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ORG 6 

AS ORIGENS 

 The idea of freedom to fly 
over other countries is 
based on a principle 
published in 1609 by Hugo 
Grotius defending the right 
of the Dutch India 
Company to trade in the 
Far East. Called Mare 
Librium (freedom of the 
seas) it stated that any 
country could sail on the 
seas without restrictions by 
other nations. The work of 
Grotius and of others like 
him formed the basis of 
much modern international 
law.  
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http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ppl.nl/100years/images/grotius_mare_liberum.jpg&imgrefurl=http://www.ppl.nl/100years/imagepopup.php?title=Mare%20Liberum&aulast=Groot&aufirst=Hugo%20de&titlepic=grotius_mare_liberum&usg=__HFWCoT5NQ_IBZKlayeEBjIIjfgM=&h=553&w=350&sz=211&hl=pt-PT&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=uOuL1_GGyjAJiM:&tbnh=133&tbnw=84&prev=/images?q=hugo+grotius&um=1&hl=pt-PT&tbs=isch:1
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.harpers.org/media/image/blogs/misc/michiel_jansz_van_mierevelt_-_hugo_grotius.jpg&imgrefurl=http://www.harpers.org/archive/2007/10/hbc-90001191&usg=__A9W3Ip5MoXGCIqokS_QP9fcUcVE=&h=596&w=500&sz=238&hl=pt-PT&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=66-ZeD6GN316LM:&tbnh=135&tbnw=113&prev=/images?q=hugo+grotius&um=1&hl=pt-PT&tbs=isch:1


ORG 7 

AS ORIGENS 

23 ABRIL 1748: relativamente aos 
balões dos irmãos Montgolfier – os 
voos deviam ser previamente 
autorizados. 

 

ABR 2013 ORG 7 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.solarnavigator.net/history/explorers_history/Montgolfier_brothers_balloon_Paris_crowd.jpg&imgrefurl=http://www.solarnavigator.net/history/montgolfier_brothers.htm&usg=__MF0Wkb8YVuPc9jxHQH7U37YJQQI=&h=397&w=391&sz=32&hl=pt-PT&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Ek5F2qXg2F0rKM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images?q=montgolfier&um=1&hl=pt-PT&sa=X&tbs=isch:1
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.memo.fr/Media/PER_MOD_164_a.jpg&imgrefurl=http://www.memo.fr/personnage_route.asp?ID=473&usg=__Njta0O4AdNfX-tvE7LhgTXuc_I8=&h=258&w=440&sz=13&hl=pt-PT&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=j4CqnkFFeQ8cVM:&tbnh=74&tbnw=127&prev=/images?q=montgolfier&um=1&hl=pt-PT&sa=X&tbs=isch:1


ORG 8 

AS ORIGENS 

 The question of national 
air space first arose 
when balloons were 
used during the Franco-
Prussian war in 1870-
71. After the war, 
opinion was divided as 
to whether the air 
should be treated like 
the high seas, free for 
the use of all, or 
whether a nation should 
be able to control who 
used it.  

 

 

 

 Lançamento nocturno de balões 

durante o cerco de Paris em 1870 
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http://www.centennialofflight.gov/essay/Lighter_than_air/military_balloons_in_Europe/LTA4.htm
http://www.centennialofflight.gov/essay/Lighter_than_air/military_balloons_in_Europe/LTA4.htm
http://www.centennialofflight.gov/essay/Lighter_than_air/military_balloons_in_Europe/LTA4.htm
http://www.centennialofflight.gov/essay/Government_Role/Intl_Civil/POL19G1.htm


ORG 9 

AS ORIGENS 

 1903 – Wright brothers! 

 1909 - The issue became relevant to  

 powered flight, when the French pilot  

 Louis Blériot crossed the English  

 Channel to England.  

 1909/1910 – german balloons repeatedly 
fly above french territory 

 1910 - an international conference of 
diplomats in Paris failed to reach an 
agreement on these questions.  
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http://www.centennialofflight.gov/essay/Dictionary/Bleriot/DI11.htm


ORG 10 

AS ORIGENS 

5 FEV 1919 – inicio dos voos 
regulares Berlim - Weimar 

8 FEV 1919 – inicio da operação do 
primeiro voo regular internacional 
(Paris -Londres) sendo considerado 
necessário incorporar numa 
convenção os regulamentos 
existentes. 

 Henry Farman - goliath  
ABR 2013 ORG 10 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Farman-goliath.jpg
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O inicio 

 1919 – Convenção de Paris 
– No rescaldo da 1ª GG prevaleceu o conceito da 

soberania dos estados sobre o espaço aéreo.  

– Ratificada por 32 países. Estados Unidos e 
Rússia não assinaram. 

– Criada a CINA (ICAN) – Commission 
Internationale de la Navigation Aérienne, 
fórum cujo principal objectivo era discutir a 
regras de sobrevoo de espaços aéreos 
soberanos por aeronaves estrangeiras bem 
como matérias de índole técnica. 

– Primeira definição de aeronave 
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O Início 
1921 - por iniciativa do 

US Postal Service são 

instalados  

faróis rotativos e “radio 

beacons” em alguns 

aeródromos,  

de modo a guiar os 

voos, especialmente os 

nocturnos. 
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O Início 

 Rotating beacons like 
this one, developed by 
the General Electric 
Company, were placed 
16 kilometers (10 
miles) apart along air 
mail routes. They 
rotated once every 10 
seconds, and their 
powerful beams could 
be seen 60 kilometers 
(40 miles) away. 
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First controller circa 1929  

Archie League – St. Louis 



O inicio 
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1930, first radio-equipped 

control tower Cleveland 

Municipal Airport. By 1935, 

about 20 radio control 

towers were operating. 

1935 December, the first 

Airway Traffic Control 

Center opened at 

Newark, New Jersey.  



O inicio 

1919/1944 – Estados Unidos ou 
companhias aéreas (Pan-Am) desse 
país assinam acordos bilaterais com 
outros países 

Filme “The aviator”! 
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O inicio 

 
 
 
 

 1944 – Convenção de Chicago participaram 54 
estados dos 55 convidados. 32 ratificaram a 
constituição da PICAO. 

 1947 – Constituição da ICAO como agencia 
especializada das Nações Unidas, ligada ao 
Conselho Económico e Social. 

 http://www.icao.int/icao/en/ro/eurnat/history01.
htm 

 http://www.icao.int/icao/en/ro/eurnat/history02.
htm 
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http://www.icao.int/icao/en/ro/
http://www.icao.int/icao/en/ro/history01.htm
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CNS-ATM 

A ICAO definiu duas grandes áreas para 

o enquadramento da actividade: 

CNS ATM 

    Communications     Air  

Navigation     Traffic 

Surveillance     Management 
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Comunicações 

 Air – Ground: 
– VHF 
– UHF (militar) 
– HF 
– CPDLC – Controller Pilot Data Link Communication 

 Ground – Ground: 
– Telefónicas 
– AFTN – Aeronautical Fixed Telecommunications Network. 

Rede própria, protocolo x25 tamanho de mensagens 
limitado com restrição de caracteres. Em evolução para: 

– AMHS - Aeronautical Messaging Handling Sistem usa 
qualquer rede, protocolo x400, mensagens sem 
restrições de tamanho podendo ter anexos. 

– OLDI – On Line Data Interchange. Mensagens de 
coordenação automática 
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Navegação 

Ajudas em terra: 

–VOR – Very Omnidirectional Range 
(fornece radiais) 

–DME – Distance Measuring Equipment 
(fornece distâncias) 

– ILS – Instrument Landing System 

Ajudas no espaço: 

–Satélites 
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RNAV 

 A Navegação RNAV é um método de navegação que permite a operação de 
aeronaves em qualquer trajectória desejada dentro da cobertura das estações das 
ajudas rádio de referência. 

PONTO A 

PONTO B 

ROTA CONVENCIONAL 



ILS 

OUT 2011 22 

NAVEGAÇÃO (FORMA - 
CS) 



GNSS 

Global Navigation Satellite System 
 
A worldwide position, velocity, and time determination 
system, that include one or more satellite constellations, 
receivers, and system integrity monitoring, augmented as 
necessary to support the required navigation performance for 
the actual phase of operation. (EUROCONTROL)  
 
     GPS (24+4 spare) - USA  

GLONASS (24) – Rússia 
 
GALILEO (24) – Europa 
 
BEIDOU>COMPASS (30) – China 
IRNSS Indian Regional Navigational Satellite System (7) – Índia 
QZSS Quasi-Zenith Satellite System (3) - Japão 

 
OUT 2011 23 

NAVEGAÇÃO (FORMA - 

CS) 



GNSS augmentations 

There are 3 main types of augmentation 
to allow the use of GNSS applications in 
aviation:  

ABAS (Aircraft Based Augmentation 
Systems)  

GBAS (Ground Based Augmentation 
System)  

SBAS (Satellite Based Augmentation 
System) 

 

 

OUT 2011 24 

NAVEGAÇÃO (FORMA - 

CS) 



SBAS 

OUT 2011 25 

NAVEGAÇÃO (FORMA - 

CS) 



PBN 

OUT 2011 26 

NAVEGAÇÃO (FORMA - 

CS) 
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Surveillance - Vigilância 

 RADAR 
– PRIMARIO  

– SECUNDARIO 

 MULTILATERATION - MLAT 
– LAM na superfície - Aeroportos 

– WAM – Wide Area Multilateration 

 ADS-B (Automatic Dependant Surveillance Broadcast) 

 

 ADS-C (Automatic Dependant Surveillance Contract)  
 (Not Surveillance) 
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Necessidade de detecção 
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Necessidade de detecção 
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Necessidade de detecção 



MAI 2011 IST  31 

Necessidade de detecção 
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Necessidade de detecção 
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Necessidade de detecção 
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Necessidade de detecção 

Chain Home 
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Radar civil em Portugal 
 O primeiro Radar Primário para controlo da aviação civil, um 

“Microlambda” construído na fábrica de Fusaro, Nápoles, foi 
instalado em 1959  

 O sinal radar, em vídeo bruto (blips) era enviado para o antigo 
ACC onde a imagem era visualizada em PPIs (Plan Position Indicator) 

que obrigavam a trabalho em obscuridade. A cobertura seria de 
cerca de 30NM. 

 A qualidade do sinal não era boa. A instabilidade de frequência 
dos equipamentos desse tempo, penalizava o cancelamento dos 
ecos fixos ou com velocidades baixas, pelo que a ondulação da 
vegetação com o vento e o próprio rio, produziam grandes níveis 
de “clutter” que baixavam drasticamente a probabilidade de 
detecção das aeronaves. Além disso a antena (que pode ser 
observada à direita do portão de entrada do edifício 118) só 
possuía um feixe de cobertura pelo que os ecos dos obstáculos 
mais próximos saturavam o receptor agravando o problema do 
“clutter”. As antenas actuais, têm no mínimo duas cornetas 
(horns) uma para a cobertura alta que trabalha durante a 
pesquisa próxima do Radar e outra para cobertura baixa, que 
inicia o seu trabalho de recolha de ecos provenientes do reflector, 
quando já não são expectáveis ecos do solo. 
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Radar civil em Portugal 

 Em 1967 este Radar foi substituído pelo “Thomson-CSF”. A 
sua cobertura era de 170NM permitindo o “controlo 
regional”. 

 O sinal, de boa qualidade, era enviado para o ACC que 
funcionou junto à actual Torre de Controlo. Aí era aplicado 
a uma válvula electrónica especial, o scan-converter, que 
transformava o varrimento de PPI (Plan Position Indicator) 
em varrimento de televisão com possibilidade de 
distribuição por vários monitores e observação à luz do dia. 
A válvula com a duração de 2000 horas, custava à época o 
preço de um Volkswagen… 

 Em paralelo (a data não é firme, mas provavelmente no 
mesmo ano) é instalado o Radar Primário de Aproximação, 
o “Texas ASR-4” com alcance de 60NM . A sua localização 
era a Oeste das pistas e a torre da antena era de cota 
bastante baixa pelo que a cobertura era bastante afectada 
sendo úteis cerca de 30 NM. 
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Radar civil em Portugal 

 1986 – NAV1 – entram ao serviço as estações de 
radar secundário de Montejunto e Foia, bem 
como a estação combinada (primário + 
secundário) de Lisboa (TAR). 

 1998 – Estações mono pulso de Porto Santo e 
Porto. 

 Estação radar de solo do Aeroporto de Lisboa – 
substituída em 2008. 

 Substituição das estações de Montejunto, Lisboa 
e Foia por estações mono pulso entre 2000 e 
2002, bem como o primário de Lisboa. 

 Faro em 2006. 
 Santa Maria em 2006. 
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Radar civil em Portugal 

Porto Santo 

Faro 

Foia 

Porto 

Montejunto 

Lisboa 
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Radar civil em Portugal 
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S. Maria 
surveillance 
coverage 
RADAR + 
MLAT (WAM) 
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RADAR Primário 

Energia emitida é reflectida pela 
massa metálica das aeronaves. 

Posição azimutal é determinada pela 
posição da antena. 

Distancia é determinada pela 
diferença de tempo entre a emissão 
e a recepção do sinal. 
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Radar Secundário 
Potencia limitada a 2000W (ITU). 

Alcance máximo teórico 256NM. 

 
Interrogação (1030 MHz) 

Modo A 

Modo C 

Resposta (1090 MHz) 

TRANSPONDER da AERONAVE 
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Radar Secundário 

 Identificação – MODO A. 

 Aeronave responde com o Código SSR que 
foi atribuído ao seu FPL. 

 Código SSR é composto por 4 dígitos 
octais - 0000 a 7777. Total de 4096 
códigos SSR. 

 Códigos de uso especial: 
– 7500 Hi-Jack 

– 7600 Falha Rádio 

– 7700 Emergência 
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Radar Secundário 

 Altitude – MODO C 

 Transponder está ligado ao altímetro da 
aeronave 

 O MODO C transmite a altitude calculada 
de acordo com a pressão atmosférica 
padrão: 1013.2 Hpa – Nível de Voo (FL). 
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Radar Secundário 



JUL 2012 FORMA - ADS-B / FPL TRACK 46 

Multilateration 
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Multilateration 
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ADS-B 

Automatic Dependant Surveillance – 
Broadcast 

As aeronaves reportam 
automaticamente, a cada segundo, a 
sua posição e outros dados.  

A posição é determinada pelo 
sistema de navegação de bordo que 
usa a informação do GNSS – Global 
Navigation Satelite System. 

Em curso testes para uso por 
satélite. 

  



MAI 2011 IST  49 

ADS-B 
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ADS-C 
ADS Contract (ADS-C), também designado ADS Adressed (ADS-A). 
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MULTIRADAR 

 São sistemas que fundem as informações 
de várias estações radar, de modo a 
produzirem um único TRACK. 
– ARTAS – ATM suRveillance Tracker and Server 

(EUROCONTROL). Em uso operacional nas FIR 
de Lisboa e S. Maria 

– PHOENIX (DFS – German ANSP). Servirá como 
TRACKER alternativo – Fall Back. 

– DATA FUSION. Funde os dados do radar de 
solo, da estação radar de Lisboa e da MLAT. 
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RADAR Sharing 

ASTERIX (All purpose STructured 
Eurocontrol Radar Information 
eXchange), é o formato das 
mensagens radar usado por quase 
todos os radares e sistemas radar na 
ECAC (European Civil Aviation 
Conference – 44 estados). 

Hoje em dia usado cada vez mais 
globalmente. 



ATM (exemplos) 

– Airspace infrastructure planning 

– ATM requirements for communications, navigation and 
surveillance 

– Air traffic services systems   
 flight data processing system (FDPS)  

 radar data processing system (RDPS)  

 utilization of data link  

 automated display systems 

– Air traffic services procedures 

– Air traffic flow management 

– Contingency planning and crisis management 

– Search and rescue  
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Objectivo do  

Controlo de Tráfego Aéreo 

 

 

Promover um fluxo SEGURO 
ORDENADO e EXPEDITO do tráfego 
aéreo 
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Serviços de Tráfego Aéreo 

Controlo 

 Informação de voo 
–Conforme as classes de espaço aéreo 

onde evoluem (ICAO Anexo 11 de A a 
G. Em Portugal só existem C e G) 

Alerta 
–Alerfa 

– Incerfa 

–Destrefa 
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Regras de voo 

VFR – Visual Flight Rules 

–Voo “à vista”. Serviço de informação de 
voo. 

 IFR – Instrument Flight Rules 

–Voo por instrumentos. Serviço de 
controlo de tráfego aéreo. 



Sistema 

Constituído por: 

–Pessoas 

–Equipamentos 

–Procedimentos 

–Ambiente de operações 

MAI 2011 IST  57 
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ATM 

Processamento de Plano de Voo - FPL 
 Na Europa, o plano de voo ICAO definido no 

PANS-ATM (Doc. 4444) é preenchido pelo 
operador e enviado ao IFPS (Initial FPL 
Processing System) sediado em Bruxelas e 
Bretigny (Paris).  

 Este organismo “regula” o voo, conforme o 
tráfego expectável nos volumes de espaço aéreo 
que vai atravessar, atribuindo-lhe uma hora de 
descolagem (SLOT). 

 Em seguida envia o FPL para todos os 
prestadores de serviço de controlo envolvidos no 
voo, para o operador, bem como para os 
aeroportos envolvidos (origem, destino, 
alternantes). 
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FPL – ICAO Flight Plan 

PANS ATM Doc. 4444 
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FPL AFTN Message 
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Processamento de Plano de Voo 

 Em Portugal, o FPL recebido é processado 
automaticamente e é criado o FPL sistema 
que é distribuído por todos os órgãos de 
controlo envolvidos. 

 Um parâmetro de tempo antes da hora de 
descolagem é atribuído ao voo o código 
SSR e são automaticamente impressas 
Fitas de Progresso de Voo – FPV nos 
sectores envolvidos 

 Para os voos a entrar, é retido o código 
SSR recebido na mensagem automática 
de coordenação 
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FPV 
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Processamento de Plano de Voo - FPL 

Uma pequena percentagem dos FPL 
e mensagens associadas podem não 
ser processados automaticamente se 
não estiverem semântica e 
sintaxicamente correctos, sendo 
então endereçados para tratamento 
manual. 
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Correlação TRACK - FPL 

 Quando a aeronave é detectada pelos sistemas 
de vigilância, é formado um TRACK (pista) que 
contem o MODO-C e o MODO-A - código SSR. 

 O sistema em terra associa o código SSR ao FPL 
para o qual este foi retido ou atribuído. 

 A etiqueta do TRACK passa a mostrar a 
identificação do voo. 



TRACK 
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Elementos do TRACK 

Símbolo de Posição da Aeronave 

History Dots 
(configurável, 
usualmente 5) 

Velocidade Terreno e Caminho 
(configurável, usualmente 2 min.) 

“Leader 
Line” 

Etiqueta 
(posicionável) 

Identificação (CALL SIGN) 
MODO C, Atitude, Nível autorizado 
-CFL 
VT, ROC/ROD 
Código SSR (MODO A) 

IBE3352 
310-310S 
456 00 
4343 



JAN 2013 CCNT-TAP 67 

Sistemas ATM 

LISATM – ACC, APP e TWR de Lisboa 

TWRATM – APP e TWR de Porto, Faro 
e Funchal e TWR de Cascais. 

 

SATL – ACC de Santa Maria e TWR 
de Santa Maria, Ponta Delgada e 
Horta 
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ODS 

Estações radar 

 

CFEP 
FDPS – FS 

 

FDA 

(SDV) 

FPV 

PRINTER 

ATSS 

GUI 

SUPERVISÂO 

 

CADS 
ENV 

AFTN: IFPS 

           CFMU 

           SSR TWR’s 

OLDI 

ETFMS 

POACS 

(Portuguese 
Operational Air 
Traffic Control 
System) 

 

ARTAS 
a 

b 

c 
d 
e 

g 

n 
j 

m k 

l 

f 

REC 

ACÇÕES 

NO ODS 

REC 

i h 

RMCDE 
TAR 

ORC 

DBS 

o 

Controlo da impressora 

EID 

LISATM 
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LISATM 
 Estações radar – Porto, Montejunto, Lisboa, Foia, Faro, Porto Santo. 
 a – Tracks secundários mono-radar não correlacionados são enviados para o ARTAS, 

o sistema de gravação (REC), e directamente para o ODS.  
 o – Informação da estação radar de Lisboa directamente para o ODS (RDR – IP – 

rede). 
 ARTAS – Atm surRveillance Tracker And Server – Tracker multi-radar. 
 b - Tracks secundários multi-radar não correlacionados são enviados para o ATSS, o 

sistema de gravação (REC), e directamente para o ODS. Estes tracks relativamente 
aos tracks mono-radar têm as seguintes diferenças: 
– Extrapolação da posição, o que compensa algumas das falhas de detecção. 
– Filtragem de tracks falsos. 
– Velocidade de refrescamento superior ao mono-radar – 4,8 segundos. 
Inconveniente – instabilidade do track em manobras (curvas) devido à extrapolação 

que é feita sempre em linha recta. 
 ATSS – Actual time over (ATO), Track flight plan coupler, Safety nets System – 

Determina automaticamente a passagem dos tracks em pontos determinados, bem 
como a detecção automática de descolagem e aterragem onde aplicável, correlaciona 
tracks radar com FPL’s, gera os alertas relativos às safety nets implementadas, nesta 
fase o STCA. 

 c - Tracks secundários mono-radar correlacionados são enviados para o sistema de 
gravação (REC), e para o ODS. 

 d - Tracks secundários multi-radar correlacionados são enviados para o sistema de 
gravação (REC), e para o ODS. 

 e -  Alertas STCA são enviados para o ODS. 
 REC – Sistema de gravação. São gravados os quatro tipos de tracks, bem como as 

acções efectuadas no ODS (movimento do apontador do rato, configuração de 
imagem, vectores traçados, etc.).     
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LISATM 

 GUI de Supervisão – Sistema no qual são efectuadas as seguintes funções: 
– Criação e alteração das inibições ao STCA (áreas, call-signs ou códigos SSR). 
– Inserção dos valores do QNH e pista em uso de Lisboa. 
– Definição dos períodos de activação de áreas restritas, bem como da sua apresentação no 

ODS. 

 g - Comunicação dos dados inseridos no GUI de Supervisão ao ENV. 
 ENV – Base de dados de environment. 
 h – Transmissão para o ODS de QNH, pista em uso e activação/desactivação de 

áreas restritas. 
 i – Transmissão para o ATSS de QNH, pista em uso e inibições ao STCA. 
 FDPS – Flight Data Processing System – processa FPL’s e mensagens associadas. 

Gere a atribuição ou retenção de códigos SSR. 
 f - Transmissão para o ATSS de FPL’s. Recepção do ATSS de ATO’s. 
 k – Transmissão e recepção de FPL’s e respectivas alterações (CFL, LFL, etc.). 
 FPV Printer – Impressora de FPV’s. 
 l – Transmissão de dados para impressão de FPV’s. 
 CADS – Controller Auxiliary Display System – sistema onde são representadas as 

listas dos voos e onde estes são activados para correlação. 
 m - Transmissão e recepção de dados dos FPL’s e respectivas alterações. 
 FDA -  Flight Data Assistant – vulgo SDV. Actualiza e cria FPL’s, bem como processa 

manualmente as respectivas mensagens associadas. 
 n - Transmissão e recepção de FPL’s e respectivas alterações.  
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LISATM 

 ODS – Operator Display System – vulgo Ecrã Radar, onde são representados tracks, 
mapas, alertas STCA. Operável com um conjunto de ferramentas especificas. 

 REC acções no ODS – Onde são gravadas as acções efectuadas no ODS 
(movimento do apontador do rato, configuração de imagem, vectores traçados, etc.), 
que são enviadas para o sistema de REC. 

 CFEP – Communications Front End Processor – processa a recepção e transmissão de 
mensagens com entidades externas. 

 j – Transmissão e recepção de mensagens AFTN ou outras quando aplicável. 
 ORC – Operational Room Configurator. 
 DBS – Data Base Server 
 EID – Eletronic Information Distribution 
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SATL 
Trajectory Conflict Probe  

and Detection 

 

ADS-C (FANS 1-A) 
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Órgãos de Controlo 

 Aeródromo – Pequeno volume “à volta” 
dum aeródromo/aeroporto 

 Aproximação – Médio volume “à volta” 
dum ou vários aeródromos/aeroportos 

 Rota – Grande volume correspondente ao 
espaço aéreo sob jurisdição de um país – 
FIR (Flight Information Region) 

 Cada órgão pode ter vários sectores. 

 



Espaço Aéreo FIR Lisboa 
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095-195 195-245 245 – 660/UNL 

FRAL e FAB 
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FIR’s na Europa 



FAB 

 

MAI 2011 IST  76 



MAI 2011 IST  77 

Voo LPPT - EBBR 

 Operador submete FPL ao IFPS 

 TWR – controlo de aeródromo 

– Sector CDL – transmite autorização de voo 
(que contem o código SSR) 

– Sector GND - autoriza para por motores em 
marcha e realizar o “push back” de acordo com 
o SLOT 

– Sector GND transmite instruções de rolagem 

– Sector TWR autoriza a alinhar na pista e a 
descolar 
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Voo LPPT - EBBR 

 APP – controlo de aproximação 
– Voo contacta após a descolagem e é 

autorizado a subir para o nível de voo possível, 
prosseguindo no SID – Standard Instrument 
Departure 

 TMA – controlo de terminal 
 ROTA – Sector NORTE LOWER 
 ROTA  - Sector NORTE UPPER. É atingido 

o nível de cruzeiro.  
 Voo é coordenado automaticamente com 

Madrid 
 MADRID – 3 sectores de ROTA 
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Voo LPPT - EBBR 

 FRANÇA ACC de BREST – 4 sectores de ROTA 

 Ao través (abeam) de Paris é iniciada a descida. 

 A cruzar FL250 o voo é passado para Bruxelas. 

 TMA 

 APP  
– autoriza voo a prosseguir no STAR - Standard 

Instrument Arrival 

 TWR autoriza a aterrar 

 GND guia até ao parqueamento 
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Sequência de eventos 

1,2,3 4,5,6 7 7 8 9,10 

1.Piloto ou companhia 
submete um Plano 
de Voo 

2.Plano de Voo é 
enviado aos órgãos 
ATC envolvidos na 
condução do voo 

3.Aeronave recebe 

autorização para 

partir 

4.Aeronave descola em 

contacto rádio com a Torre 

de Controle de Aeródromo 

5.Aeronave em subida passa ao 

contacto rádio e radar com o 

Controle de Aproximação 

6.Aeronave em subida para a altitude 

de cruzeiro passa ao contacto rádio e 

radar do Centro de Controle Regional 

7. Aeronave atinge o nível de cruzeiro e 

prossegue em rota em contacto rádio e radar 

com um ou mais centros de Controle 

Regional 

8.Aeronave inicia a descida em 

contacto rádio e radar com um 

Centro de Controle Regional  

9.Aeronave é 

transferida para o 

Controle de 

Aproximação, dando 

continuidade à 

descida e 

procedimento de 

aproximação. 
10.Aeronave efectua a 

última trajectória de 

aproximação e aterra 

em contacto rádio com 

a Torre de Controle de 

Aeródromo 
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Tráfego Aéreo Global 



EUROCONTROL 

ABR 2013 ORG 82 



EU 

ABR 2013 ORG 83 



ECAC 
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