produto agrícola ou química 

b) Aeronave: 
(1) Excepto helicópteros, cada aeronave deve ter capacidade de largar, metade da carga autorizada 

de produto agrícola no prazo de 45 segundos. Se a aeronave estiver equipada para largar um 
tanque ou saco, tem de ter meios de prevenção que possa ser largado inadvertidamente pelo 
piloto ou outro membro da tripulação.  

11.047 Disponibilidade do Certificado 

O titular de uma Licença de operador agrícola deve guardá-la na sua base e apresentá-la sempre 
que for exigido pelas autoridades  

11.050 Registos: Operador Comercial de Aeronave Agrícola  

a) O titular de uma licença de aeronave agrícola deve manter válidos na base da sua operação os 
seguintes registos:  

(1) O nome e morada da pessoa para quem prestou serviço de voo agrícola 
(2) A data do serviço 
(3) O nome e quantidade do produto utilizado em cada operação  
(4) O nome, morada e número da licença de cada piloto que operou em trabalhos aéreos agrícolas e 

a data em que o piloto foi informado das exigências de conhecimento e perícia desta Subsecção. 
a) Os registos exigidos nesta secção devem ser guardados pelo período mínimo de 12 meses. 

11.053 Alteração de Morada 

O titular de Licença de operador de Aeronave de voo Agrícola deve informar as Autoridades por escrito 
prévio qualquer alteração de morada da sua base de operação. 

 

 

11.055 Termo das Operações 

O titular de uma Licença que termine de operar sob as normas desta Secção deve entregar a sua Licença às 
devidas autoridades. 

PARTE C: Cargas Exteriores em Helicópteros 

11.060 Aplicabilidade 

a) Esta Subsecção define: 
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(1) As regras de certificado de navegabilidade de helicópteros utilizados em operações de carga 
exterior  

(2) As regras de certificado de operação que controlam o comportamento das operações de 
helicópteros com carga exterior em Angola  

b) As regras de licença desta Secção não se aplicam a: 
(1) Fabricantes de helicópteros no processo de desenvolvimento de meios de fixação de carga 

exterior 
(2) Operação conduzida pelo candidato a prestar provas para a emissão de uma Licença ou 

Autorização definidos nesta Secção   
(3)  Voo de ensaio para prestar provas de que está a cumprir com as normas desta Secção 
(4) Um Governo Local ou Nacional a operar com uma aeronave pública 

c) Referente a esta norma, além dos membros da tripulação ou alguém directamente ligado e essencial à 
operação de carga exterior, só podem ser transportados pessoas alheias em helicópteros de carga 
aprovados de Classe D. 

11.063 Certificações Necessárias 

Sujeitando-se a esta norma, só pode operar um helicóptero com carga exterior quem tiver uma Licença de 
Operador de Helicópteros com Cara Exterior ou uma autorização equivalente emitida pelas Autoridades.  

11.065 Validade do Certificado 

Uma Licença de Operador de Helicópteros com Carga Exterior perde a validade 24 meses a seguir  ao mês 
em que foi emitida ou revalidada se não tiver previamente sida devolvida, suspensa ou revogada. 

11.067 Pedido de emissão ou de Revalidação do Certificado 

Um pedido de emissão original ou de revalidação de licença conforme esta norma é feita num formulário 
próprio e de forma prescrita pelas autoridades. 

11.070 Requisitos para a Emissão de um Certificado de Operador de Aeronaves 
de Rotores com Carga Exterior 

a) Se o candidato provar que obedece às normas desta Subsecção, as Autoridades emitirão uma Licença 
de Operador de Helicópteros com carga exterior.  

b) As Autoridades emitirão uma autorização para operar helicópteros especificados com as classes de 
combinação de carga para os quais o candidato ou o titular de Licença se qualifica conforme as normas 
desta Subsecção. 

11.073 Aeronaves de Rotores 

a) O candidato terá que ter ao seu dispor, em exclusivo, pelo menos um helicóptero que:  
(1) Possua certificado tipo de aeronave (Type Certificate) e satisfaz os requisitos das várias normas 

destes regulamentos que definem as exigências para operações de helicópteros com carga 
exterior. 
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(2) Que obedece às medidas certificadas nesta Subsecção que se aplicam às combinações de carga 
do helicóptero para as quais a autorização foi requerida e 

(3) Tem uma Licença válida de navegabilidade de categoria regular ou restrita.  

11.075 Pessoal 

a) Um candidato deve ser titular de, ou ter disponível os serviços de alguém titular de, uma Licença 
Comercial ou de Linha Aérea válida emitida pelas Autoridades com o “rating” apropriado ao helicóptero 
que vai operar. 

b) Um candidato deve nomear um Piloto Chefe, que poderá ser o próprio, para as operações de 
helicóptero com carga exterior. 

c) Um candidato pode nomear pilotos qualificados para serem Pilotos Chefe Assistentes a executar as 
funções do Piloto Chefe se ele não estiver presente. 

d) As Autoridades têm de aceitar o Piloto Chefe e os Pilotos Chefe Assistentes e todos devem ser titulares 
de uma Licença Comercial ou de Linha Aérea válida com o “rating” apropriado ao helicóptero que vão 
operar. 

e) O titular de uma Licença de Operador de Helicóptero com carga exterior deve informar as Autoridades 
logo que haja qualquer alteração na nomeação do Piloto Chefe ou Piloto Chefe Assistente.  

f) Quando um Chefe de Pilotos é nomeado ele deve ter os conhecimentos e as habilitações necessárias 
no prazo de 30 dias ou então só poderá continuar a operar se as Autoridades lhe concederem uma 
autorização alternativa.  

11.077 Emendas a Certificados 

a) O titular de uma Licença de Operador de Helicóptero com carga exterior pode fazer um pedido às 
Autoridades para que seja feita uma emenda à sua Licença no sentido de juntar ou retirar uma 
autorização de combinação específica de carga de helicóptero. 

b) O titular de uma Licença de Operador de Helicóptero com carga exterior, pode fazer um pedido às 
Autoridades para que seja feita uma emenda à sua Licença, no sentido de juntar ou retirar uma 
autorização de helicóptero, perante a apresentação de uma lista nova, com os números de registo, e 
classe de combinação de carga, para as quais a autorização foi pedida. 

11.080 Disponibilidade, Transferência e Devolução de Certificados 

a) O operador de helicópteros de carga exterior deve guardar uma cópia da sua Licença de Operador de 
Helicópteros de carga Exterior em cada helicóptero que opera. 

b) O titular de uma Licença deve devolvê-la às Autoridades se: 
(1) A Licença de Operador de Helicóptero de carga Exterior for suspensa ou revogada pelas 

Autoridades ou  
(2) Se o titular cesse de operar durante um período de 2 anos   

11.083 Regras Operacionais 

a) O operador de helicóptero de carga exterior deve seguir o Manual de Voo para Helicóptero/ com 
Combinação de Carga, definido nesta Secção 
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b) O operador de helicóptero de carga exterior só pode operar o mesmo se: 
(1) O helicóptero obedecer às normas desta Secção 
(2) O helicóptero e a combinação de carga – helicóptero, estiverem autorizados em conformidade 

com a Licença de Operador de Helicóptero com Carga Exterior. 
c) O operador que pela primeira vez vai operar um helicóptero com um formato de carga exterior que 

difere consideravelmente de qualquer outro formato de carga que tivesse transportado anteriormente 
com esse tipo de helicóptero (pertencendo ou não à combinação de carga da mesma Classe) o 
operador deve conduzir a sua operação de forma a não por em risco pessoas ou bens no solo e 
efectuar as verificações de operação de voo que as Autoridades considerarem apropriados à 
combinação de carga do helicóptero, assim como: 

(1) Determinação de que o peso da combinação carga -  helicóptero e o ponto do centro de 
gravidade estejam dentro dos limites aprovados e que a carga exterior esteja bem fixa e que não 
interfere com os dispositivos para a libertação de emergência. 

(2) Fazer uma descolagem prévia para determinar se o controlo está satisfatório. 
(3) Em sustentação, verificar se o controlo direccional está funcional. 
(4) Em voo, acelerar para verificar que o helicóptero não tenha nenhuma atitude irregular 

(proveniente do próprio helicóptero ou da sua carga exterior) que possa ser arriscado. 
(5) Durante o voo, se o piloto não tiver visibilidade suficiente, outro membro da tripulação ou pessoal 

de terra pode fazer esta verificação e sinalizar ao piloto. 
(6) Aumentar a velocidade até encontrar uma que não provoque nem oscilações nem turbulências 

aerodinâmicas arriscadas. 
d) Sem ignorar as definições na Secção 10. Um operador titular de uma Licença de Helicóptero com carga 

exterior pode conduzir operações de helicóptero com carga exterior sobre áreas congestionadas desde 
que sejam garantidas a segurança de pessoas e bens no solo e seguindo as seguintes normas: 

(1) O operador deve preparar um plano para cada operação que será autorizado pelas Autoridades 
Nota: O plano deve conter um acordo com o departamento apropriado da subdivisão politica para que funcionários 
locais afastem  pessoas sem autorização da zona onde a operação será conduzida, e se for necessário, coordenação 
com o controlo de tráfego aéreo e uma carta detalhada mostrando as rotas e as altitudes dos voos. 

(2) Cada voo deve ser conduzido a uma altitude, e numa rota, que permitirá que uma carga exterior 
própria de atirar seja largada e que o helicóptero possa aterrar numa emergência sem por em 
risco a segurança de pessoas e bens no solo. 

e) Sem ignorar as definições na Secção 10 e excepto o definido nesta Secção, o titular de uma Licença de 
Operador de Helicóptero com carga exterior pode efectuar operações, incluindo aproximações e 
partidas e efectuar posicionamento de carga em conformidade com a operação, assim como operações 
abaixo de 500 pés do solo e mais próximo do que 500 pés de pessoas, navios, veículos e estruturas 
desde que não ponham em risco pessoas e bens no solo. 

f) Para operar um helicóptero com carga exterior em voo IFR, as Autoridades devem passar uma 
autorização específica. 

11.085 Transporte de Passageiros 
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a) O titular de uma Licença só pode transportar passageiros no helicóptero durante uma operação de 
carga exterior se: 

(1) For um membro da tripulação 
(2) For um membro da tripulação em formação  
(3) Prestar serviço necessário durante a operação de carga exterior 
(4) For um membro obrigatório para conduzir o trabalho directamente ligado à operação 

 
b) O PIC deve assegurar que os passageiro sejam informados antes da partida de todos os procedimentos 

a seguir (incluindo procedimentos regulares e irregulares de emergência) e o equipamento usado 
durante a operação de carga exterior. 

11.087 Requisitos para a Formação de Tripulantes, Actualização e Testes 

a) Nenhum titular de Licença, nem outra pessoa pode conduzir operações em helicópteros com carga 
exterior sem: 

(1) Ter satisfatoriamente provado às autoridades ter os conhecimentos e habilitações nas 
combinações de carga de helicópteros 

(2) Ter em seu poder um documento que prove a competência ou um livro de registos apropriado 
com entradas a demonstrar que está de acordo com o paragrafe (a)(1) desta Secção. 

b) Ninguém pode desempenhar as funções de um membro da tripulação ou efectuar outros trabalhos 
numa operação de Classe D sem ter nos últimos 12 meses completado ,com sucesso, um curso inicial 
de treino ou programa de refrescamento aprovado. 

c) Sem ignorar as definições no paragrafe (b) desta Secção quem tenha conduzido uma operação de 
helicóptero com carga exterior da mesma Classe e numa aeronave do mesmo tipo nos últimos 12 
meses não necessita de participar num programa de refrescamento. 

11.090 Requisitos para as Características do Voo 

a) O candidato deve efectuar voos de ensaio afim de provar às Autoridades, que a combinação de carga - 
helicóptero tem características satisfatórias de voo, a não ser que já as tenha efectuado anteriormente e  
que tenham sido satisfatórias.. Para o efeito desta demonstração, o peso da carga exterior (incluindo os 
meios de fixação da carga) é o peso máximo para o qual foi pedida a autorização. 

b) Combinação de Carga de Helicóptero – Classe  A   O voo de ensaio operacional deve incluir 
as manobras seguintes: 

(1) Descolagem e aterragem 
(2) Demonstração de controlo direccional em estacionário 
(3) Aceleração a partir do estacionário 
(4) Voo horizontal até a máxima velocidade de ar para a qual foi pedida a autorização 

c) Combinação de Carga -  Helicóptero  -   Classe B e D O voo de ensaio operacional deve incluir 
pelo menos as manobras seguintes: 

(1) A recolha de carga exterior 
(2) Uma demonstração de controlo direccional em estacionário 
(3) Aceleração a partir do estacionário 
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(4) Voo horizontal até a velocidade máxima para a qual foi pedida a autorização 
(5) Demonstração de elevação satisfatória na descolagem  
(6) Manobrar a carga exterior até à posição da sua colocação e soltá-la, sob as prováveis condições 

de voo, pelos meios disponíveis no controle de voo. 
d) Combinação de Carga - Helicóptero  -  Classe C  O voo de ensaio operacional deve incluir, 

para as combinações de carga - helicóptero utilizadas na colocação de cabos  ou trabalhos idênticos, ás 
manobras definidas no paragrafe (c) desta Secção. 

11.093 Estrutura e Concepção 

a) Meios de fixação de carga exterior. Cada meio de fixação de carga exterior deve ser aprovado pelas 
Autoridades. 

b) Dispositivo para desprender rapidamente a carga. Cada dispositivo destes deve ser aprovado pelas 
Autoridades. 

c) Peso e centro de gravidade: 
(1) Peso. O peso total da combinação de carga -helicóptero não deve ultrapassar o peso total 

aprovado para o helicóptero durante a sua certificação de tipo. 
(2) Centro de Gravidade. O ponto do centro de gravidade deve para todas as situações de 

carregamento estar dentro dos limites estabelecidos para o helicóptero durante a sua certificação 
de tipo. Referente às combinações de carga – helicóptero de Classe C, a magnitude e a direcção 
da força do carregamento devem estar estabelecidas em valores de maneira a que a posição 
efectiva do centro de gravidade se mantenha dentro dos limites estabelecidos. 

11.095 Restrições Operacionais 

a) Além dos limites de operação definidos no Manual de Voo aprovado, e de quaisquer outros limites que 
as Autoridades possam indicar, o operador deve estabelecer pelo menos os seguintes limites e defini-
los no Manual de Voo referente à Combinação de Carga – Helicóptero . 

(1) Uma operação de combinação de carga – helicóptero, deve ser efectuada unicamente dentro dos 
limites de peso e centro de gravidade de acordo com o definido nesta Subsecção 

(2) Uma operação de combinação de carga – helicóptero, não pode ser efectuada com um peso de 
carga exterior superior ao peso utilizado e provar que está de acordo com o definido nesta 
Secção. 

(3) Uma operação de combinação de carga – helicóptero, não pode ser efectuada com uma 
velocidade superior à estabelecida e definida nesta Subsecção.  

(4) Não é permitido efectuar uma operação de helicóptero com carga exterior em conformidade com 
esta Secção com uma Licença de Helicóptero de Categoria restrita sobre uma zona densamente 
povoada, numa rota congestionada ou perto de um aeroporto com muito tráfego de onde é 
efectuado transporte aéreo de passageiros. 

(5) A combinação de carga – helicóptero de Classe D tem de seguir as seguintes normas: 
(i) O helicóptero deve ter uma licença de transporte e navegabilidade de Categoria A em 

conformidade com o peso da operação e ter a capacidade de sustentação só com um 
motor a funcionar com o peso e à altitude daquela operação 
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(ii) O helicóptero tem de ter comunicação directa por rádio entre os tripulantes necessários. 
(iii) O guincho de içar pessoas deve ser aprovado pelas Autoridades 
(iv) O guincho terá obrigatoriamente duas maneiras distintas de emergência para desprender. 

11.097 Aeronave de Rotores – Manual de Voo para Combinação da Carga 

a) O candidato deve preparar um Manual de Combinação de Carga – Helicóptero e entregá-la às 
Autoridades para aprovação. O limite de velocidade em altura do envelope operacional não tem de 
estar registado como limite de operação. O Manual deve definir: 

(1) Limites de operação, procedimentos (normais e de emergência), comportamento, e outras 
informações definidas nesta Subsecção. 

(2) A Classe de combinação de carga – helicóptero para a qual a navegabilidade do helicóptero foi 
demonstrado em conformidade com esta Subsecção e 

(3) Na Secção de informação do Manual de Combinação de Carga – Helicóptero 
(i) Informação sobre quaisquer anomalias descobertas durante operações de combinação de 

carga – helicóptero  
(ii) Conselhos de precaução sobre descargas de electricidade estática nas combinações de 

carga – helicóptero das Classes B, C e D 
(iii) Qualquer outra informação importante para operar com carga exterior em segurança 

 

11.100 Marcas e Placards 

a) As seguintes marcações e etiquetas devem ser expostos em lugares visíveis e de maneira a não serem 
facilmente rasurados, desfigurados ou escondidos 

(1) Uma etiqueta (fixada no cockpit ou na cabine) indicando a Classe da combinação de carga – 
helicóptero e o limite de ocupação para o qual o helicóptero foi aprovado. 

(2) Uma etiqueta ou uma marcação com a informação (fixado ao lado do dispositivo de fixação da 
carga exterior) indicando o peso máximo aprovado da carga exterior. 

11.103 Certificação de Navegabilidade 

a) Uma Licença de Operador de Helicóptero com Carga Exterior é também um certificado de 
navegabilidade válido para cada tipo de helicóptero registado por matrícula numa lista agrafada à 
licença quando o helicóptero está a efectuar operações em conformidade com esta Secção. 

PARTE D: Reboque de Planadores 

11.110 Aplicabilidade 

Esta Parte aplica-se às operações de reboque de planadores por aeronaves. 

11.113 Certificação Necessária 

Um piloto para efectuar operações de reboque de planador tem de ser titular de pelo menos uma Licença de Voo 
Particular com uma qualificação para a aeronave de reboque. 
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11.115 Requisitos da Aeronave 

Uma aeronave para efectuar operações de reboque de planadores tem de ser equipada com um gancho de 
reboque e um sistema de comandos de desprendimento que estejam em conformidade com as normas de 
navegabilidade em vigor. 

11.117 Requisitos de Experiência e Treino 

a) Um piloto para efectuar operações de reboque de planadores tem de ter: 
(1) 100 horas registadas em comando numa aeronave da mesma categoria, classe e tipo, 

semelhante à aeronave de reboque. 
(2) Ter averbado um Curso de Instrutor com: 

(i) As técnicas e procedimentos essenciais para efectuar reboque de planadores em 
segurança incluindo os limites de velocidade 

(ii) Procedimentos de emergência 
(iii) Sinalética utilizados 
(iv) Ângulo Máximo de pranchamento 

(3) Excepto o definido no paragrafe (b) desta Secção, tem de ter efectuado, e ter averbado, pelo 
menos três voos em que era o único operador dos comandos duma aeronave a puxar um 
planador ou simular operações de voo a puxar planadores com um piloto que reúne as exigências 
desta Secção e 

(4) Que nos últimos 12 meses tenha: 
(i) Efectuado pelo menos três operações de reboque de planadores 
(ii) Como piloto em comando efectuado pelo menos três voos de um planador rebocado por 

uma aeronave. 
 

b) Um piloto que antes de 31 de Janeiro de 2001 tenha efectuado e averbado pelo menos 10 horas de voo 
em comando de uma aeronave a rebocar um planador com a autorização das Autoridades não precisa 
de seguir as normas dos pontos (3) e (4) da alínea a). 

PARTE E: Reboque de Faixas Publicitárias 

11.120 Aplicabilidade 

Esta Parte aplica-se às operações de reboque de faixas publicitárias por aeronaves. 

11.123 Certificação Necessária  

a) As Autoridades exigem, que para efectuar voos em conformidade com esta Subsecção o piloto deve ser 
titular de uma licença ou uma autorização equivalente. 

b) As Autoridades emitirão uma licença ou autorização a quem reúne as qualificações conforme as normas 
desta Subsecção. 
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c) Um helicóptero que opera conforme as normas da Subsecção 11.3 pode rebocar uma manga com 
meios de fixação de carga exterior sem licença se o operador tiver pelo menos uma autorização de 
Classe B na sua licença.  

11.125 Requisitos da Aeronave 

a) Uma aeronave para rebocar uma manga tem de ser equipada com um gancho de reboque e um 
comando de abertura que estejam em conformidade com as normas de navegabilidade em vigor. 

b) Um helicóptero para rebocar uma manga tem de ser equipado com meios para evitar que a mesma se 
enrole nas pás do rotor durante todas as fases do voo incluindo a auto rotação. 

Nota: A única forma de evitar que a manga se enrole nas pás dos rotores durante a auto-rotação é soltá-la. 

11.127 Requisitos de Experiência e Treino 

a) Em voos não comercias, o piloto de uma aeronave de reboque tem de ser titular de pelo menos uma 
licença partícula de voo válida e ter um mínimo de 200 horas em comando. 

b) Quando são efectuados voos comerciais de reboque ou de aluguer o piloto deve ser titular de pelo 
menos uma licença comercial de voo (não sendo um requisito, a qualificação de instrumentos) e pelo 
menos uma certidão médica de Classe 2 válida. 

c) O piloto para efectuar voos de reboque deve prestar provas de competência perante as Autoridades 
efectuando pelo menos uma operação de recolha e largada do máximo número de cartas (painéis) a ser 
utilizado pelo titular da licença. 

Nota: Esta demonstração deve ser feita a partir do solo para que o inspector possa avaliar a competência do 
pessoal de terra para além da operação de voo. 

11.130 Regras Operacionais 

a) Todos os trabalhos de reboque de faixas publicitárias devem ser efectuados unicamente nas seguintes 
condições: 

(1) Em condições atmosféricas VFR 
(2) Entre a hora oficial do nascer e o do por do sol 

b) Não é autorizado efectuar voos de reboque de faixas publicitárias, nas seguintes situações: 
(1) Sobre zonas congestionadas ou de grandes concentrações de pessoas ao ar livre abaixo de 

1,000 pés; 
(2) Sobre outras zonas, abaixo da altitude mínima requerida de segurança conforme definido no 

Normativo Técnico 10. 

Nota: Os helicópteros podem operar abaixo dos mínimos definidos no parágrafo. Só é permitido efectuar 
operações de reboque de faixas publicitárias se a operação for efectuada sem pôr em perigo pessoas e bens no 
solo. 

c) O titular da licença deve pedir autorização ao Director do aeroporto para efectuar operações de reboque 
de manga. 

d) Se a operação de reboque de manga for efectuada num aeroporto com uma torre de controlo, o titular 
da licença deve informar a torre de controlo sobre a hora da operação. 
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e) O titular da licença deve informar com antecedência os devidos funcionários do aeroporto quando as 
operações de reboque de manga vão ser efectuadas perto de aeroportos sem controlo. 

f) Unicamente tripulação essencial deve ser transportada quando efectuar operações de reboque de 
manga. 

g) O piloto deve, quando efectua operações de reboque de manga à volta de zonas congestionadas, 
proceder com a cautela devida, para que numa emergência não causar danos desnecessários a 
pessoas e bens no solo ao largar a manga e ou o cabo de reboque. 

h) O piloto deve largar o cabo de reboque, numa zona predestinada a uma distância de pelo menos 500 
pés de pessoas, edifícios, parques automóveis e aeronaves. 

Nota: Se a aeronave de reboque aterrar com o cabo preso, a devida cautela deve ser tomada para evitar que o 
cabo arraste e provoque danos em aeronaves no ar ou a pessoas e bens no solo. 

i) O piloto que efectua operações de reboque de faixas publicitárias deve levar a abordo uma cópia válida 
da autorização ou do certificado válido de isenção. 

PARTE F: Operações para Televisão e Cinema 

11.140 Aplicabilidade 

a) Esta Parte aplica-se a operações de filmagem, voos de relacionados com filmes e com a direcção ou 
produção de filmagens a partir do ar, quando são efectuadas como fazendo parte do negócio de uma 
empresa ou do aluguer do voo. 

b) “Cinema” nesta Parte inclui tanto filmes, vídeos e qualquer emissão ao vivo assim como a preparação e 
os ensaios para estas operações. 

11.143 Certificação ou Autorização Necessária 

a) O INAVIC exige que, para efectuar voos em conformidade com esta Parte o piloto deve ser titular de 
uma licença ou de uma autorização equivalente. 

b) O INAVIC emitirá um certificado ou autorização a quem reúna as qualificações conforme as normas 
desta Parte. 

11.145 Requisitos da Aeronave 

A aeronave, para poder efectuar voos de filmagem de cinema ou televisão, de categoria experimental, deve ter 
uma licença de navegabilidade emitida para efeitos. 

11.147 Requisitos de Experiência e Treino 

a) O piloto para efectuar voos de cinema e de televisão deve:  
(1) Ser titular de uma licença comercial com qualificações apropriadas à categoria e à classe da 

aeronave a ser utilizada, em conformidade com as condições de isenção. 
(2) Ter pelo menos 200 horas em comando  
(3) Ter pelo menos 100 horas na categoria e classe da aeronave a ser utilizada 
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(4) Pelo menos 5 horas na marca e modelo da aeronave a ser utilizada em conformidade com a 
isenção. 

(5) Ter um Certificado de Competência Acrobática em conformidade com as operações que vai 
realizar, no caso de as efectuar abaixo de 1,500 AGL. 

11.150 Requisitos para Isenção 

a) Uma isenção deve ser requisitada se as sequências das filmagens exigem uma aeronave para efectuar 
voos de: 

(1) Acrobacia abaixo de 1,500 AGL 
(2) Sobre um zona congestionada 
(3) Em espaço aéreo controlado 

Nota: Sempre que uma filmagem que requer uma Isenção for efectuada, o titular da licença deve assegurar que 
todos os esforços razoáveis sejamos efectuados para manter os espectadores nas zonas confinadas, mas se 
apesar destes esforços pessoas ou veículos não autorizados continuarem no espaço aéreo onde estão a ser 
efectuados trabalhos durante a produção da filmagem os esforços devem continuar para os afastar.   

b) Quem tiver isenção deve apresentar um plano mencionando: 
(1) Identificação da aeronave 
(2) As personagens por ordem de entrada 

c) Qualquer acréscimo na execução ou alteração no horário de eventos deve ser autorizado pelas 
Autoridades. 

d) Quem tiver isenção deve preparar e apresentar às Autoridades para aprovação e aderir a um Manual de 
Voo de Operações de Cinema e Televisão. 

11.153 Conteúdo de um Manual de Voo para Operações de Cinema e Televisão 

a) Cada Manual de Voo para Operações de Cinema e Televisão deve conter pelo menos: 
(1) Organização de Empresa 

(i) Nome da empresa e morada e numero de telefone do candidato. 
(ii) Lista dos pilotos que irão fazer parte da filmagem incluindo os números das suas Licenças 

de Voo e o grau, classe e data dos exames médicos. 
(iii) Lista das aeronaves por marca e modelo. 

(2) Distribuição e Revisão. Procedimentos para manter o manual actualizado. 
(3) Pessoas Autorizadas. Procedimentos para assegurar que só as pessoas autorizadas e façam 

parte das filmagens, se encontrem a menos de 500 pés do local da filmagem. 
(4) Zona de Operações. A zona a ser utilizada enquanto a isenção for válida. 
(5) Plano de Actividades. Procedimentos para apresentação ao INAVIC no prazo de três dias antes 

do início das filmagens, um plano de actividades por escrito contendo pelo menos o seguinte: 
(i) Datas e horas de todos os voos; 
(ii) Nome e número de telefone da pessoa responsável pelas filmagens; 
(iii) Marca e modelo da aeronave a ser utilizada e tipo de licença de navegabilidade incluindo a 

categoria; 
(iv) Nome dos pilotos que fazem parte das filmagens; 
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(v) Um certificado provando que as autoridades e os proprietários deram autorização para 
efectuar as filmagens; 

(vi) Assinatura de quem for isento ou de quem for nomeado representante; 
(vii) Um esboço geral ou sumário do plano da produção, incluindo, se for necessário, mapas ou 

gráficos do lugar das filmagens .  
(6) Autorização para Operar. Os requisitos e os procedimentos para quem for isento conseguir 

autorizações dos proprietários e/ou autoridades locais (ex. polícia, bombeiros, etc.) conforme 
apropriado para efectuar todas as filmagens com isenção. 

(7) Segurança. Os meios de segurança utilizados para excluir todas as pessoas locais que não 
estejam directamente ligadas com a produção. 

(8) “Briefing” Informação ao Piloto/Pessoal de Produção. O procedimento para informar o pessoal 
dos riscos envolvidos e os procedimentos de emergência e de segurança a seguir durante as 
filmagens. 

(9) Certificado/Navegabilidade. Procedimentos para assegurar que as inspecções necessárias são 
efectuadas. 

(10) Comunicações. Procedimentos para providenciar meios de comunicação entre todos os 
participantes durante as filmagens. 

Nota: O candidato pode utilizar comunicação oral, visual ou rádio desde que os participantes estejam 
constantemente a par do ponto da situação durante a operação. 

PARTE G: Voos Turísticos 

11.160 Aplicabilidade 

a) Esta Parte aplica-se a trabalhos de transporte de passageiros para observação da natureza ou de 
construções humanas no solo quando são efectuados como fazendo parte do negócio de uma empresa 
ou de aluguer. 

b) O voo está, sem dúvida, anunciado como sendo de natureza turística. 
c) O voo volta ao aeroporto de partida sem ter entretanto aterrado em qualquer outro aeroporto. 
d) A aeronave não deve ultrapassar a capacidade máxima de 9 lugares. 

Nota: Qualquer outro voo comercial de passageiros deve ser efectuado ao abrigo de um COA. 

11.163 Certificação ou Autorização Necessária 

a) O INAVIC exige que, para efectuar voos em conformidade com esta Parte o piloto deve ser titular de 
uma licença ou de uma autorização equivalente. 

b) O INAVIC emitirá uma licença ou autorização a quem reúna as qualificações conforme as normas desta 
Parte. 

c) Para efectuar trabalhos referentes a esta Parte o Operador deve ser titular de uma licença emitida em 
conformidade com este parágrafo. 

11.165 Requisitos de Experiência e Treino 
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Os requisitos do Normativo Técnico 10 aplicam-se a todas as operações descritas nesta Parte. 

11.167 Regras Operacionais 

Os requisitos do Normativo Técnico 10 aplicam-se a todas as operações descritas nesta Parte. 
 
 
 
 
 

PARTE H: Voos de Localização Piscatória 

11.170 Aplicabilidade 

Esta Parte aplica-se a trabalhos de localização, trajectória e informação da localização de peixe e de cardumes, 
quando são efectuados como fazendo parte do negócio de uma empresa ou de aluguer. 

11.173 Certificação ou Autorização Necessária 

a) O INAVIC exige que, para efectuar voos em conformidade com esta Parte o piloto deve ser titular de 
uma licença ou de uma autorização equivalente. 

b) O INAVIC emitirá uma licença ou autorização a quem reúna as qualificações conforme as normas desta 
Parte. 

11.175 Regras Operacionais 

a) O Operador deve efectuar cada voo de maneira a não pôr em risco pessoas e bens no solo nem 
aeronaves em voo. 

b) Visibilidade mínima e altitude mínima do Normativo Técnico 10 não se aplicam a quem o INAVIC 
especifique mínimos diferentes como fazendo parte de uma autorização em conformidade com esta 
Parte. 

PARTE I: Voos de Informação de Trânsito 

11.180 Aplicabilidade 

Esta Parte aplica-se a trabalhos de supervisão e notificação das condições do trânsito rodoviário em estradas e 
ruas quando são efectuados por via aérea (aeronaves e ou aviadores) não designado unicamente para uso 
público. 

11.183 Requisitos de Licença ou de Autorização 

a) O INAVIC exige que, para efectuar voos em conformidade com esta Parte o piloto deve ser titular de 
uma licença ou de uma autorização equivalente. 
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b) O INAVIC emitirá uma licença ou autorização a quem reúna as qualificações conforme as normas desta 
Parte. 

Anexos  

Anexo 1 de 11.043 Operações sobre Zonas Congestionadas: Generalidades 

a) O titular de uma licença deve assegurar que as aeronaves mono motor enquanto se encontrem em 
zonas congestionadas: 

(1) Deve efectuar descolagens e volta (turnarounds) sem carga excepto helicópteros 
(2) Deve manter os mínimos definidos na Secção 10 excepto durante a própria manobra de 

largamento incluindo as aproximações e os afastamentos que são necessários para a operação. 
(3) Só deve efectuar a manobra de largamento incluindo a aproximação e o afastamento abaixo dos 

mínimos definidos na Secção 10 se a aeronave poder efectuar uma aterragem de emergência 
sem por em perigo pessoas e bens no solo. 

(b) O titular de uma licença deve assegurar que as aeronaves multi motor enquanto se encontrem em 
zonas congestionadas: 

(1) Deve efectuar a descolagem em condições a permitir que a aeronave possa atingir uma paragem 
total dentro dos limites da pista a partir de qualquer ponto da descolagem até a altura em que 
atinge, com todos os motores a funcionarem e com a potência normal de descolagem, 105% da 
velocidade mínima de controlo com o motor critico inoperativo (em configuração de descolagem) 
ou, 115% de potência “off” velocidade de perda em configuração de descolagem a que for mais 
elevada. 

Nota: Assuma condições de voo, sem correcção de gradiente positivo de pista de 1% ou menos, quando a 
percentagem é medida como sendo a diferença da elevação do fim da pista dividida pelo comprimento total da 
pista. Para gradientes positivos superiores a 1%, o comprimento da descolagem da pista é reduzido em 20% 
por cada 1% de gradiente. 

(2)  Com um peso superior, ao peso com o motor critico inoperativo, que permita uma razão de 
subida de pelo menos 50 pés por minuto a uma altitude mínima de 1000 pés acima da elevação 
maior do solo ou da obstrução na área de trabalho ou a uma altitude de 5000 pés, a que for mais 
elevada. Assumir que o hélice do motor inoperativo tenha o menor atrito possível, que os flaps e 
o trem de aterragem estejam na posição mais favorável e que o motor ou motores disponíveis 
estejam com potência máxima. 

(3) Abaixo das altitudes descritas no Normativo Técnico 10 excepto durante a operação actual, 
incluindo aproximações, descolagens e “borregos” nessa operação.  

 
 
 
     Fim do Normativo Técnico 
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