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RESUMO 

No século XX assistiu-se a um crescente desenvolvimento do Sistema Aeroportuário 

Português, nomeadamente através da construção de heliportos. Não obstante os benefícios 

decorrentes da sua construção, estas infra-estruturas comportam-se, nalgumas situações, de 

forma menos eficiente. Estas deficiências podem reflectir-se, designadamente, em termos de 

falta de condições de segurança para a operação de helicópteros, e no caso extremo na 

inutilização do heliporto, decorrente da má planificação da infra-estrutura ou da alteração dos 

requisitos mais exigentes para o projecto e a operação. 

Face aos problemas em questão, um dos objectivos do presente trabalho compreendeu a 

apresentação das normas e das recomendações existentes para a planificação adequada de 

heliportos. Apresenta-se também, e de acordo com as normas e recomendações, as principais 

componentes que a construção de um heliporto deve exigir. 

Actualmente, o tráfego de helicópteros tem tendência para continuar a aumentar, não só em 

termos de voos comerciais mas também para situações de emergência. Na presente 

dissertação é efectuado o projecto sumário de um heliporto a utilizar em situações de 

emergência, mediante o cumprimento das regras de planeamento exigidas, a construir no 

concelho de Loures. 
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ABSTRACT 

The 20th century was characterized by the increasing development of Portuguese Aeronautic 

System, namely through the construction of heliports. Despite the benefits of the construction of 

those infrastructures sometimes they are not efficient enough. Mainly, the heliport’s inefficiency 

reflects in terms of lack of security conditions for the helicopters operationally or in the extremely 

case in the closing of the heliport as a result of the bad planning of the infrastructure or the 

alteration of the requisites more important for the project and operation. 

One of the main goals of the work is to present a set of rules and recommendations, existents, 

for the adequate planning of heliports. This dissertation, also presents, and in accordance with 

the rules and recommendations, the principal components that a heliport construction must 

have. 

Nowadays, the traffic of helicopters tendency is to continue to increase, not only in terms of 

commercial flights but also in cases of emergency. In this dissertation is effectuated a summary 

project of a heliport to be used in cases of emergency, by means of the fulfilment of the rules of 

planning demanded, to construct in city of Loures. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Justificação e âmbito 

O trabalho da Engenharia Portuguesa no que se refere à concepção e à construção de 

infra-estruturas para a aviação civil e o transporte aéreo só começou a ser relevante no final 

dos anos 30 do Século XX. Até então a construção de pistas no Continente e nos Territórios 

Ultramarinos e o estabelecimento de zonas de amaragem nas Ilhas dos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira e em Lisboa (para utilização de hidroaviões) constituiu expressão de 

intervenções que tiveram uma natureza relativamente pontual (Tavares e Esteves, 2000). 

Hoje em dia, no território nacional existem as seguintes infra-estruturas aeroportuárias: 

 Aeroportos; 

 Aeródromos; 

 Heliportos; 

 Infra-estruturas Aeronáuticas Militares – estas podem ter aeródromos e heliportos e 

são tratadas como infra-estruturas privadas, embora estejam integradas e sejam 

geridas por entidades públicas nacionais.  

Na presente dissertação, antes de se focar mais em detalhe o tema dos heliportos, 

apresentam-se alguns dados relevantes sobre o Sistema Aeroportuário Português, fazendo-se 

uma análise das infra-estruturas existentes. 

Especificando um pouco mais o tema principal em análise na presente dissertação, refere-se 

que um heliporto é uma infra-estrutura adequada para helicópteros, podendo haver uma ou 

mais plataformas de aterragem bem como algumas estruturas de suporte. 

Em alguns países, tais como o Brasil, o grande desenvolvimento que se tem vindo a verificar 

no transporte aéreo através de helicópteros tem as seguintes razões: as facilidades 

operacionais proporcionadas pelo equipamento, os menores requisitos para as infra-estruturas, 

as dificuldades no trânsito das grandes cidades e, inclusivamente, alguns aspectos de 

segurança no transporte de valores ou de pessoal. Deste modo, constata-se que o potencial do 

uso de helicópteros é muito grande (Alves, 2007). 

Em Portugal, os heliportos têm estado vocacionados para funções específicas, tais como, 

protecção civil, emergência médica, trabalho aéreo ou aviação desportiva e educacional e são 

da responsabilidade de entidades regionais, municipais e/ou privadas. 

Para respeitarem a legislação nacional, os heliportos nacionais devem estar certificados e 

terem um sistema de gestão de segurança eficiente. Para tal, o planeamento de heliportos 

deve obedecer a um conjunto de regras que servem de orientação. Essas regras estão 

estabelecidas em diversas normas e recomendações existentes no âmbito das infra-estruturas 
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de heliportos. No entanto, certos autores referem que há normas e recomendações que não 

estão bem enquadradas no quadro legislativo português (AOPA, 2007). 

Face ao reconhecimento dos problemas existentes, que estão associados à interpretação das 

variadas normas e recomendações relacionadas com heliportos, considerou-se adequado 

abordar a problemática dos regulamentos, que em última análise contribuem para o 

desenvolvimento eficiente de heliportos. No entanto, esta análise foi feita mais em termos de 

compilação de informação e não de comparação exaustiva das semelhanças e diferenças entre 

legislação. 

A escolha deste tema para a presente dissertação prendeu-se com a relativa insipiência de 

conhecimentos neste domínio, não obstante a sua importância técnica e socioeconómica. 

Um dos objectivos principais consistiu na apresentação resumida das normas e das 

recomendações mais adequadas para o planeamento eficiente de heliportos, tendo-se dado 

especial ênfase às componentes que caracterizam a construção de um heliporto e à forma 

como elas devem ser consideradas. 

De certa forma, com a análise indicada, pretendeu-se evitar que os heliportos possam vir a ser 

desactivados por falta de condições de segurança para a operação de helicópteros nessas 

infra-estruturas, conforme já aconteceu, por exemplo, com o Heliporto do Hospital de Santo 

António, no Porto.  

Os ventos laterais que ocorrem naquela zona e o risco das pás dos helicópteros baterem na 

chaminé de aquecimento, instalada no alto do mais recente edifício do Santo António, levaram 

o Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC) a não aprovar o heliporto. Tudo isto aconteceu em 

1997, ano em que foi inaugurado o último edifício do hospital. 

Após a análise da situação relativa aos heliportos, comparando as normas em vigor e 

seleccionando a informação necessária, elaborou-se a componente prática da dissertação. Foi 

realizado um projecto, que serve de caso de estudo, tendo sido compilados todos os dados 

técnicos, conteúdos formativos e estabelecidos os objectivos do projecto. Considerou-se que 

este heliporto poderia ser utilizado em situações de emergência no concelho de Loures 

(acidentes viários, questões de saúde externa, entre outras). 

1.2 Estrutura 

A presente dissertação foi apresentada num único volume, estruturado em seis capítulos e 

nove anexos. O presente capítulo é introdutório e pretendeu contextualizar os principais temas 

abordados nesta dissertação. No capítulo 2 apresentou-se uma descrição do Sistema 

Aeroportuário Português. No capítulo 3, para além de ser feita uma caracterização histórica da 

invenção e evolução dos helicópteros, foram indicados os tipos de heliportos e serviços que 

estes podem prestar, e está também indicado o procedimento que deve ser seguido para o 

planeamento eficaz de heliportos. 
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A listagem e análise sumária das normas e das recomendações, relativas ao planeamento de 

heliportos, consta do capítulo 4. 

No capítulo 5 foi apresentado um caso prático do planeamento de um heliporto, a construir em 

Loures. Neste capítulo incluíram-se as principais opções do planeamento do heliporto em 

questão, que deviam ser seguidas. 

Finalmente, no capítulo 6, apresentou-se a síntese e as principais conclusões da presente 

dissertação, bem como sugestões para prosseguimento da investigação.
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2 SISTEMA AEROPORTUÁRIO NACIONAL 

2.1 Considerações iniciais 

O sistema aeroportuário tem vindo a sofrer um grande desenvolvimento, baseado num 

mercado aéreo de transporte muito competitivo, no crescimento significativo da procura de 

tráfego aéreo em termos de passageiros e carga, na desregulamentação promovida pela 

Comissão Europeia do tráfego aéreo intracomunitário e na liberalização de certas actividades 

aeroportuárias. 

Do Sector Aeroportuário Português fazem parte as seguintes infra-estruturas: 

 5 Aeroportos Principais: Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada; 

 10 Infra-estruturas Complementares Insulares: Aeroportos - Porto Santo, Horta, Santa 

Maria, Flores; Aeródromos - Graciosa, Corvo, Pico, Lajes e S. Jorge; 1 heliporto 

aprovado; 

 84 Infra-estruturas Complementares Continentais: 24 aeródromos certificados
1
, 2 

aeródromos aprovados
2
, 9 heliportos certificados, 49 heliportos aprovados. 

 11 Aeródromos Militares: Ovar, Monte Real, Tancos, Santa Margarida, Alverca, Sintra, 

Alcochete, Montijo, Beja, Porto Santo e Lajes (note-se que algumas dos aeródromos 

militares podem ter também utilização de natureza civil – Alverca, Lajes e Porto Santo). 

A informação aqui apresentada relacionada com o Sector Aeroportuário Português foi retirada 

do Relatório da Comissão do Sistema Aeroportuário (MOPTC, 2006). A classificação nele 

contida é algo discutível, mas pretende-se apenas dar indicações gerais sobre as 

infra-estruturas aeronáuticas existentes em Portugal.  

Em anexo apresenta-se, com maior detalhe, a lista de infra-estruturas aeroportuárias existentes 

em Portugal, bem como a sua localização no território nacional (Ver Anexo I). 

                                                

1
 Certificado – Infra-estrutura que cumpre satisfatoriamente as normas aplicáveis, realçando-se os 

requisitos do Anexo 14 Vol. I ou Vol. II, da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Para este 

caso estão autorizados todos os tipos de voos compatíveis com a infra-estrutura. 

2
 Aprovado – Infra-estrutura com restrições operacionais mas com requisitos de segurança mínimos para 

a sua utilização para os fins específicos para que foi aprovada.  

As aprovações são concedidas em caso de interesse público, como por exemplo, emergências médicas, 

combate a incêndios florestais, protecção civil, ou outros casos específicos devidamente autorizados pelo 

INAC. Nestes casos as infra-estruturas são restritas a voos e condições expressamente estabelecidas na 

aprovação emitida. 
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Segundo o referido no Anexo 14, vol. II, Um aeródromo é uma área definida em terra ou na 

água (incluindo edifícios, instalações e equipamentos) com a intenção de ser utilizada no todo 

ou em parte, para a chegada, partida e movimento de aeronaves. 

A quantidade de infra-estruturas aeronáuticas existentes no território nacional pode ser 

considerada como relativamente boa quando comparada com a de outros países europeus, 

conforme se pode verificar pelos gráficos apresentados nas Figuras 2-1 e 2-2. 
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Figura 2-1– Aeroportos/aeródromos em países europeus (MOPTC, 2006) 
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Figura 2-2 – Heliportos em países europeus (MOPTC, 2006) 

Segundo as últimas estatísticas apresentas pelo INE (INE, 2007) referentes a 2006, durante 

esse ano movimentaram-se 137142 aeronaves em voo comercial, nos aeroportos do território 

nacional, o que equivale a um movimento de cerca de 25,2 milhões de passageiros, 

correspondendo a variações homólogas de 6,8% e 11,7%, respectivamente, quando 

comparadas com o ano de 2005. 
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Durante o ano de 2006, nos aeroportos nacionais movimentaram-se cerca de 12,3 milhões de 

passageiros desembarcados e 12,4 milhões de passageiros embarcados. De referir que cerca 

de 433,3 mil movimentos se referiram a passageiros em trânsito directo.  

Em termos de movimento de tráfego, o tráfego internacional foi responsável por 71% do total 

de movimentos de aeronaves e por 76,4% do movimento total de passageiros nos aeroportos 

nacionais, enquanto que o tráfego nacional de aeronaves e passageiros correspondeu a 

valores de 29% e 23,6%, respectivamente. 

Nos Quadros 2-1, 2-2 e 2-3, a informação relativa às estatísticas de tráfego está indicada com 

maior detalhe, sendo que os aeroportos estão indicados segundo um ranking. Nos Quadros 2-1 

e 2-2 estão apresentados os dados estatísticos relativos ao movimento de aeronaves
3
, 

passageiros
4
 e carga e correio

5
. 

Quadro 2-1 – Movimento de aeronaves nos Aeroportos Portugueses (INE, 2007) 

AERONAVES 

Ranking Aeroportos 
2006               
(nº) 

Ranking 
2005          
(nº)    

Variação 
Homóloga 

(%) 

1º Lisboa 65 806 1º 60 736 8.3% 

2º Porto 23 032 2º 21 311 8.1% 

3º Faro 18 447 3º 16 064 14.8% 

4º Madeira 11 246 4º 11 327 -0.7% 

5º Ponta Delgada 5 547 5º 5 335 4.0% 

6º Lajes 4 669 6º 4 756 -1.8% 

7º Porto Santo 2 423 7º 2 940 -17.6% 

8º Horta 2 078 8º 2 067 0.5% 

9º Santa Maria 1 108 11º 584 89.7% 

10º Pico 870 9º 1 388 -37.3% 

11º São Jorge 598 10º 586 2.0% 

12º Flores 591 12º 576 2.6% 

13º Graciosa 437 13º 434 0.7% 

14º Corvo 290 14º 285 1.8% 

 Total 137 142  128 389 6.8% 

 

 

 

 

                                                

3
  Aterragens 

4
  Passageiros desembarcados, embarcados e trânsitos directos 

5
  Carga e correio desembarcados e embarcados 
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Quadro 2-2 – Movimento de passageiros nos Aeroportos Portugueses (INE, 2007) 

PASSAGEIROS 

Ranking Aeroportos 
2006               
(10

3
) 

Ranking 
2005          
(10

3
)    

Variação 
Homóloga 

(%) 

1º Lisboa 12 315 1º 10 732 14,8% 

2º Faro 5 090 2º 4 658 9,3% 

3º Porto 3 403 3º 2 961 14,9% 

4º Madeira 2 361 4º 2 276 3,7% 

5º Ponta Delgada 910 5º 835 9,9% 

6º Lajes 444 6º 445 -0,1% 

7º Horta 197 7º 196 0,4% 

8º Porto Santo 153 8º 172 -10,9% 

9º Santa Maria 97 9º 72 33,9% 

10º Pico 58 10º 49 17,8% 

11º São Jorge 47 11º 47 0,8% 

12º Flores 38 12º 36 6,3% 

13º Graciosa 35 13º 34 4,6% 

14º Corvo 3 14º 3 2,3% 

 Total 25 150  22 516 11.7% 

 

Quadro 2-3 – Movimento de carga e correio nos Aeroportos Portugueses (INE, 2007) 

CARGA 

Ranking Aeroportos 
2006               

(t) 
Ranking 

2005          
(t)    

Variação 
Homóloga 

(%) 

1º Lisboa 99 482 1º 100 056 -0,6% 

2º Porto 34 444 2º 25 375 35,7% 

3º Madeira 9 208 3º 10 614 -13,2% 

4º Ponta Delgada 8 595 4º 9 126 -5,8% 

5º Lajes 3 269 5º 4 852 -32,6% 

6º Horta 1 233 7º 1 322 -6.7% 

7º Faro 953 6º 1 530 -37,8% 

8º Pico 422 8º 427 -1,0% 

9º Santa Maria 360 13º 281 28,4% 

10º Porto Santo 343 9º 389 -11,9% 

11º Flores 310 10º 311 -0,1% 

12º São Jorge 254 11º 299 -26,2% 

13º Graciosa 217 12º 294 28,4% 

14º Corvo 35 14º 49 -29,1% 

 Total 159 124  154 923 2.7% 

 

Da análise dos três quadros constata-se que o aeroporto mais importante em termos dos três 

movimentos referidos é o Aeroporto de Lisboa, localizado no planalto da Portela de Sacavém. 

A seguir ao Aeroporto de Lisboa os mais relevantes são os outros dois aeroportos do 

continente (Porto e Faro) e os aeroportos dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, apenas 

das ilhas com mais população (Madeira e Ponta Delgada). 
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Em termos da variação homóloga total, do ano de 2005 para 2006, para os três movimentos 

houve uma evolução positiva. No entanto, a variação para cada aeroporto nem sempre foi 

positiva, conforme é possível de verificar nos Quadros 2-1 e 2-2 apresentados. 

2.2 Infra-estruturas aeroportuárias actuais 

2.2.1 Comentários prévios 

Recentemente foi elaborado um estudo, a pedido do Governo Português, sobre o Sistema 

Aeroportuário Português - Orientações Estratégicas para o Sistema Aeroportuário Nacional. 

(MOPTC, 2006). Esta secção procura listar as conclusões mais relevantes deste relatório, 

apresentando-se, sempre que possível, as críticas e as conclusões consideradas pertinentes. 

Este capítulo inclui as características das infra-estruturas aeroportuárias actualmente 

existentes no território nacional, sendo por diversas vezes referidas algumas das conclusões 

decorrentes do estudo referido. 

2.2.2 Aeroporto de Lisboa 

O Aeroporto Internacional de Lisboa (Figura 2-3) situado na Portela, à data da sua construção 

(1938) não apresentava aglomerados urbanos num raio de 3 quilómetros. Tinha 4 pistas com 

comprimentos que variavam entre os 1000 m e os 2000 m e largura total de 250 m, e foi aberto 

ao tráfego em 1942 (Tavares e Esteves, 2000). 

O aeroporto tem vindo a ser actualizado ao longo dos anos, destacando-se a construção da 

pista principal do aeroporto com 3805 m de comprimento por 45 m de largura, por imperativos 

da alteração dos requisitos na geometria e concepção dos aeroportos devido ao aparecimento 

da aviação a jacto. Actualmente o Aeroporto da Portela é constituído por esta pista e por uma 

outra com 2400 m de comprimento por 45 m de largura, sendo ambas asfaltadas (Tavares e 

Esteves, 2000). 

Este aeroporto é o maior, o mais moderno e com maior volume de tráfego em Portugal, sendo 

a principal porta de entrada de entrada no país. Contribui, em larga escala, para o 

desenvolvimento económico de Lisboa e de toda a zona circundante (ANA, 2006a). 
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Figura 2-3 – Aeroporto da Portela (ANA, 2006a) 

O posicionamento estratégico actual do Aeroporto da Portela consiste no tráfego internacional 

de negócios e turismo. Constitui o único hub
6
secundário

7
 em território nacional, servindo um 

catchment area
8
 de 4,25 milhões de pessoas (MOPTC, 2006). 

A capacidade e a procura actual, e a evolução futura, para o Aeroporto de Lisboa, constam do 

Quadro 2-4.  

Quadro 2-4 - Capacidade e procura no Aeroporto de Lisboa (MOPTC, 2006) 

 

Actualmente, segundo alguns estudos efectuados pela empresa ANA – Aeroportos de Portugal 

S.A. e pela Comissão do Sistema Aeroportuário, as limitações do aeroporto de Lisboa são 

várias, destacando-se as seguintes: 

 Aeroporto totalmente envolvido por malha urbana; 

 Há duas pistas cruzadas no aeroporto. A pista mais pequena (17-35) é utilizada quando 

a orientação dos ventos aconselha ou então quando a pista principal está ocupada. 

Complementarmente é necessário considerar a geometria geral do lado ar que está 

                                                

6
 Hub – designação dada aos aeroportos que são os principais centros de operações de voos comerciais. 

7
 Secundário – o aeroporto é a base de uma rede de baixa densidade e elevada frequência. Pode ser 

desenvolvido por uma companhia de média/grande dimensão como um hub secundário para operações 

de pequeno/médio curso. 

8
 Catchment area – área abrangida 
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condicionada essencialmente pelo espaço entre as duas pistas. Observam-se as 

seguintes situações: 

o caminhos de circulação limitados; 

o poucas posições de estacionamento das aeronaves. 

 Condicionantes à expansão eficiente dos terminais; 

 Elevados tempos de rotação e de transferência; 

 Bagagens de transferência, processadas de forma ineficiente; 

 Número reduzido de mangas; 

 Negócios da carga e de manutenção, com espaço limitado; 

 Deficiente controlo nas fronteiras. 

Esta infra-estrutura deve atingir a sua saturação dentro de um espaço de tempo relativamente 

reduzido e prevê-se que venha a ser substituída por uma outra noutro local. No entanto para 

melhorar as actuais operações de voo há algumas alterações que poderão ser feitas para, a 

médio prazo, ela poder funcionar nas melhores condições possíveis. De entre as alterações 

indicadas pela Comissão do Sistema Aeroportuário, indicam-se as seguintes: 

 Colocar em prática o plano de expansão para aumento da capacidade máxima possível 

(final das obras previsto para 2009); 

 Promover a eficiência das operações para aproximar esta infra-estrutura aos standards 

dos hubs internacionais; 

 Facilitar o crescimento do negócio da carga; 

 Melhorar os tempos de rotação e de eficiência de handling
9
; 

 Disponibilizar mais meios para os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 

2.2.3 Aeroporto do Porto 

A construção do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Figura 2-4) remonta aos anos 40 do século 

passado. Nessa altura o aeroporto começou por ser um pequeno aeródromo municipal. Em 

consequência das várias alterações implementadas ao longo dos tempos, ele acabou por ficar 

equipado com uma das melhores e mais modernas pistas europeias, no que se refere à 

qualidade e resistência. Foi ainda no terceiro quartel do século passado que a pista principal foi 

prolongada até aos 3600 m, permitindo assim as ligações do Norte do País para o Brasil e 

África. (Tavares e Esteves, 2000) 

                                                

9
 Handling – Operações de bagagem 
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Figura 2-4 – Aeroporto Sá Carneiro (ANA, 2006b) 

O crescente aumento da procura em termos de passageiros e de carga obrigou à construção 

de novas edificações, em termos de instalações terminais e de apoio técnico. A construção 

mais recente foi a nova aerogare, recentemente inaugurada, que permitiu o aumento da 

capacidade operacional deste aeroporto para 6 milhões de passageiros por ano com elevados 

padrões de comodidade. Este aeroporto é considerado como moderno, eficiente e está 

reconhecido internacionalmente nos inquéritos da ACI-Europe de 2006 como sendo o melhor 

aeroporto da Europa (ANA, 2007c). 

Verifica-se que o tráfego está a aumentar de forma progressiva e sustentada. Em 2006, este 

aeroporto serviu 3,6 milhões de passageiros e mais de 37 mil toneladas de carga, o que 

corresponde a um acréscimo do tráfego da ordem dos 10% em passageiros e de 34% em 

carga em comparação com o ano de 2005. A curto prazo, esta infra-estrutura conseguirá fazer 

face ao aumento da procura e até esgotar a sua capacidade actual, sem que se tenha de 

proceder a um investimento adicional significativo. Ao contrário do aeroporto de Lisboa, no 

caso do Porto não estão previstos quaisquer constrangimentos, em termos infraestruturais, 

num espaço de tempo considerável. O aeroporto do Porto apresenta uma capacidade 

disponível para os próximos 20 anos (MOPTC, 2006). 

Em relação à situação da carga, pensa-se que este aeroporto deverá continuar a apostar no 

desenvolvimento do Centro Logístico de Carga Aérea, ali deve-se instalar os grandes agentes 

internacionais na actividade de transporte de carga expresso através da construção de 

instalações próprias para se optimizar o processo de carregamento da carga no aeroporto. 

Deste modo, será possível constituir assim um factor impulsionador do desenvolvimento e 

crescimento exponencial desta actividade e restantes actividades associadas a esta, no 

aeroporto e na região circundante (ANA, 2007c). 

Para além de constituir uma plataforma internacional de passageiros e carga, o Aeroporto do 

Porto permitirá potencializar o desenvolvimento turístico da região noroeste Peninsular, e assim 

continuar a ser este um vector importante, senão mesmo o principal, de dinamização do sector 

económico e das populações envolventes.  

Actualmente serve o tráfego internacional de negócios e de turismo. Em termos da sua função 

na rede aeroportuária, e apesar de não servir de base a nenhuma home carrier, tem ligações 

directas e frequentes aos principais hubs europeus, bem como a um grupo significativo de 

aeroportos localizados em zonas de elevado desenvolvimento tecnológico e industrial na 
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Europa Ocidental. O Aeroporto do Porto pode ser considerado como um aeroporto feeder
10

 

(Lopes, 2005). 

No que diz respeito ao mercado aeroportuário trata-se de um aeroporto regional, uma vez que 

tem o seu enfoque para serviços ponto-a-ponto sendo alimentado essencialmente por 

passageiros de negócios. O Aeroporto do Porto actua também como um aeroporto O/D, 

servindo um catchment area de 5,38 milhões de pessoas (Lopes, 2005). 

A capacidade actual e a procura actual e a respectiva evolução futura, constam do Quadro 2-5.  

Quadro 2-5 – Capacidade e procura no Aeroporto do Porto (MOPTC, 2006) 

 

Conforme já foi referido este aeroporto foi ampliado recentemente pelo que actualmente não 

existem quaisquer tipos de constrangimentos que importe referir. 

Em termos de oportunidades a ter em conta para esta infra-estrutura, o relatório elaborado pela 

Comissão do Sistema Aeroportuário refere as seguintes: 

 Promover o estabelecimento de ligações de longo curso para a América do Sul e do 

Norte, e a ligação à Galiza; 

 Criar bases operacionais de companhias aéreas; 

 Para o aumento do volume de tráfego, facilitar a criação de novas rotas; 

 Facilitar o negócio de carga e os de não aviação. 

                                                

10
Aeroporto feeder – oferecem ligações a aeroportos hub (tráfego de transferência e ponto-a-ponto) e a 

aeroportos das regiões envolventes (ligações ponto-a-ponto). Como não apresentam um número de 

destinos, número de lugares oferecidos e frequência tão elevados em comparação com as plataformas de 

distribuição de passageiros não movimentam um número tão significativo de passageiros em trânsito. 
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2.2.4 Aeroporto de Faro 

O Aeroporto Internacional de Faro (Figura 2-5) desde a sua inauguração, em 1965, 

desenvolveu-se rapidamente em virtude do aumento da procura turística internacional da 

região.  

O aeroporto está situado a cerca de 4 km da capital algarvia, aproximadamente no centro da 

linha de costa que se estende desde o Cabo de São Vicente até ao Parque Natural Doñana 

(Huelva). Oferece a companhias aéreas, operadores turísticos e a passageiros, o acesso a 

uma zona turística com uma diversificada oferta geográfica e cultural (ANA, 2006d). 

 

Figura 2-5 – Aeroporto de Faro (ANA, 2006d) 

Esta infra-estrutura aeroportuária tem tido um incremento generalizado das operações, 

essencialmente devido ao facto da generalização e banalização das ligações low-cost. Para 

fazer face a este aumento de tráfego, o aeroporto tem sido ampliado e modernizado nos 

últimos anos. 

Segundo informações disponibilizadas pela ANA, o desenvolvimento desta infra-estrutura está 

previsto para um horizonte temporal até 2050, estimando-se uma evolução da procura em 

sucessivos patamares. Numa primeira fase, prevista para 2012, será de 7 milhões de 

passageiros; em 2022 de 7.6 milhões de passageiros e numa fase final de desenvolvimento, 

atingirá uma procura de 13-15 milhões de passageiros (ANA, 2006e). 

Actualmente, o aeroporto tem, e continuará a ter, em todas as fases de crescimento 

consideradas capacidade para acomodar e atrair novos e mais abrangentes fluxos de tráfegos 

para a região e para as suas áreas de influência vizinhas. Pela sua operação contribui, de 

forma equilibrada e ambientalmente responsável para o progresso do Algarve, sem que 

existam incompatibilidades ambientais gravosas e problemas de qualidade de vida das 

populações vizinhas (ANA, 2006e). 

Ao longo do período indicado, o desenvolvimento do Aeroporto de Faro será também 

compatível com as políticas de ordenamento do território e as intenções de desenvolvimento 

imobiliário, turístico e outros. 

O Aeroporto de Faro tem como principal vocação o tráfego internacional de turismo, 

afirmando-se assim como um aeroporto turístico que abrange um catchment area de 562 mil 

pessoas (MOPTC, 2006). 

A capacidade e a procura actual e a evolução futura, para o Aeroporto de Faro, constam do 

Quadro 2-6.  
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Quadro 2-6 – Capacidade e procura no Aeroporto de Faro (MOPTC, 2006) 

 

Das orientações indicadas pela Comissão do Sistema Aeroportuário há que apontar alguns 

constrangimentos para esta infra-estrutura que se passam a citar: 

 Inadequado escalonamento de slots diários. o que leva ao congestionamento do 

movimento de aeronaves e de equipas de handling; 

 A envolvente ambiental limita a expansão futura do aeroporto; 

 Controlo fronteiriço deficiente. 

A mesma comissão também indicou no seu relatório algumas oportunidades que importa ter 

em consideração para o Aeroporto de Faro e que são as seguintes: 

 Cooperação com entidades externas para a promoção de novas rotas; 

 Flexibilização da política de taxas de forma a distribuir o preenchimento de slots; 

 Investir nas companhias low cost; 

 Diversificação dos negócios não relacionados com a aviação. 

2.2.5 Aeroporto da Madeira e Aeroporto do Porto Santo 

Inaugurado em 1963, o Aeroporto da Madeira (Figura 2-6) tem vindo também a sofrer algumas 

alterações, por questões relacionadas com o aumento da sua capacidade e também por 

questões de segurança.  

A primeira ampliação de segurança do aeroporto foi feita no início da década de 80, 

aumentando-se a pista em 200 m. No entanto a grande obra levada a cabo no Aeroporto da 

Madeira foi a última ampliação, concluída em 2001. Nesta obra procedeu-se à rotação de 3º e 

37’ do eixo da sua pista e ao prolongamento até à extensão de 2781 m. Em todo o seu 

desenvolvimento para Nascente a pista, foi construída, em betão armado, sobre pilares que 

fundam em terrenos por vezes submersos (Tavares e Esteves, 2000). 



   15 

 

Figura 2-6 – Aeroporto da Madeira (Ordem dos Engenheiros, 2005) 

O Aeroporto da Madeira está actualmente habilitado para receber qualquer tipo de aparelhos 

da aviação civil, sendo a principal porta de entrada de turistas na região. É um aeroporto 

internacional que serve também voos domésticos (Wikipédia, 2007a). 

O Aeroporto da Madeira é considerado como sendo o segundo com mais difíceis e perigosas 

aproximações e aterragens do mundo, devido à elevada turbulência que é sentida quando o 

vento é superior a 15 nós e quando a aproximação é feita de Sul. Na aproximação à pista 

devido a ventos descendentes e ascendentes é sempre esperada grande turbulência, assim 

como rajadas de ventos laterais. Além disto os pilotos também sentem problemas relacionados 

com o fenómeno uplift (força ascendente) quando a aeronave sobrevoa a pista, dando a 

sensação de que o avião “não quer” aterrar. Segundo refere a bibliografia consultada 

(Wikipédia, 2007a) devido a todas estas situações é exigida aos pilotos uma licença especial 

para operações neste aeroporto.  

O Aeroporto da Madeira está vocacionado para o tráfego turístico, nacional, internacional e 

inter-insular, servindo um catchment area de 239 mil pessoas. Tem capacidade disponível a 

longo prazo (MOPTC, 2006). 

A capacidade e a procura actual e a evolução futura, para o Aeroporto da Madeira, constam do 

Quadro 2-7.  

Quadro 2-7 – Capacidade e procura do Aeroporto da Madeira (MOPTC, 2006) 
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Do relatório da Comissão Aeroportuária são também referidas algumas conclusões 

relacionadas com este aeroporto. Como principais constrangimentos são apontados os 

elevados custos de manutenção da infra-estrutura bem como as elevadas taxas aeroportuárias. 

As principais oportunidades indicadas são a abertura ao tráfego a companhias low-cost para 

complementar rotas existentes; e abrir rotas com novos pontos europeus. Foi também sugerido 

o aumento do esforço da promoção para se explorarem parcerias entre a ANAM e entidades 

regionais públicas e privadas. para atrair turismo. 

A ilha do Porto Santo foi a primeira da Região Autónoma da Madeira a ter uma infra-estrutura 

aeroportuária (ANAM, 2007). 

A obra foi desenvolvida no ano de 1959. Fazia parte a construção de uma pista com 2000 m 

orientada, no sentido Norte-Sul, devidamente pavimentada e sinalizada, uma plataforma de 

estacionamento de aeronaves e um pequeno terminal de passageiros, de carácter provisório. A 

primeira aeronave a aterrou neste aeroporto em 1960 (ANAM, 2007). 

Como qualquer outra das infra-estruturas aeroportuárias já referidas, também o Aeroporto do 

Porto Santo sofreu algumas melhorias ao longo dos tempos. Em primeiro lugar, procedeu-se a 

um aumento da pista para 2440 m e ampliou-se a plataforma de estacionamento de aeronaves. 

No início da década de 80, foi feita uma repavimentação para, mais tarde, se proceder à 

grande reformulação do Aeroporto do Porto Santo, que começou ainda na década de 80, e que 

culminou com a sua inauguração em 1995. Nesta reformulação aumentou-se a pista para 3000 

m, repavimentou-se e construiu-se um novo caminho de circulação com maiores dimensões 

(ANAM, 2007). 

O conjunto de obras efectuado permitiu assim a operação de qualquer tipo de aeronave no 

Aeroporto do Porto Santo, pelo que foi necessário construir uma nova torre de controlo e foi 

implantado um radar de apoio ao tráfego que cruza os céus do Porto Santo (ANAM, 2007). 

Este aeroporto tem como vocação o tráfego inter insular que serve um catchment area de 

apenas 4,4 mil pessoas. Assim como o Aeroporto da Madeira o do Porto Santo também tem 

capacidade disponível a longo prazo (MOPTC, 2006). 

A capacidade actual e procura actual e a evolução futura, para o Aeroporto do Porto Santo 

constam do Quadro 2-8.  
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Quadro 2-8  - Capacidade e procura no Aeroporto do Porto Santo (MOPTC, 2006) 

 

Os principais constrangimentos e oportunidades a ter em conta para esta infra-estrutura são os 

considerados para o Aeroporto da Madeira.  

2.2.6 Aeroportos e Aeródromos dos Açores 

No arquipélago dos Açores há 9 infra-estruturas aeroportuárias que servem uma população de 

241 mil habitantes: Aeródromo do Corvo, Aeroporto das Flores, Aeródromo da Graciosa, 

Aeroporto da Horta, Aerogare Civil das Lajes, Aeródromo do Pico, Aeroporto de Ponta 

Delgada, Aeródromo de São Jorge e Aeroporto de Santa Maria.  

O tráfego de passageiros inter-ilhas é o que ainda regista maior número de frequências, mas já 

não tem o predomínio que se registava habitualmente.  

No entanto o tráfego com o exterior (territorial e internacional), apesar de estar sensível a 

influências de conjuntura, apresenta tendências de crescimento superiores em média. Um caso 

particular desta situação é o tráfego internacional, que se mostra consistente com a evolução 

da procura turística. 

A frequência de movimentos de passageiros nos aeroportos dos Açores em relação ao número 

de habitantes residentes permite concluir que há uma elevada intensidade no uso do modo de 

transporte aéreo, quando se compara com o continente através do mesmo indicador. Esta 

diferença de intensidade está intimamente relacionada com as características diferentes da 

geografia física em ambos os territórios, porque se trata de ilhas e as alternativas de transporte 

inter-ilhas seriam o barco. 

Das infra-estruturas açorianas o Aeroporto de Ponta Delgada e a Aerogare Civil da Base Militar 

das Lajes são as que servem as ilhas com maior densidade populacional, sendo que Ponta 

Delgada tem como principal vocação a de hub insular e as Lajes turismo e tráfego inter insular. 

No entanto, o Aeroporto das Lajes é o maior do arquipélago dos Açores. 
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O Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, foi inaugurado em 1969. No seu início, 

apresentava uma pista de 1800 m que foi desenhada para ter em conta às necessidades de 

tráfego para o continente e entre ilhas. Em 1989, já sobre os domínios da empresa ANA, o 

aeroporto foi remodelado e ampliado, tendo sido aumentada a pista para Nascente em cerca 

de 700 m. Um ano antes fora construída uma nova torre de controlo. Em 1995 foi inaugurado o 

novo Terminal de Passageiros e a nova placa de estacionamento (Wikipédia, 2007b). 

A capacidade actual e procura actual e a evolução futura, para o Aeroporto de Ponta Delgada, 

constam do Quadro 2-9.  

Quadro 2-9 – Capacidade e procura no Aeroporto de Ponta Delgada (MOPTC, 2006) 

 

A infra-estrutura que serve a ilha Terceira é o aeroporto das Lajes que funciona como ponto de 

acesso ao exterior da rede inter de transportes aéreos dos Açores. Este partilha a pista e as 

estruturas de controlo e apoio (excepto o terminal e a placa) com a Base Militar das Lajes que 

é das mais relevantes no contexto atlântico. 

A capacidade actual e procura actual e a evolução futura, para o Aeroporto das Lajes, constam 

do Quadro 2-10.  
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Quadro 2-10 – Capacidade e procura no Aeroporto das Lajes (MOPTC, 2006) 

 

Com excepção das Lajes já referida, o Aeroporto da Horta também é uma infra-estrutura 

significativa do grupo central do arquipélago dos Açores. Assegura ligações para o Continente 

e outras ilhas do Arquipélago e garante uma grande mobilidade em todas as deslocações. 

O aeroporto situado na ilha mais oriental do arquipélago dos Açores é o de Santa Maria, que já 

conta com mais de 50 anos, altura em que foi aberto à Aviação Civil. Hoje em dia é um 

aeroporto fundamentalmente vocacionado para a realização de escalas técnicas. Este 

aeroporto continua a ter um papel importante no desenvolvimento económico da ilha e também 

da Região Autónoma dos Açores. 

O Aeroporto das Flores está situado na zona mais ocidental da Europa e serve 

fundamentalmente para a realização de voos entre as ilhas do arquipélago açoriano. 

O Aeródromo do Corvo, Aeródromo da Graciosa, Aeródromo do Pico e Aeródromo de São 

Jorge são infra-estruturas aeroportuárias criadas apenas com o objectivo de fazer a ligação 

entre as ilhas do arquipélago. 

Dos principais constrangimentos apontados às infra-estruturas aeroportuárias do arquipélago 

dos Açores destacam-se os seguintes: 

 Número reduzido de habitantes em 9 ilhas dispersas com poder de compra abaixo da 

média nacional; 

 Proliferação de infra-estruturas dotadas de rotas internacionais; 

 Condições de navegação difíceis (e.g. clima e relevo montanhoso). 

Em contraste com os constrangimentos parece ser importante referir as oportunidades 

existentes: 

 Racionalização de investimentos em infra-estruturas; 

 Criação de outros destinos para o aeroporto de Ponta Delgada; 
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 Aumento da promoção do arquipélago para atrair turismo 

2.2.7 Aeródromos  

Portugal possui uma rede de 31 aeródromos indicados para a execução de funções 

específicas, tais como protecção civil, emergência médica, trabalho aéreo, aviação desportiva e 

educacional. A sua gestão está a cargo de entidades regionais, municipais e/ou privadas. 

Todas estas infra-estruturas para funcionarem têm de estar certificadas ou aprovadas pelo 

INAC (MOPTC, 2006). 

A rede de aeródromos disponível em Portugal tem uma boa distribuição pelo território. Podem 

receber voos Schengen sem necessidade de qualquer tipo de requisição ao INAC. 

Dos aeródromos existentes em Portugal, cinco destes já foram mencionados aquando da 

indicação das infra-estruturas aeroportuárias do arquipélago dos Açores. Os aeródromos 

certificados em Portugal Continental são 24 e os aprovados são 2. 

No Quadro 2-11 apresentam-se alguns dos principais aspectos dos aeródromos portugueses. 

Conforme seria de esperar, as zonas mais desenvolvidas têm maior população, e os 

aeródromos dessas zonas abrangem um maior número de habitantes. 

Quadro 2-11 – Aeródromos Certificados em Portugal Continental (MOPTC, 2006) 

Distrito Aeródromos km2/Aeródromo Hab./Aeródromo  Utilização 

Viana do Castelo - - -  Pública 75% 

Braga 1 2.706 851.337     Passageiros 71% 

Vila Real 3 1.435 73.739     Militar 4% 

Bragança 3 2.198 48.495  Privado 25% 

Porto 2 1.166 902.508    

Aveiro 1 2.800 727.041     Encerrados 21% 

Viseu 1 5.008 395.202    

Guarda - - -  Capacidade 

Coimbra 1 3.974 437.642  Hangares 79% 

Leiria 1 3.500 472.895  Tipo de Pista   

Castelo Branco 2 3.308 101.657     Asfalto 46% 

Santarém 1 6.716 463.676     Saibro 29% 

Lisboa 2 1.385 1.101.752     Betão 21% 

Portalegre 1 5.227 121.653     Arenosa 4% 

Setúbal 1 5.042 829.007  Comprimento da pista (m)   

Évora 1 7.398 171.130     < 900 54% 

Beja 1 10.224 156.153     De 901 a 1.100 21% 

Faro 2 2.495 205.734     De 1.101 a 1.300 12.5% 

Portugal 
Continental 24 3.208 412.269     >1300 12.5% 

 

Actualmente há um número reduzido de aeródromos que acumulam funções de transporte 

aéreo para aeronaves de pequena dimensão. Na Figura 2-7, retirada do relatório apresentado 

pela Comissão Aeroportuária, são bem visíveis as valências dos aeródromos relativamente à 

qualidade do piso e o comprimento da pista. 



   21 

 

Figura 2-7 – Valência dos Aeródromos (MOPTC, 2006) 

Da análise da figura é importante referir-se que cerca de 20% dos aeródromos estão 

encerrados e que mais de 50% dos aeródromos não têm piso asfaltado (considerado como 

sendo o piso de melhor qualidade).  

A existência de aeródromos públicos prevalece sobre a existência de aeródromos privados. Os 

privados representam um terço dos aeródromos públicos. 

Em termos de constrangimentos a apontar nos aeródromos certificados é importante referir que 

há falta de recursos humanos qualificados em alguns aeródromos, a nível local, e anote-se a 

carência de equipamentos em uma ou mais áreas (e.g. comunicação, navegação, vigilância e 

segurança). 

As oportunidades que não devem ser desperdiçadas para os aeródromos certificados são as 

seguintes: 

 Criar critérios de aprovação e manutenção de infra-estruturas, estando estas sempre 

consideradas em termos de ordenamento territorial; 

 Usufruir do número reduzido de aeródromos com vocação específica e complementar à 

rede de aeroportos; 

 Considerar a utilização de aeródromos para efeito da aviação executiva no caso da 

região circundante ser propícia e existirem os requisitos mínimos necessários. 

2.2.8 Heliportos 

A rede de heliportos em Portugal Continental apresenta uma boa cobertura geográfica e tem só 

como vocação a realização de operações em território nacional de utilidade pública. No 

entanto, a boa cobertura não se traduz numa boa cobertura de heliportos em hospitais. 

Apenas sete urgências hospitalares possuem heliportos, o que obriga a um transporte em 

ambulância nas restantes sete urgências hospitalares polivalentes que existem em Portugal. A 

região Norte é a que apresenta a situação mais complicada, dado que, dos cinco hospitais com 
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urgências polivalentes, apenas o Hospital de São Pedro, em Vila Real, tem o heliporto a 

funcionar (Portugalmail, 2007). 

Tabela 2-1 – Heliportos em Portugal Continental (MOPTC, 2006) 

Distrito Heliportos km2/Heliporto Hab/Heliporto  Estado 

Viana do Castelo 1 2.219 251.937  Certificados 9 

Braga 3 902 283.779  Aprovados 49 

Vila Real - - -    

Bragança 2 3.298 72.743  Utilização 

Porto 7 291 257.859  Público 86% 

Aveiro 3 1.400 242.347     Emergência Médica 50% 

Viseu 3 1.669 131.734     Combate incêndio 26% 

Guarda 2 2.768 88.043  Outros 14% 

Coimbra 3 1.325 145.881  Privado 14% 

Leiria 3 1.167 157.632  Encerrado 5% 

Castelo Branco 1 6.616 203.314    

Santarém 7 959 66.239   

Lisboa 9 308 244.834   

Portalegre - - -  

  Setúbal 2 2.521 414.504  

Évora 1 7.398 171.130  

Beja 4 2.556 39.038   

Faro 9 554 45.719  
  Portugal 

Continental 58 1.283 164.907  

 

Os constrangimentos apontados pela comissão, a estas infra-estruturas são os seguintes: 

 Alguns dos heliportos estão localizados em cidades e estão rodeados de obstáculos, 

logo dificultam as manobras de aproximação e de descolagem; 

 As capacidades e as competências existentes em alguns aeródromos, a nível local, 

não são as melhores; 

 Equipamentos desadequados numa ou mais áreas, tais como comunicação, 

navegação, vigilância e segurança; 

 Ausência de dados actualizados, para validade de certificados emitidos pelo regulador. 

Para as oportunidades que devem ser seguidas referem-se as seguintes: 

 Desenvolver critérios para aprovação e manutenção de infra-estruturas, estando estas 

consideradas em termos de ordenamento territorial; 

 Criar acordos com infra-estruturas privadas que estejam em posição geográfica 

interessante para o combate a incêndios; 

 Indicar para cada um dos concelhos um ponto de aterragem alternativo para 

helicópteros (e.g campo de futebol); 
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 Determinados obstáculos devem ser dotados de iluminação visto que a sua ausência 

inviabiliza a utilização nocturna de aeródromos e/ou heliportos; 

 Tentar sempre que possível dotar os hospitais públicos de urgência polivalente com 

heliportos. 

2.2.9 Infra-estruturas aeronáuticas militares 

Actualmente em Portugal existem 11 aeródromos militares, alguns dos quais já com utilização 

de natureza civil e outros poderão vir a ter (MOPTC, 2006). 

Na Figura 2-8 estão indicadas as valências das pistas dos diferentes aeródromos militares. De 

referir que mais de 70% das pistas apresenta uma resistência igual ou inferior a 40 PCN 

(Pavement Classification Number), o que levanta questões à sua utilização para outros fins que 

não os da simples utilização militar. 

 

Figura 2-8 – Valências das infra-estruturas militares (MOPTC, 2006) 

No Quadro 2-12 estão listados os constrangimentos e as oportunidades das diversas 

infra-estruturas militares para que estas venham a ter tráfego de natureza civil, conforme 

referido nas Orientações Estratégicas para o Sistema Aeroportuário Nacional. 
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Quadro 2-12 – Constrangimentos e oportunidades das Infra-estruturas Aeronáuticas Militares 

(MOPTC,2006) 

Base Constrangimentos Oportunidades 
Potencial de 

utilização civil 

Alcochete Comprimentos da pista 

  

Este aeródromo 
está integrado 
no campo de 
tiro de 
Alcochete que 
possui 
características 
exclusivamente 
de utilização 
militar com 
treino de tiro 
real 

Alverca 

Espaço aéreo partilhado com o 
aeroporto de Lisboa 

Colocar serviços de apoio 
(handling, combustível) 

Já em utilização Pólos de abastecimento 
desadequados para aeronaves 
de grande dimensão Relocalizar Área Figo Maduro 

Beja-Base Aérea 
Nº11 

Apenas pode ser utilizada uma 
pista Construir parte terra Planeado 2008 

Lajes-Base Aérea 
Nº4 Operações a 75% dos EUA 

Construir parte terra 
Já em utilização 

Monte Real-Base 
Aérea Nº5 

Base operacional para defesa do 
território Reduzido 

Utilização da NATO 

Montijo-Base Aérea 
Nº6 

Utilização da NATO 

Construir parte terra Reduzido 

Pistas cruzadas 

Espaço aéreo partilhado com 
Alcochete 

Localização de espaço 
disponível desadequado 

Pólos de abastecimento 
disseminados 

Base de busca e salvamento 

OVAR-Aeródromo 
de Manobra Nº1 

Infra-estrutura antiga 
Construir parte terra 

Sim Instalar serviços de combate a 
incêndios 

Porto Santo Espaço   Já em utilização 

Sintra-Base Aérea 
Nº1 

Comprimento de pista 
insuficiente para aviação 
comercial 

Aviação Executiva 
Sim 

S.Margarida Comprimento de pista   Não 

Tancos 

Utilização e novo investimento 
aprovado 

Instalar serviços de combate a 
incêndios 

Reduzido 

Pistas cruzadas 

 

Em termos de condicionantes dos aeródromos militares o relatório da Comissão do Sistema 

Aeroportuário refere algumas: 

 A proximidade de Alverca com o rio Tejo cria situações de reduzida visibilidade e tectos 

baixos no aeródromo; 
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 Em relação ao Montijo está previsto o reforço da resistência de uma das pistas que 

actualmente tem 2147 m X 45 m, e poderia aumentar para 2400 m, com a execução de 

obras de desnivelamento ou de afastamento de acesso à base, com condições de 

construção difíceis e custos elevados; 

 Na base do Montijo, também há grandes problemas para a localização da plataforma 

de estacionamento civil e de um terminal associado, devido ao facto desta base estar 

localizada numa zona urbana consolidada e a configuração física e o tipo de utilização 

do aeródromo provocarem interferências com áreas sensíveis da Base Aérea. 

Importa referir que estes comentários não são objecto de uma concordância total do ponto de 

vista das várias entidades aeronáuticas. 

2.3 Infra-estruturas aeroportuárias previstas 

Actualmente está prevista a criação de duas novas infra-estruturas aeroportuárias em Portugal: 

Aeroporto Civil em Beja e o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL). 

O Aeroporto de Beja é uma infra-estrutura mista militar-civil. Aparentemente será criado com o 

objectivo de satisfazer as necessidades dos futuros empreendimentos turísticos que estão a 

ser realizados um pouco por todo o Alentejo, uma vez que actualmente não existem na zona 

tráfegos significativos de passageiros e carga. Também se antecipa que poderá servir a carga, 

a indústria aeronáutica e voos de passageiros para o Algarve, como complemento do 

Aeroporto de Faro. 

Em relação ao Novo Aeroporto de Lisboa, este servirá para fazer face à saturação que o actual 

Aeroporto da Portela atingirá em breve. Como se trata de uma matéria muito polémica e que 

não se enquadra no âmbito do presente documento não se tecem comentários mais 

elaborados sobre esta matéria. 
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3 HELIPORTOS 

3.1 História dos helicópteros 

Desde a antiguidade, que o homem tentou criar máquinas voadoras que permitissem o 

transporte de pessoas. Uma destas invenções, que se tem vindo a aperfeiçoar ao longo dos 

anos até se distinguir do resto das aeronaves existentes, consistiu no helicóptero. 

Fundamentalmente, um helicóptero é uma aeronave que é levantada e propulsionada por um 

motor em que a sustentação, contrariamente aos aviões, não provém de asas fixas, mas sim 

de um conjunto de asas giratórias, mais conhecidas por hélice do rotor, situada na parte 

superior do aparelho. Devido às suas características específicas os helicópteros podem 

alcançar o voo sem a necessidade de um caminho de circulação, que na terminologia brasileira 

se denomina de pista de rolamento (Wikipédia, 2007c). 

Na Figura 3-1 indicam-se algumas das principais componentes que constituem um helicóptero. 

 

Figura 3-1 - Componentes de um helicóptero (Irusta e Serrano, 2007) 

A história dos helicópteros referida neste capítulo é uma compilação da bibliografia de Bastos e 

Flemming. 

A história do surgimento dos helicópteros é muito antiga e fascinante. As suas primeiras 

aparições, em forma de brinquedo, surgiram três mil anos antes de Cristo, na China, o nobre 

berço de muitas invenções. Os chineses idealizaram os primeiros rotores com penas de aves 

presas a uma haste, que quando girada com o movimento rápido das palmas das mãos, 

ganhavam sustentação e eram capazes de voar. Muito provavelmente este sistema foi 

idealizado a partir da observação da natureza, onde determinadas sementes, ao caírem das 

árvores voavam carregadas pela brisa. 
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No entanto a primeira ideia pouco prática, propriamente dita de um helicóptero, foi concebida 

por Leonardo Da Vinci, em 1483, que desenhou o seu “Giroscópio Aéreo” (Figura 3-2) O seu 

inventor descreveu-o da seguinte forma, “acho que se este instrumento, como um parafuso for 

bem feito – isto é, feito de linho, cujos poros sejam fechados com goma – e, for girado 

rapidamente, o mencionado parafuso fará suas espirais no ar e alçar-se-á ao alto”. A asa 

espiral apresentada por Da Vinci acabou, muitos séculos depois, por se tornar a base de voo 

dos helicópteros. 

 

Figura 3-2 – Giroscópio Aéreo de Da Vinci (Bastos, 2005) 

Em 1754, Mikhail Lomonosov estabeleceu um conceito muito importante para a aviação de 

asas rotativas. Desenvolveu um rotor coaxial, similar ao feito pelos chineses, mas impulsionado 

por uma mola. O dispositivo era capaz de voar livremente e ganhar uma boa altura. Na época 

foi idealizado para elevar instrumentos meteorológicos. 

Pouco tempo depois, o francês Launoy com a ajuda do seu mecânico Bienvenu, criou um 

modelo que consistia em dois conjuntos de penas de peru e que giravam para lados opostos. 

(Figura 3-3) O conjunto era impulsionado por uma fina haste que fazia o papel de uma mola. 

 

Figura 3-3 – Dispositivo de Launoy (Flemming, 2005) 

Em 1843, Sir George Cayley da Grã-Bretanha, influenciado pelos antigos brinquedos chineses, 

desenhou aquilo a que chamou de “carruagem aérea” (Figura 3-4). Consistia numa máquina 
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para voar, composta por dois rotores instalados nas extremidades. Esta solução de engenharia 

é aplicada, ainda hoje, em alguns modelos. Na época os motores existentes eram movidos a 

vapor, pelo que eram extremamente pesados para serem utilizados. 

 

Figura 3-4 – Carruagem aérea de George Cayley (Bastos, 2005) 

Em 1845, o francês Cossus desenhou uma máquina que voaria impulsionada por um motor 

movido a vapor, e que teria três conjuntos de rotores (Figura 3-5). 

 

Figura 3-5 – Máquina de Cossus of France (Flemming, 2005) 

O nome helicóptero foi utilizado pela primeira vez pelo Visconde françês Gustave Ponton 

d’Ámecourt que pensou num modelo com hélices contra-rotativas, movidas também por um 

motor a vapor (Figura 3-6). A máquina foi apresentada na Exposição Aeronáutica de Londres, 

em 1868, mas não conseguiu voar. Uma outra, impulsionada por mola, teve mais êxito. 
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Figura 3-6 – Helicóptero de Gustave Ponton d´Amecourt (Flemming, 2005) 

Posteriormente, em 1878, o francês Castel idealizou um helicóptero movido a ar comprimido, 

que impulsionava dois eixos contrarotativos, mas que também nunca conseguiu voar. Anos 

mais tarde fez a exeperiência de voar com elásticos de borracha. 

No mesmo ano, o engenheiro civil italiano, Enrico Forlanini construiu um helicóptero movido a 

motor a vapor com dois rotores contra-rotativos que subiu 40 pés e voou cerca de 20 segundos 

(Figura 3-7). 

 

Figura 3-7 – Helicóptero de Enriço Forlanini (Flemming, 2005) 

Depois destas primeiras invenções de helicópteros, mais tarde, os investigadores Louis 

Breguet, Paul Cornu, Juan de la Cierva, Émile Berliner e Igor Sikorsky abriram o caminho ao 

aparecimento deste tipo de aeronave. O primeiro voo, bem sucedido e registado, de um 

helicóptero ocorreu, em 1907, e foi realizado por Paul Cornu, em França (Figura 3-8). 
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Figura 3-8 – Helicóptero de Paul Cornu (Bastos, 2005) 

Porém, o primeiro voo de helicóptero completamente controlável foi demonstrado por Hanna 

Reitsch em 1937, em Berlim na Alemanha (Figura 3-9). 

 

Figura 3-9 – Helicóptero utilizado por Hanna Reitsch (Bastos, 2005) 

No início dos anos 40, Igor Sikorsky esteve na base do aparecimento do Sirkorsky R4 

(Figura 3-10), na sua versão militar, para busca e salvamento. Em 1944, foi utilizado para 

transportar um agente secreto, clandestino, na zona dos Balcãs. 

 

Figura 3-10 – Helicóptero Sikorsky R4 (Bastos, 2005) 

Em 1946, lançou-se a produção do Bell 47B (Figura 3-11), que atingia uma velocidade de 

140 km/h, com duas pessoas a bordo. Entretanto, no final dos anos 50, os helicópteros 
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começaram a especializar-se e a desenvolver-se, atingindo velocidades de 260 km/h, com 

ocupações até 44 lugares a bordo. 

 

Figura 3-11 – Helicóptero Bell 47B (American Helicopter Museum, 2004) 

Tornando-se um símbolo de poder, o helicóptero veio a ser também uma fonte de prestígio 

para determinados homens de negócios. Tudo isso começou quando a companhia 

norte-americana Bell não ganhou uma encomenda militar de helicópteros de observação, 

acabando, em 1965, por adaptar o projecto à área civil. Este helicóptero acabou por se tornar 

um modelo popular entre os homens de negócios, apreciadores de conforto (Wikipédia, 2007c). 

A guerra do Vietname e a estratégia militar utilizada com recurso a forças aerotransportadas 

(fuzileiros e comandos) permitiu o desenvolvimento dos helicópteros para transporte de 

pessoas. 

Nos anos 70, o helicóptero Bell acabou por ser melhorado, e readquiriu o seu interesse militar, 

pelo que foi vendido às forças armadas de todo o Mundo. No campo militar, surgiu o AH – 64 

Apache (Figura 3-12), que veio a constituir a base dos helicópteros mais modernos e mais 

eficazes. 

 

Figura 3-12 – Helicóptero AH-64 Apache (Fórum Defese, 2005) 

Na década de 90 surgiu o modelo Westland – Agusta EH-101 (Figura 3-13), que é um 

helicóptero diversificado, que suporta o transporte de passageiros, operações militares e 

salvamento no mar. Com as melhorias da tecnologia, o consumo de combustível baixou. Os 

níveis de ruído foram-se reduzindo, o mesmo sucedendo com as vibrações. Desta forma, 

passou também a haver um menor desgaste da estrutura. 
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Figura 3-13 – Helicópteros Agusta-Westland EH-101 (Força Aérea Portuguesa, 2005a) 

Em termos militares, a fuselagem é feita de forma a diminuir as possibilidades de os 

helicópteros serem detectados por radares, tendo esta sido uma das preocupações dos 

engenheiros aeronáuticos durante os anos 90. Uma das possibilidades para atingir este 

aspecto consiste em fazer com que os helicópteros emitam uma quantidade elevada de calor, 

para não serem detectados por infra-vermelhos (Wikipédia, 2007c). 

Desta forma os helicópteros foram um meio de transporte que foi evoluindo ao longo dos 

tempos. Depois de terem sido utilizados em termos civis e militares, acabaram por adquirir um 

estatuto especial entre os outros meios de transporte, e revelaram-se fundamentais para 

situações de salvamento, de guerra, de emergência ou até mesmo como meio de transporte de 

luxo (Wikipédia, 2007c). 

Naturalmente com o evoluir dos helicópteros, a necessidade de se começar a construir mais e 

melhores heliportos também foi aumentando. 

3.2 Introdução aos heliportos 

Um heliporto (Figura 3-14) é um aeroporto pequeno, apropriado apenas para o uso por parte 

de helicópteros. Tipicamente, os heliportos possuem uma ou mais plataformas de aterragem e 

devem ter alguns serviços mais limitados, tais como de combustível, iluminação, vento e 

hangares (Wikipédia, 2007d). 

A terminologia brasileira denomina de “heliponto”, os heliportos onde está apenas prevista uma 

área para aterragens e descolagens de helicópteros. 

 

Figura 3-14 – Heliporto em Newcastle City (Aerologistics, 2006) 

Nas grandes vilas e cidades, devem-se prever outros serviços de transporte junto aos 

heliportos. Geralmente os heliportos estão situados mais próximos dos aglomerados urbanos 
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comparativamente com os aeroportos, o que constitui uma vantagem em termos de tempo de 

viagem para muitos centros urbanos. Por vezes o acesso aos aeroportos faz-se por meio de 

helicópteros a partir de heliportos situados no interior das cidades. Em certos casos é mais 

rápido ir para um aeroporto, de helicóptero, do que, por exemplo, de carro (Wikipédia, 2007d). 

Inicialmente os criadores dos heliportos pensaram que estes iriam ter um grande 

desenvolvimento. Mas, no entanto, estas expectativas não foram alcançadas por várias razões. 

O ruído provocado pelos helicópteros constitui um óbice relevante mas, talvez o aspecto mais 

relevante seja o elevado custo de operação. (Wikipédia, 2007d) 

A existência de plataformas de aterragem são comuns em hospitais, e servem para a 

transferência de doentes, em situação de emergência, para unidades de trauma ou para 

aceitarem doentes provenientes de áreas remotas que não dispõem de hospitais, ou 

infra-estruturas de saúde capazes de prestarem um nível adequado de cuidados de 

emergência. Muitas das vezes em ambientes urbanos, este tipo de heliportos estão localizados 

na cobertura dos edifícios hospitalares, em placas devidamente dimensionadas para o efeito. 

Outras vezes estão na sua directa proximidade. 

3.3 Serviços dos heliportos 

Segundo a regulamentação americana (Advisory Circular, 2004) pode ser disponibilizada pelos 

heliportos uma série de importantes serviços, e que de seguida estão referidos. 

Juntamente com os serviços de transporte de pessoas, os helicópteros já provaram ser 

bastante úteis em situações de desastres naturais, serviço médico, serviço da polícia e 

movimento de valores importantes. 

Muitas das vezes, verifica-se que os desastres naturais implicam o caos dos grandes sistemas 

de transporte, tornando-se menos eficientes ou mesmo completamente ineficazes. Nestas 

situações os helicópteros conseguem dar resposta às equipas de salvamento e evacuar as 

pessoas feridas durante o período crítico, antes dos restantes sistemas de transporte voltarem 

a ser restabelecidos. 

Os helicópteros conseguem transportar pessoas doentes em tempos mais curtos para, onde 

quer que seja necessário, sem estarem sujeitos às limitações das infra-estruturas de transporte 

terrestres e nestes casos, a rapidez permite salvar vidas. 

Actualmente, os helicópteros começam também a ser associados às forças policiais uma vez 

que estes podem ser vitais para auxiliarem as polícias na execução dos seus trabalhos, 

tornado assim o seu trabalho mais eficaz. No Estados Unidos da América, o controlo de tráfego 

rodoviário e a perseguição a criminosos recorre muitas vezes a helicópteros. 

Por último, pode-se considerar que os helicópteros podem ser importantes para o transporte de 

valores importantes e de pessoas importantes, tais como Presidentes de países, por serem 

meios de transporte rápidos e flexíveis. 
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Ainda com pouca expressão, os helicópteros podem ser utilizados por companhias para 

estabelecerem a ligação entre as casas das pessoas e os locais de trabalho e os aeroportos 

locais. Na bibliografia encontram-se exemplos de empresas que recorrem a eles para 

construírem e inspeccionarem as linhas eléctricas de alta voltagem e monitorizar as linhas de 

transmissão de gás. Também têm sido utilizados pela indústria petrolífera para ajuda na 

exploração e nas operações de produção, essencialmente no caso da exploração off-shore em 

plataformas petrolíferas. Como é do conhecimento geral, são frequentemente utilizados 

helicópteros por profissionais dos meios de comunicação social. 

É com base neste tipo de serviços que se pretende que os helicópteros venham a servir que 

muitas das vezes se justifica a instalação dos heliportos em determinados locais. 

3.4 Tipos de heliportos 

Existem vários tipos de classificação de heliportos: em função do objectivo a que se destina; da 

entidade que assegura a sua gestão e do tipo de aeronaves que os utilizam. É crucial também 

considerar também uma classificação baseada na implantação, que é a que será apresentada. 

Relativamente à construção de heliportos estes podem ser designados por heliportos de 

superfície (Figura 3-15) ou então por heliportos elevados (Figura 3-16). Os heliportos de 

superfície correspondem a heliportos localizados sobre o solo ou numa plataforma sobre a 

água. Por sua vez os heliportos elevados são os que se situam sobre uma estrutura artificial 

mais alta do que o solo, segundo o DL nº 186/2007. 

 

Figura 3-15 – Heliporto de Superfície (FEC Heliports, 2007) 

No que diz respeito aos heliportos elevados importa ter em conta alguns aspectos. Este tipo de 

heliportos só deve ser construído se a construção de um heliporto ao nível do solo for 

considerada como inviável. A área de aterragem nestes casos pode abranger a totalidade da 

superfície do terreno ou parte deste (Corpo de Bombeiros, 2004). 

No caso dos heliportos elevados deve-se dar especial atenção ao projecto estrutural. A laje do 

terraço do edifício deve ser dimensionada, em termos estruturais, às sobrecargas devido aos 

helicópteros e às operações de voo associadas. 
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Figura 3-16 – Heliporto Elevado (Systems, 2003) 

Dentro do tipo de heliportos pode-se ainda fazer referência, em particular, às heliplataformas 

(Figura 3-17) e heliportos a bordo de barcos (Figura 3-18). Esta terminologia é essencialmente 

brasileira, porque em Portugal, este tipo de estruturas não existe ou é pouco comum. 

Uma heliplataforma, segundo o Anexo 14 Vol. II da ICAO, corresponde a um heliporto situado 

no mar, sobre uma estrutura flutuante ou fixa. 

 

Figura 3-17 – Heliplataforma (BDI_Solutions, 2006) 

Os heliportos a bordo de barcos, conforme o nome sugere, são heliportos localizados sobre a 

estrutura de um barco. 

Os heliportos elevados, independente do tipo e do local considerados apresentam no fundo 

desvantagens em relação aos heliportos de superfície. Muitas vezes não são problemas de 

estabilidade mas de ordem aerodinâmica e de segurança (por exemplo formas de assegurar o 

combate a incêndios de forma eficaz). O próprio projecto tem de ter em consideração outros 

constrangimentos como a necessidade de ter uma zona desobstruída alargada e a 

necessidade de assegurar ao longo das vertentes de projecto uma rede de drenagem eficaz. 
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Figura 3-18 – Heliporto a bordo de um barco (Maritime Products AS, 2005) 

3.5 Fases recomendadas para a implantação de um heliporto 

A empresa Aerodinâmica, Consultadoria e Serviços (Aerodinâmica, 2005) tem desenvolvido 

muita da sua actividade no projecto e operação de heliportos. Utilizaram-se esses elementos 

para a elaboração desta secção pois, segundo a empresa, alguns aspectos importantes devem 

ser levados em conta para o planeamento de heliportos. 

Obviamente que qualquer planeamento passa por uma fase prévia de identificação das 

necessidades e da caracterização do tráfego existente e expectável. Depois de se ter concluído 

pela necessidade da construção do heliporto, recorre-se à metodologia em que se discute e 

selecciona o local mais adequado. Paralelamente, para cada local deve-se proceder a uma 

análise global das condicionantes ambientais, discutindo quais as alternativas menos gravosas 

e propondo medidas de minimização dos principais impactes identificados. 

Em primeiro lugar, o que se deve fazer quando se pretende implantar um heliporto é fazer 

alguns estudos iniciais, de forma a determinar se um determinado local é viável para a sua 

construção. Entre outros estudos, deve-se definir a adequação da superfície para o 

assentamento do heliporto. Deve também ser feito um estudo da interface do heliporto com a 

geografia do local e os empreendimentos locais, das dimensões do heliporto, da resistência do 

piso, da existência de obstáculos e instalações complementares.  

Depois de se definir um determinado local como viável para a construção de um heliporto, o 

que deve ser feito é a elaboração do projecto que deve ser submetido a aprovação por parte da 

entidade aeronáutica do país, para obtenção de autorização para a sua construção e a 

posterior certificação. 

No Brasil, uma vez construído o heliporto, ele deve ser inspeccionado por uma equipa do 

Comando da Aeronáutica, para assim determinar a sua abertura ao tráfego aéreo através da 
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sua homologação, se for um heliporto público, ou registo, se se tratar de um heliporto privado. 

Depois de inspeccionado o heliporto deverá passar a constar do cadastro regional de 

aeródromos e heliportos. 

No Brasil o estudo da implantação de um heliporto deverá obedecer à seguinte abordagem: 

 Estudos preliminares; 

 Elaboração do projecto; 

 Autorização do Comando da Aeronáutica para a construção; 

 Construção; 

 Homologação (se público) ou registo (se privado); 

 Operação/Exploração. 

Em Portugal, as fases de estudo de um heliporto estão contempladas na Circular de 

Informação Aeronáutica (CIA). Diferem das apresentadas anteriormente mas globalmente a 

metodologia preconizada é semelhante. 

3.6 Localização ideal de heliportos 

A localização de heliportos em zonas urbanas deve estar condicionada a diversos factores de 

que se destacam os seguintes: posição estratégica de forma a servir o tráfego potencialmente 

utilizador do heliporto; obstruções mínimas das áreas de aproximação e partida; perturbação 

mínima nas áreas adjacentes do heliporto; fácil acesso através de outros meios de transporte 

(transportes terrestres) e custos mínimos de aquisição e de desenvolvimento (Alves, 2007). 

Para além dos factores acima indicados deve-se ter em conta que, dada a sua singularidade, 

os heliportos devem estar localizados sempre que possível perto de rios ou lagos, ou de 

caminhos-de-ferro, ou de auto-estradas ou estradas. Estas localizações têm a vantagem de 

garantir espaços aéreos relativamente desobstruídos que podem ser protegidos da ocupação 

indesejada com obstáculos, através da definição de zonas restritivas adequadas (Advisory 

Circular, 2004). Estes princípios são adoptados no Brasil e nos Estados Unidos da América. 

Nos heliportos o arranjo físico do espaço deve ser feito em função das características 

operacionais dos helicópteros que venham a utilizar o heliporto bem como do tipo de apoio que 

se pretende que a infra-estrutura aeronáutica venha a dar. 

A segurança operacional é um aspecto importante que deve ser levado em conta na 

localização de heliportos. Quando se refere segurança operacional pretende-se ter em conta 

essencialmente a existência de áreas livres de obstáculos nas zonas de aproximação e 

descolagem.  

As áreas de aproximação e descolagem devem intersectar zonas libertas de quaisquer 

obstáculos pelo que muitas vezes se privilegie planos de água e zonas desocupadas. Nos 
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casos de proximidade com aeroportos, ocorrem problemas adicionais porque os diversos tipos 

de operações aeronáuticas devem ser compatibilizadas, da melhor forma possível, para não se 

criarem situações de falta segurança. 

Importa referir os efeitos dos heliportos nas áreas adjacentes. Como resultado da legislação 

dos diversos países, os vários municípios, onde se localizam os heliportos, devem adoptar 

medidas e enquadramentos legais para fazer respeitar as zonas de restrições aeronáuticas por 

isso deve-se respeitar as restrições altimétricas e impor medidas para restringir o uso dos 

terrenos adjacentes aos heliportos. 

De referir ainda que o ruído dos helicópteros pode provocar restrições no uso dos terrenos 

adjacentes. Em zonas urbanas densamente povoadas, as condicionantes ambientais podem 

restringir, o estabelecimento deste tipo de infra-estruturas. 

3.7 Tipos de operações em heliportos 

Os heliportos podem ser abertos ao tráfego aéreo para a realização de operações diurnas ou 

nocturnas, visuais ou instrumentais. 

O tipo de operação depende dos factores que condicionam a implantação do heliporto e do tipo 

de equipamento instalado (tipo de helicóptero, equipamentos existentes, certificação da 

tripulação). 

Em seguida, referem-se as características das operações em heliportos que são adoptadas no 

Brasil (Aerodinâmica, 2005): 

 Operação Diurna: 

o Operações realizadas no período diurno (entre o nascer e o pôr-do-sol); 

 Operação Nocturna: 

o  Operações realizadas durante o período nocturno (entre o pôr-do-sol e o 

nascer); 

 Operação Visual – VFR (Visual Flight Rules): 

o Operações realizadas acima dos mínimos meteorológicos estabelecidos, 

sendo essencial o contacto visual com o solo e obstáculos, podendo ocorrer no 

período diurno (VFR Diurno) ou nocturno (VFR Nocturno); 

 Operação Instrumentada – IFR (Instrument Flight Rules): 

o Operações realizadas dentro dos limites meteorológicos estabelecidos, onde 

são permitidos segmentos sem contacto visual externo, podendo efectuar-se 

no período diurno (IFR Diurno) ou nocturno (IFR Nocturno). 
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3.8 Dimensionamento de heliportos 

3.8.1 Comentários prévios 

Com base no disposto nos regulamentos, foram indicadas as principais componentes que 

devem constituir um heliporto. 

Noutro capítulo do presente trabalho (Capítulo 4) indicam-se os regulamentos com mais 

detalhe, dando-se especial atenção aos requisitos que cada um estabelece, para que o 

planeamento de heliporto seja feito com boas condições de segurança. 

3.8.2 Definição das condicionantes do projecto – área de toque, área de 

aproximação e descolagem e área de segurança 

Relativamente ao uso a ser dado a um heliporto este poderá ser público ou privado. Certos 

países, como o Brasil, consideram ainda o uso militar. Em Portugal os heliportos militares são 

considerados como privados. 

Para a operação de um heliporto consideram-se os seguintes três elementos primários: 

 Touchdown and Lift-off Area / Área de Toque (TLOF) – corresponde a uma área na 

qual o helicóptero aterra e a partir da qual se dá a elevação inicial do helicóptero; 

 Final Approach and Take-off Area / Área de Aproximação e Descolagem (FATO) – é a 

área sobre a qual a aproximação do helicóptero é completada para a sua aterragem, e 

aquela a partir da qual as manobras de descolagem são iniciadas; 

 Safety Area / Área de Segurança – área situada à volta da FATO, que corresponde a 

uma área livre de obstáculos para o caso dos helicópteros divergirem acidentalmente 

da FATO. 

O Anexo 14 da ICAO e os vários regulamentos contemplam estas definições de forma clara. 

O dimensionamento de cada uma das áreas referidas depende dos tipos de helicópteros que 

venham a operar no heliporto, considerando-se este como sendo o “helicóptero de projecto”  ou 

“helicóptero crítico”. 

Na Figura 3-19 é indicada esquematicamente a disposição das áreas, referidas, que devem ser 

consideradas no planeamento de um heliporto. 
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Figura 3-19 – Áreas de um heliporto (adaptado de Heliport Lighting, 2006) 

3.8.3 Superfícies de aproximação e descolagem 

As superfícies de aproximação e descolagem correspondem a zonas que devem estar 

desimpedidas de obstáculos para permitirem a execução de aterragens e de descolagens, em 

boas condições de segurança.  

Estas superfícies devem ser escolhidas de forma a possibilitarem a execução de operações de 

forma mais vantajosa. Na medida do possível, devem estar orientadas, no sentido contrário, à 

direcção dos ventos dominantes.  

Num heliporto é aconselhável a existência de pelo menos duas superfícies de aproximação e 

de descolagem. Normalmente um heliporto com duas direcções de aproximação, 

diametralmente opostas, terá uma percentagem aceitável de utilização, desde que uma das 

direcções esteja orientada em sentido oposto ao dos ventos dominantes. No entanto, o aspecto 

mais relevante é o regime de ventos existentes, que privilegia a direcção do vento dominante e 

a do outro rumo igualmente frequente (ventos cruzados). 

No caso de heliportos elevados, em zonas urbanas, deve ser dada especial atenção à análise 

das alturas dos edifícios vizinhos. 

Na Figura 3-20, pode-se visualizar a posição habitual da superfície de aproximação e 

descolagem num heliporto. 
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Figura 3-20 – Superfície de Aproximação e Descolagem (adaptado de Heliport Lighting, 2006) 

3.8.4 Caminhos de circulação 

Num heliporto devem ser considerados caminhos de circulação, sempre que necessário. 

Servem para garantir o movimento dos helicópteros em terra, da zona de aterragem para outro 

local e ainda ter em conta descolagens a baixa altitude. Garantem, nomeadamente, a correcta 

ligação entre a TLOF e a zona de estacionamento. Os caminhos de circulação também podem 

servir para facilitar as manobras dentro da zona de estacionamento, quando feitos a baixa 

altitude. As características físicas deste tipo de caminhos de circulação são importantes e 

dependem do helicóptero crítico seleccionado. 

Na Figura 3-21 esquematiza-se o exemplo de um caminho de circulação num heliporto. 

 

Figura 3-21 – Caminho de circulação num heliporto (adaptado de Heliport Lighting, 2006) 
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3.8.5 Zonas de estacionamento 

Se for previsível que mais do que um helicóptero esteja num heliporto, ao mesmo tempo, então 

deve-se prever uma zona de estacionamento ou placa de estacionamento, na qual sejam 

definidas uma ou mais posições de estacionamento (Figura 3-22). 

O dimensionamento geométrico desta área depende do número e do tamanho dos helicópteros 

críticos que se preveja estarem operacionais no heliporto. O dimensionamento estrutural do 

pavimento deverá ter em conta essas mesmas características físicas. 

A área de estacionamento pode corresponder a uma só grande placa de estacionamento 

pavimentada onde as posições de parqueamento estão sinalizadas ou então a zonas de 

parqueamento individuais. 

 

Figura 3-22 – Pontos de estacionamento num heliporto (Premiair, 2006) 

3.8.6 Sinalização diurna dos heliportos 

A sinalização diurna dos heliportos permite identificar claramente um heliporto para os seus 

utilizadores e favorece as manobras de voo associadas (aterragem e descolagem). 

A sinalização diurna inclui a pintura no pavimento de marcas de superfície. Devem ser 

pintadas, a tinta reflectora, e os marcadores também devem ser reflectores. 

Entre as marcas e marcadores que muitas das vezes se devem disponibilizar num heliporto 

destacam-se os seguintes: 

 Sinalização da TLOF e FATO, composta por marcas rectangulares; 

 Marca de identificação do heliporto; 

 Marcas dos caminhos de circulação; 

 Marcas da pista; 

 Marcas das posições de estacionamento; 

 Marcas de encerramento (no caso de um heliporto estar encerrado); 

 Limitações do tamanho da TLOF; 

 Limitações de peso na TLOF em heliportos elevados; 
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 Marcas de equipamento/objectos; 

 Marcas dos obstáculos. 

Na Figura 3-23 são visíveis algumas das marcas que podem ser definidas num heliporto.  

 

Figura 3-23 – Marcação do heliporto do Hospital de Santa Maria. Fotografia do autor. 

3.8.7 Sinalização luminosa 

No caso de operações nocturnas em heliportos recomenda-se a instalação de sinalização 

luminosa. Prevê a colocação de luzes para melhor identificar alguns dos principais elementos 

constituintes dos heliportos.  

Um sistema mínimo de sinalização luminosa pode implicar igualmente a iluminação do saco de 

vento, para além das luzes a instalar no e na iluminação da zona de aterragem e descolagem 

do heliporto. 

Outras ajudas visuais de iluminação podem ser utilizadas, as quais incluem as luzes rasantes 

na TLOF, uma iluminação de identificação do heliporto, do farol do heliporto, das luzes de 

direcção de aterragem/aproximação ou seja sistema de sinalização de aproximação, luzes 

indicadoras dos rumos de descida e das luzes nos caminhos de circulação. 

Também as luzes de identificação de obstáculos devem ser instaladas, sempre que for 

considerado necessário, para melhor facilitar a sua visualização pelos pilotos. 

Na Figura 3-24 visualizam-se alguns dos dispositivos de sinalização luminosa que é possível 

instalar num heliporto. 

 

Figura 3-24 – Iluminação num heliporto (Copyteam, 2007) 
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Quando existir sinalização luminosa tem de se prever um centro operacional de controlo que 

pode ser relativamente simples, mas que deve incluir um posto de accionamento dos sistemas 

de iluminação, associado a um gerador de energia. 

3.8.8 Indicador do vento 

No dimensionamento de um heliporto o elemento de identificação do rumo do vento é algo que 

é muito importante. Todos os heliportos devem possuir indicador da direcção do vento, que 

geralmente é o tradicional “saco de vento” (Figura 3-25). 

O indicador da direcção do vento deve estar localizado num local bem visível para os pilotos e 

não deve ser instalado num sítio sujeito a turbulências localizadas ou que possa representar 

perigo para as manobras de aterragem e descolagem dos helicópteros ou movimentos a baixa 

altitude ou no solo. Este dispositivo de indicação da direcção do vento deve ser iluminado, 

quando existir sinalização luminosa. 

 

Figura 3-25 – Indicador da direcção do vento do heliporto do Hospital de Santa Maria. 

Fotografia do autor. 

3.8.9 Serviços de salvamento e de extinção de incêndios 

Para garantir uma melhor segurança nas operações em heliportos deve ser prevista a 

instalação de serviços de salvamento e de extinção de incêndios. 

O seu principal objectivo é o de salvar vidas humanas, se eventualmente ocorrerem acidentes 

ou incidentes com os helicópteros nas operações de aterragem e descolagem, em voos de 

baixa altitude ou na circulação de aeronaves no solo. 

Estes serviços devem permitir extinguir um incêndio sempre que ele ocorrer quando um 

helicóptero está a aterrar, ou a descolar, ou a circular nos caminhos de circulação, a baixa 

altitude ou sobre o pavimento. Devem ser accionados quando se verificar a ocorrência de um 

sinistro, de um acidente ou de um incidente. 

As operações de salvamento deverão ser objecto de um procedimento previamente 

estabelecido e que integre o manual de voo e de segurança do heliporto. 
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3.8.10 Outras instalações 

Se estiverem previstos serviços para manutenção de helicópteros num determinado heliporto, 

deverá existir uma área de manutenção em heliporto. 

Os requisitos de espaço a disponibilizar devem ser baseados no tipo de heliporto que se 

pretende projectar e no tipo de serviços de manutenção previstos. 

Outras infra-estruturas poderão existir num heliporto. Destacam-se as seguintes: 

 Controlo do tráfego aéreo que pode ser efectuado por uma torre de controlo; 

 Locais de abastecimento de combustível; 

 No Brasil, a legislação refere que pode ser prevista a instalação de centros especiais 

para controlo das operações do heliporto e de mobilidade aérea. 

Sempre que for necessário, podem instalar-se outro tipo de instalações para o bom 

funcionamento do heliporto, se estas se articularem convenientemente com as operações de 

voo, nomeadamente em termos de condições de segurança aérea. 
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4 LEGISLAÇÃO E NORMALIZAÇÃO 

4.1 Considerações gerais 

Em Portugal, o Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC) é uma pessoa colectiva de Direito 

Público, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, que tem por 

finalidade a supervisão, a regulamentação e a inspecção do sector da aviação civil. O INAC 

colabora e prepara os diplomas legais e assessora o Governo em termos aeronáuticos. 

Ao INAC compete ainda a definição dos requisitos e dos pressupostos técnicos de que 

depende a concessão de licenças, certificações e autorizações no âmbito da aviação civil. 

Deve ainda definir as regras necessárias referentes à aplicação de normas e de 

recomendações de normalização técnica, criadas pelos organismos internacionais do sector da 

aviação civil. 

No entanto, dentro das competências do INAC acima enumeradas, verifica-se que as normas 

relacionadas com heliportos existentes não são muito abundantes e por vezes não são muito 

explícitas. As normas mais utilizadas são as da Organização da Aviação Civil Internacional 

(ICAO), apesar de não ser suficientemente claro se a Convenção de Chicago que estabeleceu 

a ICAO deve ser transposta de forma imediata para Portugal. Não tem existido um acto de 

mediação ao nível do direito português, que transponha para a ordem jurídica interna as 

normas constantes dos anexos da ICAO.  

Esta matéria do âmbito jurídico, é aqui referida sem se tomar posição relativamente a ela. Com 

efeito, certos juristas sustentam que a regulamentação da ICAO não é, por si só, aplicável a 

Portugal. Opinião contrária tem tido os organismos oficiais portugueses e nomeadamente o 

INAC. 

Em termos das directivas do INAC há uma Circular de Informação Aeronáutica (CIA)
11

 

directamente relacionada com heliportos, trata-se da CIA 08/90 intitulada “Critérios básicos 

para a aprovação e certificação de heliportos. Aprovação do projecto”. A informação constante 

desta directiva que está em vigor poderá vir a ser objecto de actualização tal como se tem feito 

noutras normas. 

Além da CIA 08/90 há ainda uma outra que merece destaque, a CIA 25/05, intitulada 

“Aeródromos: Actualização dos dados constantes do Manual do Piloto Civil”. 

Tendo em conta o desenvolvimento da aviação civil ocorrido nos últimos anos em Portugal e o 

ordenamento jurídico nacional, talvez se justificasse a adopção de um regulamento específico 

                                                

11
 É uma publicação que contém informações não qualificadas, e muito relevantes com a 

listagem das emissões de NOTAM ou inclusão no AIP. Refere-se a assuntos técnicos, 

administrativos e legislativos relacionados com a segurança da navegação aérea. 
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para heliportos. Recentemente foi publicado o DL n.º 186/2007, que contêm várias referências 

a aspectos relacionados com heliportos. No entanto, alguns dos aspectos nele contemplados 

parece serem algo exigentes e poderiam inviabilizar a localização de heliportos urbanos, se 

aplicados, de forma fundamentalista. 

Para além da legislação existente e aplicada em Portugal, foram analisados alguns 

regulamentos de outros países (Brasil, Espanha e Estados Unidos da América) que foram 

estudados de forma sumária para complementar as normas Portuguesas. Refere-se a Advisory 

Circular – No. 150/5390-2B dos Estados Unidos da América (Advisory Circular, 2004), as 

Normas Para La Solicitud De Establecimiento De Helipuertos Privados de Espanha (DGAC, 

2007) e as Instruções para a Operação de Helicópteros para Construção e Utilização de 

Helipontos ou Heliportos do Brasil (CGA, 2006). 

Seguidamente estão descritas, de forma sumária as principais informações constantes das 

normas e dos regulamentos referidos e consultados. 

4.2 Normas e recomendações 

4.2.1 Normas da Organização da Aviação Civil Internacional 

A Convenção sobre Aviação Civil Internacional, também conhecida por Convenção de Chicago, 

foi assinada a 7 de Dezembro de 1944 e entrou em vigor a 4 de Abril de 1947, depois de 

ratificada por um número suficiente e significativo de estados. Portugal ratificou esta 

Convenção a 28 de Abril de 1948. Actualmente, segundo informação da própria organização, 

os estados membros da ICAO, são em número de 190. 

A ICAO, segundo informação indicada pelo INAC, tem por objectivo a definição comum de 

princípios e dos dados que permitam a evolução da aviação civil internacional, de forma segura 

e ordeira, e o estabelecimento de serviços relacionados com o transporte aéreo internacional, 

numa base de igualdade de oportunidade e de acordo com princípios económicos. 

Do disposto no artigo 37º da Convenção de Chicago, a ICAO adoptou normas internacionais e 

práticas recomendadas no âmbito da aviação civil internacional, designados por Anexos à 

Convenção. Actualmente os Anexos existentes são os seguintes: 

 Anexo 1 – Licenciamento de Pessoal; 

 Anexo 2 – Regras de Voo; 

 Anexo 3 – Serviço Meteorológico de Navegação Aérea Internacional; 

 Anexo 4 – Cartas Aeronáuticas; 

 Anexo 5 – Unidades de Medida utilizadas em operações de Voo e em Terra; 

 Anexo 6 – 1 – Transporte Aéreo Comercial Internacional – Aeronaves 

  - 2 – Aviação Geral Internacional 
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  - 3 – Voos Internacionais – Helicópteros 

 Anexo 7 – Registos Nacionais e Matrículas de Aeronaves 

 Anexo 8 – Certificados de Navegabilidade de Aeronaves; 

 Anexo 9 – Facilitação; 

 Anexo 10 – Telecomunicações Aeronáuticas (vols. I a V); 

 Anexo 11 – Serviços de Tráfego Aéreo, 

 Anexo 12 – Busca e Salvamento; 

 Anexo 13 – Investigação de Acidentes a Aeronaves; 

 Anexo 14 – Aeródromos (vols I e II); 

 Anexo 15 – Serviços de Informação Aeronáutica; 

 Anexo 16 – Protecção do Ambiente; 

 Anexo 17 – Segurança – Protecção da Aviação Civil Internacional contra actos de 

intervenção ilícitos; 

 Anexo 18 – Segurança Aérea de Mercadorias Perigosas 

Dos anexos enunciados o que está directamente associado à construção de heliportos é o 

Anexo 14 Vol. II. Também o Anexo 6, parte III, está relacionado com heliportos e deve ser 

utilizado para definição do helicóptero crítico ou helicóptero de projecto. 

Note-se que os anexos do ICAO estão disponíveis apenas nas línguas espanhola, árabe, 

francês, inglês e russo. É pena que não existam traduções em português, efectuadas pelo 

INAC. 

4.2.2 Anexo 14 – Volume II - Heliportos 

O Anexo 14 Vol. II da ICAO (ICAO, 1995), no qual estão incluídas as disposições relativas a 

heliportos, cobre todos os aspectos da planificação, desenho e operações de heliportos. Está 

divido em seis capítulos diferentes. Segundo o que consta deste Anexo, ele deverá ser 

aplicado nos casos de heliportos a ser utilizados por helicópteros da aviação civil internacional. 

De seguida apresenta-se uma breve descrição deste conjunto de elementos: 

a) Capítulo 1 – Generalidades 

Neste capítulo, do Anexo 14 Vol. II da ICAO, são indicadas algumas definições importantes de 

conceitos que serão mencionados ao longo do Anexo. São também feitas referências às 

situações em que ele deverá ser aplicado e aos sistemas de referência mais comuns. 
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b) Capítulo 2 – Dados dos heliportos 

No capítulo 2 são dadas informações relativas a determinados dados a considerar no 

dimensionamento de um heliporto. É feita referência a dados aeronáuticos, ao ponto de 

referência do heliporto, às elevações do heliporto, às dimensões e outros dados afins aos 

heliportos, a distâncias declaradas que é necessário ter em conta e à coordenação que deve 

ser feita entre a autoridade dos serviços de informação aeronáutica e a autoridade do heliporto. 

c) Capítulo 3 – Características físicas 

Este capítulo é talvez um dos mais importantes de todo o Anexo. São definidas as 

características físicas a serem consideradas no dimensionamento de um heliporto. Como há 

algumas diferenças, em termos de dimensionamento de heliportos de superfície, heliportos 

elevados, heliplataformas e heliportos a bordo de barcos, as características físicas estão 

separadas neste quatro tipos diferentes de heliportos. 

Para o caso de heliportos de superfície são referidas as seguintes características físicas: áreas 

de aproximação e descolagem, zonas de desobstrução ou livres de obstáculos para 

helicópteros, áreas de toque e descolagem, áreas de segurança, caminhos de circulação em 

terra para helicópteros, caminhos de circulação para voos de baixa altitude, plataformas e 

localização de áreas de aproximação e descolagem para pistas e caminhos de circulação. 

Em heliportos elevados definem-se as seguintes características físicas: área de aproximação e 

de descolagem, área de toque e área de segurança. 

Para as heliplataformas e heliportos a bordo de barcos apenas é feita referência às 

características das áreas de aproximação e de descolagem e à área de toque. 

d) Capítulo 4 – Restrição e eliminação de obstáculos 

Neste capítulo estão definidas as especificações relativas ao espaço aéreo que deve ser 

mantido livre em redor do heliporto para que as operações de voo possam ser feitas em 

condições de segurança e evitar que os heliportos fiquem inoperacionais devido à 

multiplicidade de obstáculos em seu redor. 

São dadas indicações relativas às superfícies e sectores limitadores de obstáculos e quais os 

requisitos de desobstrução aeronáutica que devem ser considerados e que estão dependentes 

do tipo de heliportos. 

Em relação às superfícies de desobstrução e aos sectores limitadores de obstáculos deve-se 

ter em conta o seguinte: 

 Superfície de Aproximação – Pelo Anexo 14 Vol. II da ICAO, corresponde a um plano 

inclinado ou combinação de planos com pendente ascendente a partir do extremo da 

área de segurança e com centro numa linha que passa pelo centro da FATO; 
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 Superfície de Transição – Segundo o Anexo 14 Vol. II da ICAO, diz respeito a uma 

superfície complexa que se estende ao longo do extremo da área de segurança e 

inicia-se no limite da superfície de aproximação. Tem pendente ascendente e para fora, 

até à superfície horizontal interna ou até uma altura predeterminada;  

 Superfície Horizontal Interna – Segundo o descrito no Anexo 14 Vol. II da ICAO, esta 

superfície tem como finalidade o facto de permitir uma manobra visual segura; 

 Superfície Cónica – É descrita pelo Anexo 14 Vol. II da ICAO, como sendo uma 

superfície de pendente ascendente, que se estende para fora, desde a periferia da 

superfífice horizontal interna ou desde o limite exterior da superfície de transição se 

não se proporcionar uma superfície horizontal interna; 

 Superfície de subida na descolagem – O Anexo 14 Vol. II da ICAO, descreve esta 

superfície como sendo um plano inclinado, uma combinação de planos, ou quando se 

inclui uma viragem, uma superfície complexa ascendente a partir do extremo da área 

de segurança e com o centro numa linha que passa pelo centro da FATO. 

As heliplataformas devem ser caracterizadas em separado. No Anexo são dadas indicações 

concretas para o seu dimensionamento ou traçado. Devem ser consideradas, em relação ao 

sector/superfície livre de obstáculos e superfície com obstáculos sujeitos a restrições. 

Na Figura 4-1 estão indicadas, de forma esquemática, as superfícies limitadoras de obstáculos 

referidas.Note-se que na figura são indicadas as superfícies limitadoras de obstáculos para um 

heliporto com uma FATO para aproximações visuais e com uma zona livre de obstáculos. 

 

Figura 4-1 – Superfícies limitadores de obstáculos (ICAO, 1995) 
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Depois de no anexo se definirem os tipos de superfícies de aproximação e sectores limitadores 

de obstáculos ou zonas de desobstrução, aborda-se a temática dos requisitos práticos para 

certas situações consideradas, se se considerar heliportos de superfície, heliportos elevados, 

heliplataformas ou heliportos a bordo de barcos. 

e) Capítulo 5 – Ajudas visuais 

O capítulo 5, do Anexo 14 Vol. II da ICAO, trata das ajudas visuais. São dadas indicações 

sobre os elementos auxiliares que devem ser introduzidos nos heliportos, sobre o indicador da 

direcção de vento, sobre a sinalização diurna (sinais e marcas a colocar num heliporto) e ainda 

sobre a sinalização luminosa (luzes que devem ser inseridas em heliportos). 

De forma sistematizada indicam-se os elementos contemplados neste capítulo: 

 Indicador da direcção do vento - Os heliportos devem ser equipados pelo menos por 

um indicador da direcção do vento; 

 Sinalização diurna - Dos sinais e marcas que integram a sinalização diurna de um 

heliporto destacam-se os seguintes: 

o Área de carga e descarga – Devem estar devidamente sinalizadas; 

o Identificação do heliporto – Deve ser disponibilizado um sinal de 

identificação do heliporto; 

o Carga máxima permitida – Em heliportos elevados e em heliplataformas deve 

estar indicada a carga máxima permitida; 

o Área de aproximação final e descolagem – Devem ser colocados sinais ou 

marcas na área de aproximação e descolagem nos heliportos de superfície 

terrestre; 

o Área de aproximação de descolagem –Esta sinalização é fundamental para 

indicar claramente esta área ao piloto; 

o Ponto fixo – Um sinal do ponto fixo deve ser estabelecido no caso de ser 

necessário o piloto efectuar uma aproximação até um determinado ponto antes 

de se dirigir à área de toque; 

o Área de toque – Nas heliplataformas esta marca deve ser estabelecida. No 

caso de heliportos, que não sejam heliplataformas, e em que o perímetro desta 

área não seja evidente, a área de toque também deve ser indicada; 

o Ponto de contacto – Deve ser assinalado quando for necessário um 

helicóptero efectuar o contacto num determinado ponto; 

o Nome do heliporto – Deve ser estabelecido nos casos de heliportos em que 

não há outros meios que sirvam para a sua identificação visual; 
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o Sector livre de obstáculos da heliplataforma – Em heliplataformas este tipo 

de sinal deve ser proporcionado; 

o Caminho de circulação – As informações relativas a este tipo de sinalização 

são as mesmas constantes do Anexo 14 Vol. I da ICAO; 

o Caminho de circulação aéreo – Os caminhos de circulação aéreos, para voos 

a baixa altitude, devem estar sinalizados; 

o Rumos de deslocalização aérea – Os rumos de deslocalização aérea devem 

ser identificados. 

 Sinalização luminosa – Relativamente à sinalização luminosa a instalar em heliportos 

destacam-se as seguintes: 

o Farol do heliporto – Devem ser instalados quando se pretender uma ajuda 

visual de longo alcance e não há outros meios para o fazer ou então quando 

for difícil identificar um heliporto, devido às luzes dos seus arredores; 

o Sinalização das superfícies de aproximação - Devem ser instalados num 

heliporto onde seja conveniente e fácil indicar uma direcção preferencial de 

aproximação; 

o Sistema de faixa de alienação visual – Devem ser instalado se uma ou mais 

das seguintes características se verificar: 

 Os procedimentos de franqueamento de obstáculos, de atenuação do 

ruído ou de controlo do trânsito exija que se siga uma determinada 

direcção; 

 O local onde se encontra o heliporto disponibilizar poucas referências 

visuais de superfície; 

 Seja fisicamente impossível instalar um sistema de sinalização das 

superfícies de aproximação; 

o Indicador do ângulo de descida - Deve ser instalado, independentemente 

dos heliportos estarem servidos por outras ajudas visuais, quando existir uma 

ou mais das seguintes condições, especialmente à noite: 

 Os procedimentos de franqueamento de obstáculos, de atenuação do 

ruído ou de controlo do trânsito exijam que se siga uma determinada 

pendente de descida; 

 O local onde se encontra o heliporto disponibilizar poucas referências 

visuais de superfície; 

 As características do heliporto exijam uma aproximação estabilizada; 
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o Sinalização da área de aproximação e de descolagem – Devem ser 

estabelecidas, a não ser que a área de aproximação e de descolagem seja 

quase coincidente com a área de toque ou quando a extensão da área de 

aproximação e de descolagem seja óbvia; 

o Sinalização do ponto fixo – Deverá também ser identificado por intermédio 

de luzes; 

o Sinalização da área de toque – Deve ser sempre disponibilizado quando se 

pretende que um heliporto seja utilizado à noite; 

o Reflectores da área de carga e descarga – Devem ser disponibilizados 

reflectores para esta área; 

o Sinalização do caminho de circulação – As especificações do Anexo 14, 

vol. I, são igualmente aplicadas neste caso; 

o Ajudas visuais para sinalização de obstáculos - As especificações do 

Anexo 14, vol. I, são igualmente aplicadas neste caso; 

o Iluminação de obstáculos mediante reflectores – Devem ser iluminados 

mediante reflectores, se não for possível instalar luzes de obstáculos. 

f) Capítulo 6 – Serviços nos heliportos 

O capítulo 6 do Anexo 14, vol. II da ICAO, apresenta informações acerca dos serviços a 

disponibilizar em heliportos. Mais concretamente estabelece critérios e regras para os sistemas 

de salvamento e de extinção de incêndios. 

Estes sistemas devem ser estabelecidos, fundamentalmente, para se salvarem vidas humanas. 

Importa que eles estejam disponibilizados, de forma eficaz, para ter em consideração a 

eventualidade da ocorrência de acidentes ou incidentes com helicópteros em heliportos, ou nos 

seus arredores. É necessário prever, de forma permanente, a possibilidade e necessidade de 

se extinguir um incêndio que deflagre imediatamente depois de um acidente ou incidente de 

um helicóptero ou em qualquer momento, durante as operações de salvamento. 

Julga-se ser de referir que os sistemas a estabelecer não contemplam a extinção de incêndios 

em edifícios ou estruturas localizadas junto de heliportos elevados, e que deverão ser objecto 

de serviços específicos de combate a incêndios e outros sinistros. 

4.2.3 Circular de informação aeronáutica, CIA 08/90 

A Circular de Informação Aeronáutica do INAC (DGAC, 1990), é intitulada de “Critérios básicos 

para a aprovação e certificação de heliportos. Aprovação de projecto”. São estabelecidos os 

critérios básicos para a aprovação e certificação de heliportos e na prática é o quadro 

normativo existente em Portugal, para além do que está contemplado no Anexo 14 da ICAO. 
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Encontra-se organizada segundo três grandes títulos que se passam a citar, descrevendo-se 

sucintamente os aspectos ali indicados: 

 Aprovação do Projecto  

o A Direcção-Geral da Aviação Civil (DGAC), actual Instituto Nacional da Aviação 

Civil (INAC) tem de aprovar os Projectos de Execução, para que se possam 

iniciar as obras de construção, ampliação ou modificação de heliportos; 

o No caso de heliportos privados, as obras poderão ser iniciadas logo a seguir à 

apresentação do Estudo Prévio, desde que as dimensões e a simplicidade da 

infra-estrutura e as características do tráfego aéreo não justifiquem estudos 

mais pormenorizados. 

 Formalização do Projecto: 

o Normalmente os projectos de heliportos devem abranger as seguintes fases: 

Programa Preliminar, Programa Base, Estudo Prévio, Anteprojecto (ou Projecto 

Base) e Projecto de Execução; 

o Todas as análises e pareceres são feitos com base no Projecto de Execução. 

É vantajoso existirem bons Estudos Prévios, pois é com base neles que se 

desenvolvem as fases posteriores do projecto; 

o Segundo a Circular de Informação Aeronáutica o Estudo Prévio deve conter a 

seguinte lista de peças: 

 Peças escritas: Deve ser apresentada uma memória descritiva da qual 

conste a indicação da finalidade pretendida para a infra-estrutura, a 

indicação do helicóptero de projecto considerado (helicóptero crítico), a 

caracterização física do pavimento da área de manobra. Se forem 

previstas ajudas visuais e/ou rádioajudas, elas devem ser indicadas, 

de forma sucinta, e com a indicação da utilidade que se lhe pretenda 

dar; 

 Peças desenhadas: Planta de localização; Planta do traçado; Conjunto 

de alçados e cortes, devidamente cotados, da plataforma da heli-

plataforma e do edifício ou construção que lhe serve de apoio, de 

modo a ser compreensível a forma e as dimensões do 

empreendimento; Planta de sinalização diurna e de outras que 

eventualmente se pretenda; Planta de desobstruções. 

Note-se que devem ser referenciados todos os obstáculos que 

eventualmente ultrapassem as superfícies limitadoras referidas ou que 

possam vir a ser objecto de restrições. 

o Sempre que solicitado a DGAC pode solicitar outro tipo de plantas que 

considere convenientes para estabelecer os seus pareceres; 
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 Certificação 

o O tráfego é aberto apenas depois de ter lugar uma vistoria final por parte da 

DGAC e depois de ter sido concedida a respectiva certificação aeronáutica. A 

certificação aeronáutica pode, por vezes, ser substituída por uma autorização 

condicionada sempre que existam limitações ao uso da infra-estrutura que 

restrinjam o cumprimento pleno dos objectivos que fundamentaram a 

realização das obras; 

o A certificação aeronáutica apenas é concedida depois de ter sido aprovado 

pela DGAC o exame de uma peça desenhada com o levantamento topográfico 

da obra final executada; 

o Em situações de urgência, a DGAC pode emitir um certificado ou autorização 

para abertura ao tráfego antes da conclusão da tela final. Estas autorizações 

provisórias terão uma validade máxima de 60 dias. 

4.2.4 Circular de informação aeronáutica, CIA 25/05 

Esta directiva (INAC 2005) é extremamente importante uma vez que pretende elevar o nível de 

qualidade e integridade dos dados constantes dos documentos aeronáuticos existentes. Para 

tal é apresentada uma actualização dos dados constantes do Manual do Piloto Civil (MPC). 

Em anexo, para além da lista de aeródromos e heliportos civis já referida, é apresentada a 

estrutura do documento que deve ser preenchido para cada aeródromo e heliporto, em 

território nacional. O documento a preencher para cada heliporto civil apresenta-se em anexo a 

esta dissertação (Ver Anexo II). 

4.2.5 Decreto-lei nº 186/2007 

Nos últimos anos, foram construídas e operadas muitas infra-estruturas aeroportuárias sem 

que o ordenamento jurídico nacional tivesse os adequados meios regulamentares e 

disciplinadores, conforme comentaram os juristas envolvidos nesta temática. 

Este quadro normativo foi criado (Diário da República, 2007) de forma a disciplinar a 

construção, ampliação ou modificação, certificação e exploração das infra-estruturas 

aeroportuárias; garantir a existência de segurança nas operações aéreas, e assegurar a 

protecção de pessoas e bens à superfície. 

Note-se que a classificação das infra-estruturas aeroportuárias foi feita tendo em conta as 

normas e recomendações da ICAO.  

Segundo o que consta no texto deste Decreto Lei, ele preencheu uma lacuna existente no 

ordenamento jurídico de Portugal, e inscrevendo-se no propósito, mais vasto, da ampla revisão 

dos institutos básicos no domínio do direito aéreo nacional. 
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De referir que se excluem do âmbito de aplicação deste decreto-lei os heliportos utilizados 

exclusivamente para operações de emergência médica e os heliportos utilizados 

exclusivamente por meios aéreos de combate a incêndios ou outros fins de protecção civil. 

4.2.6 Advisory Circular – no. 150/5390-2B dos Estados Unidos da América 

Este documento (Advisory Circular, 2004), conforme indicação nele constante, tem como 

objectivo o fornecimento de recomendações para o desenho de heliportos. Descreve, de forma 

aceitável, a forma como se deve desenvolver um heliporto. O documento é aplicado a todos os 

que pretendam construir, activar ou desactivar um heliporto nos Estados Unidos da América. 

Encontra-se dividido em oito capítulos que de seguida serão sucintamente descritos. 

a) Capítulo 1 – Introdução 

Neste capítulo são dadas explicações dos termos utilizados no regulamento, sendo descritas 

as responsabilidades dos que propõem a construir heliportos, perante as autoridades também 

estão identificadas as fontes da informação técnica relacionadas com o planeamento e projecto 

de heliportos civis. 

b) Capítulo 2 – Heliportos gerais da aviação 

Um Heliporto Geral da Aviação acomoda helicópteros usados por corporações individuais e 

helicópteros dos serviços de táxis aéreos. Este capítulo contém regras e recomendações para 

o projecto deste tipo de infra-estruturas. 

c) Capítulo 3 - Heliportos de transporte 

Os heliportos de transporte são planeados para acomodar os operadores de transporte aéreo 

que fornecem serviços programados ou não programados, com helicópteros de grande 

dimensão ou envergadura. O capítulo contém normas e recomendações para o projecto deste 

tipo de heliportos. 

d) Capítulo 4 - Heliportos hospitalares 

Os helicópteros são importantes meios de transporte de pessoas feridas que necessitem de 

cuidados especiais. Este capítulo do regulamento dá indicações precisas acerca de como 

devem ser planeados os heliportos em hospitais. 

e) Capítulo 5 - Facilidades de helicópteros em aeroportos 

Os helicópteros podem operar na maior parte dos aeroportos sem interferência com o tráfego 

dos aviões. No entanto, é sempre bom disponibilizarem-se infra-estruturas específicas para 

helicópteros, separadas das dos aviões. São definidas as considerações que devem ser 
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tomadas para o planeamento, em separado, das infra-estruturas dos helicópteros dentro dos 

aeroportos. 

f) Capítulo 6 – Operações de voo com instrumentos 

As operações de voo com instrumentos permitem a utilização de helicópteros durante períodos 

de reduzida visibilidade. São dadas algumas indicações acerca deste tipo de operações. 

g) Capítulo 7 - Operações de aproximação precisas 

Este capítulo descreve a forma como a FATO deve ser associada a operações de voo com 

instrumentos Descreve quais são as superfícies de desobstrução e as de aproximação para 

garantir a capacidade operacional desejada por muitos executivos e utentes. 

h) Capítulo 8 – Projecto dos declives dos heliportos 

Este capítulo dá orientações relativas ao projecto de pavimentos dos heliportos, incluindo 

cargas ou solicitações de projecto, e tipos de estabilização de solo, como método de 

tratamento de superfícies operacionais não pavimentadas. As superfícies operacionais devem 

ter uma superfície suficientemente lisa, e desempenada e devem ser projectadas com 

pendentes mínimas de forma a ser feita uma boa drenagem. 

4.3 Normas para la solicitud de estabelecimiento de helipuertos privados 

No âmbito deste documento, consultou-se também a legislação espanhola. Segundo o 

regulamento espanhol (DGAC, 2007), os procedimentos para a instalação de heliportos 

privados devem constar de duas fases: Fase 1 – Consulta Prévia; e Fase 2 – Solicitação de 

Estabelecimento.  

Relativamente à fase 1, esta não é obrigatória. No entanto, é aconselhável que seja sempre 

efectuada.  

Com esta fase, pretende-se estudar a compatibilidade da localização seleccionada para o 

heliporto com o espaço aéreo. Devem ser transmitidos à Direcção Geral da Aviação Civil os 

seguintes dados: 

 Nome da instalação; 

 Personalidade jurídica do solicitante; 

 Uso a que se destina a instalação; 

 Planta topográfica, na qual deverá estar representado o heliporto, à escala 1:50000; 

 Coordenadas geográficas da localização. 
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Nesta fase, apenas se estuda o espaço aéreo. Não se pressupõe a autorização em relação à 

instalação. 

A segunda fase, serve para se apresentarem as razões pelas quais se solicita a autorização de 

funcionamento do heliporto e para identificar a personalidade jurídica do solicitante. Estas 

informações devem ser dirigidas ao Director Geral da Aviação Civil e consistem, de uma forma 

resumida, no seguinte: 

 Documentação Administrativa: 

o Nome da instalação; 

o Documentação que confirme a personalidade jurídica do solicitante; 

o Documentação que confirme a disponibilidade dos terrenos do solicitante; 

o Certificado de compatibilidade da localização proposta com os planos 

urbanísticos do município; 

o Tipo e matrícula dos helicópteros a utilizar, com identificação dos seus 

proprietários; 

o Relação dos pilotos que utilizarão o heliporto; 

o Meio de comunicação que será instalado para dar conta das aterragens e 

descolagens (Planos de voo). 

 Documentação Técnica: 

o Análise da viabilidade da localização; 

o Estudo meteorológico; 

o Obstáculos; 

o Estudo da área de movimento do heliporto; 

o Localização e características dos hangares e edificações do heliporto; 

o Ajudas visuais à navegação; 

o Meios de extinção de incêndios com os quais o heliporto vai estar dotado e 

situação dos mesmos; 

o Dados do heliporto; 

o Plantas do heliporto. 

Por último, nesta norma é dado um exemplo de um quadro resumo com todos os dados 

relativos a heliportos. A cada heliporto deve estar associado um quadro resumo desse tipo. O 

quadro resumo das normas espanholas é semelhante à ficha de heliporto já referida para as 

normas portuguesas e contemplado na Circular de Informação Aeronáutica 25/05, e que está 

inserido no Anexo II. 
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4.4 Instruções para a operação de helicópteros para construção e 

utilização de helipontos ou heliportos do Brasil 

A legislação brasileira sobre heliportos é interessante e foi igualmente consultada para se 

poder comparar com a normativa legal existente em Portugal. 

Segundo o que está indicado no regulamento brasileiro (CGA, 2006) ele é indicado para 

estabelecer o seguinte: 

 Os requisitos para a construção e utilização de heliportos; 

 As regras especiais de tráfego aéreo para helicópteros;  

 As normas operacionais para a utilização dos helicópteros; 

 Os procedimentos especiais para helicópteros em zonas urbanas. 

Para além do referido, o regulamento estabelece orientações, no seguinte sentido: 

 Exigências que deverão ser cumpridas pelos operadores de helicópteros, tendo em 

conta a segurança na operação de aeronaves; 

 Requisitos necessários para a sua utilização pelos operadores de heliportos e/ou 

helipontos; 

 Fiscalização das área de aterragem e do controlo de tráfego aéreo de helicópteros 

pelas autoridades competentes, principalmente em áreas urbanas. 

As instruções encontram-se divididas em cinco partes, a seguir indicada: 

 Parte I – Definições e disposições gerais; 

 Parte II – Requisitos para a construção de helipontos; 

 Parte III – Regras especiais de tráfego aéreo para helicópteros; 

 Parte IV – Normas operacionais para helicópteros; 

 Parte V – Procedimentos especiais para helicópteros em zonas urbanas. 

A legislação brasileira recorre preferencialmente às normas contempladas no Anexo 14 da 

ICAO. 

4.5 Situação da legislação em Portugal 

Depois de se ter feito uma análise da legislação existente em Portugal, do Anexo 14 do ICAO, 

que não está traduzido para português, e da legislação norte-americana, brasileira e 

espanhola, entendeu-se ser interessante incluir um pequena secção sobre as diferenças que 

os juristas têm apresentado sobre esta matéria. Nesta caso não se parte de uma discussão do 

foro técnico, mas julga-se ser interessante mencioná-la neste capítulo dedicado à legislação e 

normalização. 
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Segundo um artigo publicado pela Associação de Operadores e Pilotos de Aeronaves (AOPA, 

2007) há algumas conclusões importantes a retirar acerca da situação da legislação do sector 

aeronáutico em Portugal. 

Actualmente, em Portugal, segundo Gualdino Rodrigues do INAC, a situação relativa aos 

Anexos da Convenção da ICAO resume-se no seguinte: os Anexos da Convenção da ICAO 

não estão em vigor como tal no direito interno português, ainda que todos os projectistas, e 

restantes elementos aeronáuticos, actuem no pressuposto de que o estão. 

Todos os pilotos e pessoas conhecedoras da aeronáutica conhecem os Anexos da ICAO e os 

demais documentos produzidos por esta organização, muitos deles vinculativos no plano 

internacional para o Estado Português. Mas o facto de tais instrumentos vincularem o Estado, 

não significa que eles estejam em vigor na ordem jurídica portuguesa. 

A verdade porém é que nenhuma disposição da Convenção da ICAO estabelece que os 

Anexos, independentemente de vincularem, ou não, internacionalmente os Estados Membros, 

são aplicáveis na ordem jurídica interna desses estados. Pelo contrário a Convenção da ICAO 

pressupõe o contrário. Com efeito a Convenção da ICAO não prevê a aplicação directa na 

ordem jurídica dos Estados Membros das deliberações. Mesmo que vinculativas dos seus 

órgãos, os referidos Anexos não vigoram só por si na ordem interna portuguesa, devendo ser 

transpostos por lei ou decreto-lei para que as suas disposições vigorem na nossa ordem 

jurídica. 

Face ao exposto, julga-se que algo tem que ser feito urgentemente e entende-se que sendo 

simples a solução para o problema, como é que não se tenha ainda concretizado a 

transposição por lei ou do decreto-lei para a ordem jurídica interna portuguesa dos Anexos da 

Convenção da ICAO. 

Esta situação da necessidade de transposição dos Anexos da ICAO é válida para todos os 

países aderentes. Daí que em Espanha e no Brasil se tenha elaborado legislação específica 

para os aspectos técnicos e a operação de infra-estruturas aeronáuticas. Refira-se por fim que 

os Anexos da ICAO, são, geralmente mais exigentes do que várias normas nacionais que 

existem, e isto em vários países (por exemplo nos Estados Unidos da América). 
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5 PLANEAMENTO E PROJECTO DE UM HELIPORTO 

5.1 Comentários prévios e antecedentes 

No presente capítulo da dissertação foi feito o planeamento adequado de um heliporto, tendo 

como base o disposto nos regulamentos já abordados no presente trabalho. Trata-se de uma 

apresentação prática de elementos estudados sobre o ponto de vista teórico. 

O Programa das Políticas, do Programa de Acção do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) (MAOTDR, 2006), contém um quadro integrado de 

compromissos do conjunto de políticas com incidência territorial na prossecução da estratégia 

e dos objectos do PNPOT, e que está relacionado com heliportos. 

Segundo este relatório, apresentado em Fevereiro de 2006, é necessário avaliar e prevenir os 

factores e as situações de risco e desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos 

respectivos efeitos. Nas últimas décadas, tornou-se evidente de que há riscos que ameaçam 

as populações e os territórios, nomeadamente os que provêm da actividade sísmica, dos 

movimentos de massa, da erosão litoral, das cheias e inundações, dos incêndios, das secas e 

da desertificação, da contaminação de aquíferos e solos, da poluição do ar e de explosões. 

Neste sentido, as populações têm o direito de exigir segurança e Qualidade do ambiente, pelo 

que, em áreas de risco é necessário conhecer, em profundidade, os fenómenos e actividades 

perigosas, para posteriormente se avaliarem as suas consequências potenciais e se criarem 

dispositivos de prevenção e de minimização dos respectivos efeitos. A actualização e a 

operacionalização do Plano da Rede Nacional de Aeródromos Secundários e Heliportos, 

enquanto elemento fundamental de apoio à segurança civil, em geral, e ao combate aos fogos 

florestais, em particular, deve ser encarada como uma medida prioritária que deve ser 

implementada a curto prazo (2006-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1  - Riscos em Portugal Continental (MAOTDR, 2006)  
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Da análise do Mapa de Riscos em Portugal Continental pode-se dizer que o concelho de 

Loures, que é um concelho com uma população significativa, está situado numa zona de perigo 

sísmico, perigo de movimento de massa e perigo de inundação.  

De acordo ainda com o relatório do PNPOT, em Portugal, deve ser desenvolvida uma rede 

nacional de prestação de cuidados de saúde que garanta a universalidade de acesso e 

racionalize a procura do Serviço Nacional de Saúde (SNS), valorizando os cuidados de saúde 

primários e a resposta ao grupos mais vulneráveis. Como medida prioritária, é sugerida a 

definição de uma rede de heliportos e de locais de aterragem de emergência, devidamente 

certificados para voos de emergência para o biénio 2006-2007. 

O concelho de Loures está apenas servido por uma rede de centros de saúde. Os casos mais 

graves são direccionados para os hospitais do concelho de Lisboa (Hospital de Santa Maria). 

No entanto, este direccionamento nem sempre é feito nas melhores condições, devido 

essencialmente a problemas de saturação dos acessos por via terrestre à capital. No caso das 

situações, de doentes excessivamente graves, este constrangimento poderá ter consequências 

irreversíveis, levando à morte dos pacientes. Por esta razão pode-se afirmar que o concelho de 

Loures não está relativamente bem integrado no SNS. 

A sugestão do projecto de um heliporto em Loures foi feita, tendo em conta as conclusões 

acima referidas, apresentadas no relatório do PNPOT, e teve em conta os problemas do 

concelho. O desenvolvimento desta infra-estrutura servirá, em primeiro lugar, para reduzir os 

tempos de acesso ao sistema de emergência, quando as situações forem mesmo muito 

graves, proporcionando e desenvolvendo um sistema de transporte de emergência adequado, 

tanto terrestre como aéreo. Em segundo lugar o heliporto de Loures serviria para melhorar as 

condições de segurança da população, abrangida pelo heliporto, em situações de catástrofe. 

Representará sempre um auxílio rápido e eficaz à população no caso de uma catástrofe 

localizada ou generalizada. 

5.2 Pressupostos do projecto 

O planeamento do heliporto de Loures implica o projecto de um heliporto permanente, de uso 

privado, e restringido ao transporte sanitário e de emergência. Pressupõe o estabelecimento 

das especificações dos heliportos e dos requerimentos operativos associados à sua instalação, 

com o fim de garantir a sua operacionalidade, de acordo com as normas e recomendações 

para heliportos.  

Contemplou-se o desenvolvimento de uma infra-estrutura para ser utilizada em condições de 

voo nocturno ou de baixa visibilidade. 

O heliporto proposto é de configuração simples, incluindo unicamente a área de toque e a 

placa de aterragem e descolagem e outras instalações mínimas necessárias para realizar as 

manobras. Algumas edificações anexas foram incluídas por serem consideradas estritamente 

necessárias para o seu bom funcionamento. 
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A utilização do heliporto será eventual, uma vez que em princípio não se prevê que estejam 

estacionados helicópteros, de forma permanente, no heliporto. 

O planeamento do heliporto teve em conta as actuações e as características dos helicópteros 

em operação em Portugal, utilizados para situações de emergência e salvamento. O uso por 

outros helicópteros implicaria o refazer das peças desenhadas das superfícies de aproximação 

e descolagem. Em alternativa, as limitações de operação teriam de ser levadas em conta pelos 

operadores dessas aeronaves. 

Com o objectivo de cumprir o especificado, de forma resumida, o projecto do heliporto de 

Loures contempla os seguintes aspectos e pressupostos: 

 Heliporto de superfície; 

 Operações de helicópteros, da classe de performance 1; 

 Operações em condições de voo visual; 

 Sistema de ajudas para operação em condições climatéricas adversas; 

 O heliporto terá edificações de apoio anexas, pré-fabricadas. 

5.2.1 Conteúdo do planeamento 

O planeamento do heliporto inclui diversos elementos que de seguida estão indicados, e que 

podem ser englobados em dois grandes blocos. O primeiro bloco diz respeito aos elementos 

puramente aeronáuticos; e, o segundo, trata dos elementos de operação e de coordenação do 

heliporto para as funções sanitárias e de emergência para as quais o heliporto foi planeado.  

Os elementos aeronáuticos a ter em conta no planeamento foram os seguintes: 

 Análise do espaço aéreo circundante; 

 Características meteorológicas da localização do heliporto; 

 Características físicas e dimensões do heliporto; 

 Características e performances dos helicópteros de operação e definição do 

helicóptero crítico; 

 Áreas de protecção e superfícies limitadores de obstáculos; 

 Serviços de salvamento e de extinção de incêndios. 

Os elementos de coordenação e funções sanitárias, desenvolvidas ao longo do planeamento 

foram os seguintes: 

 Áreas de influência do heliporto; 

 Principais rotas de transporte de feridos; 

 Origem e destino dos feridos; 
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 Coordenação com o resto dos serviços de urgência; 

 Acesso e necessidades dos serviços de urgência. 

O planeamento foi acompanhado da planimetria requerida e adequada para a correcta 

interpretação do projecto e definição do heliporto de Loures. 

5.2.2 Normas utilizadas 

Para o desenvolvimento do planeamento tivera-se em conta as seguintes normas, sendo que 

algumas delas são menos exigentes do que outras: 

 Anexo 14 da ICAO Vol. II; 

 Advisory Circular AC 150/5390-2B; 

 Normas para la Solicitud de Estabelecimiento de Helipuertos Privados; 

 Instruções para a Operação de Helicópteros para Construção e Utilização de 

Helipontos ou Heliportos do Brasil; 

 CIA 08/90; 

 CIA 25/05. 

5.3 Localização do heliporto  

5.3.1 Localização geográfica 

O concelho de Loures pertence à Área Metropolitana de Lisboa e localiza-se na margem direita 

do rio Tejo. Tem uma área de 168 quilómetros quadrados e cerca de 200.000 habitantes. O 

concelho é um território rico em contrastes, onde coexistem diferentes modos de vida e de 

paisagens, numa associação harmoniosa entre o meio rural e o ambiente urbano. (Câmara 

Municipal de Loures, 2007). 

 

Figura 5-2 – Localização geográfica de Loures (Câmara Municipal de Loures, 2007) 
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O terreno sugerido para a instalação do heliporto está situado no concelho da cidade de 

Loures, mais concretamente no Planalto da Caldeira, terreno que é propriedade do município. 

A sua localização é a sudoeste da cidade.  

 

Figura 5-3 – Localização do terreno sugerido para a implantação do heliporto (adoptado de 

Google Earth, 2007) 

Em anexo encontra-se o levantamento topográfico do terreno sugerido para a implantação do 

heliporto (Ver Anexo III). 

Segundo informações recolhidas no terreno indicado, está prevista a construção de um 

Hospital que venha a servir o concelho de Loures. Este processo tem vindo a prolongar-se ao 

longo dos últimos anos sem nada de concreto ter sido executado. Tendo em conta que a ideia 

de construção de um hospital ainda não está perfeitamente estabelecida, o heliporto poderia 

ser construído, ficando desde já disponível para a resolução dos problemas identificados. No 

futuro, poderia vir a servir de apoio ao hospital, pelo que não parece haver nenhum 

inconveniente na antecipação da sua construção. 

5.3.2 Opções de localização do heliporto 

Um dos passos mais importantes no planeamento de um heliporto, antes do seu projecto, é a 

escolha do local onde ele vai ser implantado. O local ideal, na prática, dificilmente é 

encontrado. Geralmente selecciona-se a opção que cause menos inconvenientes ao heliporto e 

também à população da área envolvente que vai ser servida pela infra-estrutura aeronáutica. 

Inicialmente, e antes do projecto do heliporto, faz-se uma análise dos possíveis locais para a 

implantação do heliporto, tendo em conta as seguintes premissas: 

 Proximidade às vias de comunicação; 
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 Obstáculos existentes e necessidade da sua remoção; 

 Disponibilidade de cedência do terreno; 

 Disponibilidade de terreno para a futura construção do hospital; 

 Topografia do terreno. 

Relativamente aos obstáculos existentes, aparentemente, não há nada de relevante a 

assinalar, pelo que desse ponto de vista o heliporto poderia ser instalado em qualquer sítio do 

terreno.  

Das propostas sugeridas, procurou-se garantir que todos os elementos necessários para o 

traçado do heliporto estariam dentro do terreno disponibilizado pelo município, para que não 

fosse necessário, efectuarem-se expropriações de terrenos vizinhos. 

Da análise do levantamento topográfico do terreno, constatou-se que havia dois locais mais 

planos onde seria possível instalar o heliporto. Um desses locais situa-se na zona Sudeste do 

terreno (solução 1) e o outro sensivelmente a meio do terreno (solução 2) (Ver Anexo IV). 

Ambas as localizações são bem servidas pelas vias de comunicação existentes. 

O aspecto essencial que levou à opção por uma das soluções (solução 1), foi o facto dela 

garantir que ficaria mais espaço de terreno disponível para a construção do hospital, de forma 

mais coerente, porque se trata da localização situada perifericamente, e quase num dos cantos 

do terreno. 

5.3.3 Coordenadas geográficas 

O ponto de referência do heliporto permanente, que é definido como o ponto médio da área de 

toque tem as seguintes coordenadas: 

 Coordenadas UTM : 

o X – 485530 

o Y – 4296445 

o Zona UTM – 29 

o Z – 112 m 

 Coordenadas Geográficas: 

o Latitude – 38º 49’ 16.92’’ N 

o Longitude – 9º 10’ 28.77’’ W 

De acordo com o Anexo 14 vol. II da ICAO, as coordenadas UTM devem estar referidas ao 

elipsóide WGS-84, pelo que, é com base neste elipsóide que as coordenadas foram 

estabelecidas. 
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5.3.4 Características Meteorológicas 

Em termos meteorológicos, o aspecto mais importante para o projecto de um heliporto é a 

análise dos ventos dominantes do local onde ele será inserido. 

O Anexo 14 Vol. II da ICAO, sugere que sejam definidos rumos de aproximação e descolagem 

de forma a evitar as operações com ventos cruzados. Deve-se também ter uma atenção 

especial à possibilidade de serem produzidas turbulências provocadas por obstáculos, que 

poderiam interferir de maneira grave na segurança das operações dos helicópteros. Neste local 

não se detectou situações deste tipo. 

Com o objectivo de se fazer uma escolha adequada dos rumos de aproximação e descolagem, 

fez-se uma análise dos dados recolhidos, através do traçado de uma rosa dos ventos. 

(Figura 5-4) 

 

Figura 5-4 – Rosa dos Ventos da estação Paiã/Escola Agrícola 

Os dados da rosa dos ventos foram os obtidos para a estação que fica situada o mais próximo 

possível da localização do heliporto ou seja, a estação Paiã/Escola Agrícola. Os valores 

disponíveis correspondem às médias de 1951/1976, que são os mais recentes disponibilizados. 

Note-se que estas análises meteorológicas são normalmente feitas em intervalos de cerca de 

30 anos. Estes dados foram disponibilizados pelo Instituto de Meteorologia.  

Tendo em conta a análise da rosa dos ventos, concluiu-se que os ventos dominantes durante 

os meses de Março a Setembro são na direcção Noroeste. Por sua vez, nos restantes meses, 

de Outubro a Fevereiro, a direcção dominante é a Nordeste. No cômputo geral de todo o ano, a 

direcção de ventos dominantes é a direcção Noroeste. 
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Quadro 5-1 – Dados de vento da estação Paiã/Escola Agrícola (INMG, 1991) 

 VENTO 

 Frequência (%) e velocidade média (km/h) para cada rumo 

 N NE E SE S SW W NW C 

Jan. 5.40 12.90 29.00 6.80 1.00 5.60 4.10 8.30 2.70 15.40 21.70 12.70 1.20 13.40 16.50 11.20 18.50 

Fev. 4.40 12.00 30.40 9.30 0.60 6.30 3.10 9.30 2.30 16.90 21.70 13.80 1.60 14.40 22.00 12.10 14.00 

Mar. 4.50 13.40 26.40 9.70 0.60 9.30 2.70 8.20 1.20 18.80 24.40 13.40 1.60 13.00 29.60 11.70 9.00 

Abr. 9.20 17.40 25.60 10.70 0.70 13.80 1.20 10.50 1.70 16.10 14.40 13.00 1.40 15.50 37.40 12.80 8.40 

M. 11.80 16.10 21.20 10.70 0.30 4.60 0.70 9.90 0.20 9.80 16.40 14.10 1.40 8.30 43.70 14.10 4.30 

Jun. 11.50 16.80 21.70 10.30 0.00 0.00 1.00 6.20 0.60 14.70 13.40 13.20 0.90 12.10 47.00 13.00 3.90 

Jul. 16.20 15.70 19.30 11.60 0.10 6.00 1.10 4.10 0.30 9.00 7.50 12.10 0.40 5.30 50.70 13.30 4.50 

Ag. 12.70 16.70 20.50 11.50 0.10 3.50 0.70 7.50 0.20 18.00 6.30 11.70 0.60 13.70 53.00 14.20 5.90 

Set. 8.10 13.20 18.60 10.50 0.40 6.70 1.10 8.20 1.20 9.90 15.40 10.60 0.90 7.00 46.60 12.80 7.70 

Out. 7.20 13.20 28.20 8.70 0.30 13.20 2.50 7.10 1.10 10.70 19.40 10.00 1.60 11.60 23.70 10.40 16.00 

Nov. 5.60 11.30 35.90 8.10 0.80 4.90 3.30 6.60 1.30 15.50 17.80 12.50 0.80 12.90 20.10 10.30 14.30 

Dez. 4.80 14.40 37.70 7.30 0.90 10.50 2.30 6.10 1.40 12.00 13.00 12.30 1.50 11.90 18.80 9.90 19.70 

Média 8.50 15.10 26.10 9.30 0.50 8.00 2.00 7.70 1.20 14.60 15.90 12.60 1.20 12.00 34.20 12.60 10.50 

 

Os dados relativos à temperatura também foram os da estação Paiã/Escola Agrícola. Os 

valores disponíveis são igualmente das médias de 1951/1976, e foram disponibilizados pelo 

Instituto de Meteorologia. 

Quadro 5-2 – Valores da temperatura do ar da estação Paiã/Escola Agrícola (INMG, 1991) 

 TEMPERATURA DO AR 

 T (ºC) T (ºC) 

 Mensal Max Min Max Min 

Janeiro 10.6 14.3 6.6 24.9 -4.5 

Fevereiro 10.8 14.6 6.9 26.0 -4.0 

Março 12.4 16.4 8.5 26.6 0.5 

Abril 14.1 18.5 9.9 29.5 2.0 

Maio 16.8 21.4 12.2 36.0 4.0 

Junho 19.6 24.7 14.5 38.5 4.0 

Julho 21.6 27.3 15.9 40.6 7.0 

Agosto 22.1 27.6 16.6 40.5 10.1 

Setembro 21.0 26.0 15.7 38.5 9.0 

Outubro 17.9 22.5 13.2 34.4 4.5 

Novembro 13.7 17.6 9.6 27.5 1.0 

Dezembro 10.7 14.4 6.9 21.0 -2.0 

Ano 16.0 20.4 11.4 40.6 -4.5 

 

Os dados relativos à temperatura são importantes para de certa forma se comprovar a não 

coincidência da altitude e dias de calor excessivo que pudessem afectar as limitações dos 

helicópteros em operação. 

5.3.5 Topografia e incidência das operações dos helicópteros 

O terreno onde se instalará o heliporto está situado a cerca de 1,2 quilómetros, para sudoeste, 

da cidade de Loures. A topografia do terreno não é plana. As alturas médias variam entre os 
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(103.00) e (140.00) m. A zona do terreno, escolhida para a instalação do heliporto foi a parte 

Sueste do terreno. Tendo em consta as razões já explicadas e porque não tem uma variação 

de alturas médias muito significativa. 

Do ponto de vista aeronáutico, teve-se em conta as superfícies de aproximação dos 

helicópteros. A trajectória a ser seguida pelas aeronaves deve ser a mais directa possível com 

o fim de alcançar o heliporto de Loures no tempo mais curto possível. Considera-se que os 

helicópteros do INEM que se venham a deslocar ao heliporto de Loures, estarão, na maior 

parte das vezes, estacionados em Lisboa (Aeródromo de Tires). 

No entanto, noutras situações, os helicópteros poderão deslocar-se de outros sítios que não 

Lisboa, tais como do Montijo e Beja, que são as bases onde estão estacionados os 

helicópteros da força aérea em território continental.  

De referir ainda, que se admite ainda a possibilidade de deslocação de helicópteros da zona 

Norte do país, nomeadamente do heliporto dos bombeiros de Santa Comba Dão e do Hospital 

de São João no Porto. Mas considera-se que estas situações serão mais raras. 

Em relação ao transporte de feridos do heliporto de Loures, considera-se que eles se deslocam 

preferencialmente para Lisboa pelo que, a trajectória preferencial para a descolagem de 

helicópteros será a Sudoeste, isto se as condições meteorológicas assim o permitirem. 

A Figura 5-5 mostra as rotas preferenciais de aterragem e descolagem do heliporto, com base 

no que foi acima exposto.  

 

Figura 5-5 – Rotas preferenciais para o Heliporto de Loures 

 

Apesar de estas serem as rotas que seriam melhores para a operação do heliporto, nem 

sempre a sua definição é assim tão simples. No presente caso considera-se os factores 

meteorológicos, nomeadamente a direcção do vento e intensidade dos ventos. 
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5.3.6 Projecto das superfícies de aproximação e descolagem 

As operações dos helicópteros são tanto mais fáceis, quanto mais estável estiver o ar, pelo que 

devem ser evitadas zonas de turbulência. O heliporto de Loures está localizado numa zona 

sem ocupação apreciável, e sem obstáculos nas suas proximidades, o que permite que ele 

possa operar em quase qualquer direcção. Considerou-se que não haveria problemas 

relacionados com a turbulência no heliporto de Loures. 

O traçado do heliporto, foi feito de forma a respeitar as condições meteorológicas locais e 

nomeadamente o regime de ventos. Da análise dos ventos dominantes, já apresentada, 

constatou-se que a direcção dos ventos dominantes é a Noroeste (NW) pelo que se definiu 

uma superfície de aproximação e de descolagem com rumo 320º em relação ao Norte. 

Como um heliporto deve ter sempre pelos menos duas superfícies de aproximação foi 

observada a direcção doutros ventos dominantes, direcção NE, pelo que se considera também 

uma superfície de aproximação e descolagem com rumo 50º em relação ao Norte. 

Estes critérios tiveram em conta os requisitos contemplados nos regulamentos norte-

americanos. No Anexo 14, considera-se que têm de haver pelos menos duas superfícies de 

aproximação separadas de 150º. Neste caso isso não se verifica, pelo que, se definiram três 

superfícies de aproximação com os seguintes rumos, respectivamente, de 50º, 140º e 320º. Em 

termos práticos as rotas a serem seguidas pelos helicópteros serão SE-NW, NW-SE e SW-NE. 

Em alternativa poderia ter sido contemplada uma única superfície de aproximação (com rumo 

de 180º; rota S-N), desde que os ventos cruzados estivessem dentro do intervalo de valores 

aceitável e tal como previsto no Anexo 14. 

Com as três direcções de aproximação e descolagem definidas e tendo em conta a análise 

meteorológica efectuada, constata-se que o heliporto responderá de forma satisfatória às 

operações dos helicópteros, durante a quase totalidade dos dias. 

Na Figura 5-6 estão indicadas as superfícies de aproximação e descolagem referidas 
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Figura 5-6 – Desenho das rotas do Heliporto de Loures 

 

5.3.7 Envolvente local 

As superfícies de aproximação e descolagem não sobrevoam zonas habitadas. À volta delas 

existem vários pontos com potencial para aterragens de emergência, dado que a área 

sobrevoada é essencialmente uma zona de campo livre, apenas com actividade agrícola. Perto 

do terreno, importa apenas referir, que existe uma superfície comercial. No entanto, dadas as 

suas características não causará quaisquer tipos de problemas ao bom funcionamento do 

heliporto. 

5.4 Análise do espaço aéreo 

Na Figura 5-7 pode-se observar a implantação do heliporto de Loures no espaço aéreo VFR 

circundante. 

PRINCIPAL 
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Figura 5-7 – Espaço aéreo envolvente do Heliporto de Loures (NAV, 2007) 

Da análise da figura, constata-se que o heliporto não está localizado em nenhuma área 

perigosa, restringida ou proibida. No entanto, a sua localização na TMR de Lisboa deve ser 

considerada porque ela é extremamente restritiva devido ao seu intenso movimento 

aeronáutico. 

Para todas as eventualidades, será necessário solicitar um certificado de compatibilidade do 

espaço aéreo ao INAC. Admite-se que não haverão restrições às operações, e que o 

certificado, em princípio, poderá ser emitido sem contratempo de maior. 
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5.5 Tráfego previsto 

5.5.1 Número de operações 

Não se dispõe de nenhuma informação sobre os dados concretos relativos ao número de 

operações que podem vir a ser consideradas no heliporto de Loures. No âmbito deste trabalho 

não foram efectuados estudos para se obter este tipo de informação.  

Tendo em conta os dados nacionais as operações de emergência por intermédio de 

helicópteros tem tido tendência para aumentar. O mesmo deverá acontecer com o heliporto de 

Loures, que numa primeira fase de funcionamento experimental terá menos operações, do que 

quando estiver plenamente integrado no Serviço Nacional de Saúde. 

5.5.2 Tipo de operações 

As operações a realizar no heliporto serão essencialmente as relacionadas com o transporte de 

feridos em situações de emergência e de auxílio à população em casos de catástrofe. Não se 

prevê o uso do heliporto para outro tipo de operações, salvo casos excepcionais, como por 

exemplo do tipo institucional, em que previamente seja solicitada a sua utilização. A utilização 

do heliporto será estritamente privada. 

5.6 Tipo de operações e helicóptero de referência 

5.6.1 Helicópteros operacionais 

Considerou-se que os helicópteros que venham a operar no heliporto, serão os existentes em 

território nacional, que normalmente são utilizados em situações de emergência. São 

geralmente os seguintes: 

 Força Aérea Portuguesa (FAP): 

o Agusta Westland EH-101 Merlin, estacionado na Base Aérea nº6 do Montijo; 

o Sudaviation – SE 3160 Alouette III, estacionado na Base Aérea nº11 de Beja; 

 Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM): 

o Bell 222, estacionado no Aeródromo de Tires em Lisboa; 

o Bell 430, estacionado no Hospital Pedro Hispano em Matosinhos; 

o Bell 212, estacionado No Quartel de Bombeiros de Santa Comba Dão. 

Numa fase inicial, não está prevista a compra de nenhum helicóptero para estar estacionado 

de forma permanente no heliporto. Os helicópteros serão chamados ao heliporto conforme as 

necessidades e as disponibilidades dos mesmos. 
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5.6.2 Helicóptero crítico 

Considerou-se o helicóptero Agusta Westland EH-101 Merlin como helicóptero crítico, ou 

helicóptero de referência para o projecto do heliporto que permite estabelecer as dimensões 

das superfícies. Esta aeronave tem as maiores dimensões e por conseguinte condiciona o 

projecto do heliporto. 

Na Figura 5-8 e no Quadro 5-3 apresentam-se os elementos que permitem caracterizar o 

helicóptero crítico ou helicóptero de projecto. 

Quadro 5-3 – Características do helicóptero Agusta-Westland EH-101 Merlin (Wikipédia, 2007) 

Características do Agusta Westland EH-101 Merlin 

Descrição 

Fabricante Agusta-Westland 

Missão Busca e Salvamento/Fiscalização 

Tripulação 4 

Dimensões 

Comprimento 22,77 m 

Rotor Dia 18,59 m 

Altura 6,61 m 

Trém Aterragem 6,99 m 

Área (asas) 271 m2 

Peso 

Tara 10.500 kg 

Peso Total 5.100 kg 

Peso Bruto Máximo 15.600 kg 

Propulsão 

Motores 
3 x Rolls-Royce/Turbomeca RTM322-01 
turboshofts, 2312 shp (1.725 quilowatts) 

cada 

Performance 

Velocidade Máxima 309 km/h 

Alcance 1220 km 

Tecto Máximo 4572 m 

Relação de Subida 216 m/min 
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Figura 5-8 – Características do helicóptero Agusta-Westland EH-101 Merlin (Força Aérea 

Portuguesa, 2007) 

5.6.3 Características operacionais dos helicópteros 

Para a análise das actuações dos helicópteros que venham a utilizar o heliporto, teve-se em 

conta que as características do helicóptero SE 3160 Alouette III são as mais conservativas, do 

ponto de vista da segurança operacional. Este helicóptero é o que tem pior performance, 

destacando-se as seguintes características operacionais: 

 Motor – 1 Turbina Turbomeca Artouste IIB de 870 cv; 

 Velocidade máxima – 220 km/h; 

 Velocidade de cruzeiro – 185 km/h; 

 Velocidade ascensional – 4,3 m/seg; 
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 Alcance – 1300 km; 

 Tecto máximo – 6100m. 

5.7 Configuração do heliporto 

Em anexo, encontra-se a configuração das áreas do heliporto (Ver Anexo V), que 

seguidamente serão explicadas. 

a) Área de aproximação e descolagem – FATO 

Os helicópteros a operar são da classe de performance 1. No Anexo 14 Vol.II da ICAO, é 

sugerido que a FATO deve ter um comprimento não inferior a 1,5 vezes o comprimento do 

maior helicóptero que venha a operar no heliporto (22,77 metros). Tendo em conta que se quis 

dar uma margem de segurança considerou-se que o comprimento da FATO seria de 46 

metros. Note-se que a geometria da FATO escolhida foi a quadrangular. 

b) Área de toque (TLOF) 

A TLOF, segundo o Anexo 14 Vol.II da ICAO, é uma área dentro da qual se deverá inserir um 

círculo cujo diâmetro seja 1,5 vezes o maior comprimento do trem de aterragem dos 

helicópteros que venham a operar no heliporto.  

Tendo em conta um trem de aterragem de comprimento de 7 metros, e adoptando alguma 

margem de segurança, considerou-se que a TLOF do heliporto deverá ter um comprimento de 

14 metros. 

c) Área de segurança 

A área de segurança, segundo o Anexo 14 Vol.II da ICAO, estende-se para fora da FATO pelo 

menos 3 metros ou 0,25 vezes o maior comprimento do helicóptero a operar no heliporto. 

Posto isto, e tendo em conta um comprimento máximo de 22,8 metros e com alguma margem 

de segurança no valor, considerou-se que a área de segurança se deveria estender 8 metros 

para o exterior da FATO. 

d) Distâncias declaradas 

As distâncias declaradas segundo o Anexo 6, Parte 3, da ICAO, para helicópteros de 

performance da classe 1 são as que se indicam a seguir: 

 Distância de aterragem requerida (LDRH) – Distância horizontal necessária para 

aterragem e paragem completa a partir de um ponto a 10,7 m (35ft) acima da superfície 

de aterragem; 
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 Distância de descolagem interrompida necessária (RTODR) – Distância horizontal 

requerida a partir do começo da descolagem e até ao ponto em que o helicóptero se 

detêm completamente depois de uma falha de um grupo de motor e, da interrupção da 

descolagem, no ponto de decisão para a descolagem; 

 Distância de descolagem necessária (TODRH) – Distância horizontal necessária a 

partir do começo da descolagem e até ao ponto no qual se atinge a velocidade vToss, 

a uma altura de 10,7 m (35ft) sobre a superfície de descolagem e uma pendente 

positiva de subida, depois de falhar um grupo de motor crítico e no ponto TDP, 

funcionando os grupos de motores restantes, dentro dos limites de utilização 

aprovados. 

Nas Figuras 5-9, 5-10 e 5-11 estão representadas as distâncias declaradas referidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-9 – Distâncias declaradas – LDRH (ICAO, 1995) 
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Figura 5-10 – Distâncias declaradas – RTODR (ICAO, 1995) 
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Figura 5-11 – Distâncias declaradas – LDRH (ICAO, 1995) 

 

As distâncias declaradas para todas as superfícies de aproximação e descolagem do heliporto 

de Loures são as seguintes: 

o Distância de aterragem requerida – 46 m; 

o Distância de descolagem interrompida – 46 m; 

o Distância de descolagem requerida – 46 m. 
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5.8 Superfícies limitadores de obstáculos 

5.8.1 Superfícies limitadoras definidas 

Em termos da definição das superfícies limitadoras de obstáculos teve-se em conta o 

estabelecido na Advisory Circular e nas Normas Brasileiras. As imposições definidas nestes 

regulamentos são diferentes das definidas pela ICAO. 

Para as três superfícies de aproximação e descolagem que foram definidas, estabelecem-se 

superfícies limitadoras de obstáculos. 

5.8.2 Superfície de aproximação e saída 

A Superfície de Aproximação e Descolagem coincide integralmente, no seu extremo inferior, 

com a dimensão da FATO, de onde se deve iniciar. Esta superfície estende-se para cima e 

para fora com um declive de 8:1 (h:v), até uma distância de 1219 m, onde a largura é de 152 

m, até uma altura de 152 m acima da elevação da TLOF.  

Note-se que para as dimensões consideradas teve-se em conta que se está perante operações 

VFR (Regras de voo visual à vista ou visual). 

Em anexo apresenta-se o traçado das Superfícies de Aproximação e Saída para as três 

direcções de aproximação e descolagem já definidas (Ver Anexo VI). 

Da análise do traçado das Superfícies de Aproximação e Descolagem considera-se que elas 

estarão livres de obstáculos. Não há necessidade de remoção de objectos ou de elementos 

que coloquem em causa a segurança das operações dos helicópteros que venham a 

frequentar o heliporto de Loures. 

5.8.3 Superfície de transição 

As Superfícies de Transição estendem-se também a partir da FATO. Estendem-se 

lateralmente, para cima e para fora, com um declive de 2:1 (2 unidades na horizontal para 1 

unidade na vertical), até uma altura de 30m.  

Em anexo apresenta-se o traçado das Superfícies de Transição (Ver Anexo VI). 

Da análise das Superfícies de Transição também não há nada a assinalar no que diz respeito à 

remoção de objectos ou elementos. 

5.9 Ajudas visuais, sinalização e marcas 

Em anexo (Ver Anexo VII) representam-se as ajudas visuais, sinalização diurna e luminosa 

para o Heliporto de Loures. 

As necessidades de atender a todas as situações de emergência, levou a planear o heliporto 

de forma a que ele possa operar no número máximo de horas possíveis. 
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A intenção é a de que o heliporto seja desenhado de forma a realizar operações VFR diurnas e 

nocturnas. Também é importante ter em conta, que algumas operações, se poderão realizar 

em situações de visibilidade reduzida ou em horários de nascer e pôr-do-sol. Nestes casos as 

ajudas luminosas são fundamentais e permitem uma mais rápida aproximação e aterragem dos 

helicópteros utilizados em situações de emergência. 

Pelas razões indicadas foram contempladas ajudas visuais, tanto de sinalização diurna como 

sinalização luminosa para que o heliporto opere em condições de voo nocturno, para as 

condições de operação efectuadas em condições meteorológicas de voo visual. 

Importa referir que não é linear o recurso a operações de voo à vista em períodos nocturnos. 

Exceptuando em casos de emergência, e em princípio, eles são proibidos. No caso do heliporto 

de Loures, como se trata de uma infra-estrutura para transporte de doentes em estado crítico, 

admitiu-se que seriam possíveis operações de voo nocturno, em VFR. 

5.9.1 Ajudas visuais 

As ajudas visuais que o heliporto de Loures deverá ter para funcionar em boas condições, 

foram definidas, tendo em conta as recomendações do Anexo 14 Vol.II da ICAO. 

As ajudas visuais foram as seguintes: 

 Indicador da direcção do vento; 

 Sinalização horizontal; 

 Sinalização luminosa. 

a) Indicador da direcção do vento 

No heliporto de Loures deve ser prevista a instalação de um indicador da direcção do vento. 

Deverá estar localizado num sítio do heliporto bem visível para os pilotos, e tem como objectivo 

a indicação das condições do vento que se verifiquem sobre a FATO. 

O indicador da direcção do vento será constituído por um cone truncado em tela forte, com 

comprimento de 2,40 m e diâmetro no extremo maior e menor de 0,6 m e 0,3 m, 

respectivamente. 

A cor recomendada para o cone é a alaranjada, uma vez que é uma cor que permite a 

visualização do indicador da direcção do vento, claramente, desde uma altura de pelo menos 

200 m acima do heliporto. 

b) Sinalização Horizontal 

A sinalização horizontal que deve ser colocada no heliporto de Loures corresponde ao 

seguinte: 

 Sinal de identificação do heliporto; 
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 Sinalização da FATO; 

 Sinalização da TLOF. 

Segundo o Anexo 14 Vol.II da ICAO um sinal de identificação do heliporto deve ser sempre 

disponibilizado. Este sinal deve estar inserido dentro da FATO e centrado nesse área.  

O sinal de identificação do heliporto consistirá numa letra “H” de cor branca com as dimensões 

indicadas na Figura 5-2: 

 

Figura 5-12 – Sinal de identificação do heliporto (adoptado do Anexo 14 Vol.II da ICAO) 

O sinal de identificação do heliporto deve estar orientado de forma a que a barra transversal da 

letra “H” faça um ângulo recto com a superfície preferencial de aproximação final. 

A sinalização da FATO corresponde a uma linha interrompida com marcas rectangulares de 9 

m de comprimento por 1 m de largura, de cor branca, segundo o indicado pelo Anexo 14 Vol.II 

da ICAO, a colocar à volta da área. 

Relativamente à sinalização da TLOF optou-se pela sua indicação, para assim ser mais óbvia a 

identificação desta área. A sinalização da TLOF deve ser feita através de uma linha contínua, 

de cor branca, com 30 cm de largura. 

c) Sinalização luminosa 

Para facilitar as operações nocturnas ou em condições de fraca visibilidade é necessário 

proceder à instalação de sinalização luminosa no heliporto. Tendo em conta o Anexo 14 Vol. II 

da ICAO, procedeu-se à instalação das seguintes luzes: 

 Sinalização luminosa da TLOF 

Este sistema será composto por luzes de perímetro. As luzes de perímetro devem estar 

espaçadas uniformemente, pelo que a cada lado da TLOF correspondem 4 luzes. 

Devem ser colocadas armaduras de sinalização para encastrar, omnidireccionais, para a área 

de TLOF, com lente amarela, lâmpada de 50 W, transformador de 240 V e base de encastrar 

em alumínio 8’’. (Ver Anexo VIII). 
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 Sinalização luminosa da Área de Aproximação e Descolagem 

Na área de aproximação e descolagem do heliporto de Loures devem ser colocadas 4 luzes de 

cada lado da área, para sinalizarem a área. 

Devem ser colocadas armaduras de sinalização para encastrar, omnidireccionais, para a área 

de FATO, com lente clara, lâmpada de 50 W, transformador de 240 V e base de encastrar em 

alumínio 8’’.(Ver Anexo VIII). 

 Sinalização luminosa das superfícies de aproximação e descolagem 

A instalação de sinalização luminosa das superfícies de aproximação e descolagem deve ser 

sempre prevista quando for conveniente indicar a superfície preferencial de aproximação 

seleccionada. No heliporto de Loures deve ser prevista a instalação de três sistemas deste tipo, 

para contemplar as superfícies de aproximação definidas. As luzes serão iluminadas apenas 

para a superfície de aproximação seleccionada, em função das condições meteorológicas. 

Devem estar implantados em linha recta, ao longo da superfície preferencial de aproximação e 

descolagem. 

Deve ser constituído por uma fila de três luzes espaçadas uniformemente em intervalos de 30 

m e uma barra transversal de 18 m de comprimento a uma distância de 90 m da FATO. As 

luzes que constituem as barras transversais devem ser colocadas perpendicularmente à linha 

de luzes do eixo, que por sua vez, devem bissectá-las, e estar espaçadas em intervalos de 4,5 

m. Considerou-se que as luzes adicionais espaçadas de 30 m não seriam necessárias. 

Devem ser colocadas armaduras de sinalização para encastrar, omnidireccionais, com lente 

clara, lâmpada de 50 W, transformador de 240 V e base de encastrar em alumínio 8’’.(Ver 

Anexo VIII).  

 Indicador do ângulo de descida 

Como é exigida uma aproximação estabilizada, em todas as superfícies de aproximação e 

descolagem do heliporto de Loures, deve ser prevista a instalação de um sistema de indicação 

do ângulo de descida. 

Devem ser constituídos por um sistema indicador de superfícies de aproximação para 

helicópteros (HAPI). 

Deve estar localizado de forma a que guie os helicópteros até à posição desejada na área de 

aproximação e de descolagem. Trata-se de uma ajuda aos pilotos durante as manobras de 

aproximação e aterragem. Estes sistemas devem estar alinhados em azimute e em relação à 

superfície prefenrencial de aproximação, a uma distância de 3 m da FATO. 

Para o heliporto de Loures previu-se a instalação de três sistemas HAPI, para cada uma das 

superfícies de aproximação e descolagem. 

As características dos sistemas HAPI escolhidos estão em anexo (Ver Anexo IX), e cumprem o 

que é estabelecido pelo Anexo 14 Vol. II da ICAO. 
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Para garantir o funcionamento da sinalização luminosa tem de se prever um Posto de 

Regulação e Controlo (PRC) que estará operacional no heliporto e que deverá ter um quadro 

de emergência para o caso de falha no abastecimento de energia eléctrica pela rede pública.  

No Heliporto de Loures estas instalações foram previstas em estruturas pré-fabricadas situados 

em anexo à pista. 

5.10 Equipamento de salvamento e extinção de incêndios 

5.10.1 Nível de Protecção proporcionado 

Conforme indicado no Anexo 14 Vol. II da ICAO o nível de protecção a proporcionar deve ser 

definido tendo como base o comprimento do helicóptero mais condicionante que venha a 

operar no heliporto. Considerando como dimensão máxima, o comprimento do Augusta-

Westland EH-101 Merlin, 22,77 m, a categoria do nível de protecção a proporcionar para o 

heliporto de Loures é a H2. 

5.10.2 Agentes extintores 

Tal como indicado nas normas da ICAO, as medidas de sistemas contra incêndios deve ser 

considerado o seguinte: 

 O agente do extintor principal deve ser uma espuma de eficácia mínima de nível B; 

 As quantidades de água para a produção de espuma e os agentes complementares 

que devem ser disponibilizados deverão corresponder à categoria do heliporto para fins 

de extinção, de acordo com o Quadro 5-4. 

 No caso de heliportos de superfície é permitido substituir parte ou a totalidade da 

quantidade de água para a produção de espuma por agentes complementares. 

Quadro 5-4 – Quantidades mínimas utilizáveis, de agentes extintores para heliportos de 

superfície (ICAO, 1995) 

 

No Manual de Heliportos refere-se que no caso de heliportos sem acompanhamento 

permanente e com poucos movimentos, como seria o caso do heliporto de Loures, não seria 
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absolutamente necessário o estabelecimento de serviços de extinção de incêndio. No presente 

projecto optou-se por prever a disponibilidade de meios de combate a incêndio. 

Para cumprir os requisitos anteriormente especificados, relativamente à capacidade de 

extinção de incêndios foi necessário proceder à instalação de um reservatório para 1000 l, e 

assegurar que haja um regime de descarga de 500 l/min. Também se previu a colocação de 

carros extintores. De acordo com a ICAO seria apenas necessário disponibilizar 45 kg de pó ou 

45 kg de hidrocarbonetos halogenados ou 90 kg de CO2. Assim adoptaram-se quatro carros 

extintores de 50 kg com pó químico ABC polivalente de eficácia 89A/377B segundo a norma 

UNE EN-3.1996, com mangueira de 15 metros de comprimento e pistola de descarga 

concentrada. 

Juntamente aos extintores referidos serão colocados à disposição mais quatro extintores 

portáteis de 6 kg, de agentes extintores CO2 com nível de eficácia 21A/113 B, segundo a 

norma EN-3.1996.  

5.10.3 Equipamento de salvamento 

No Manual de Heliportos da ICAO está definido o equipamento de salvamento, para heliportos 

da categoria H2. Deve ser constituído pelo seguinte: 

 Chave ajustável; 

 Machado de salvamento apropriado para o uso em aeronaves; 

 Cortador de parafusos de 60 cm; 

 Alavanca de 105 cm; 

 Gancho de retenção; 

 Serra para metal com 6 discos; 

 Manta resistente ao fogo; 

 Corda de 5 cm, com 15 m de comprimento; 

 Alicate de corte lateral; 

 Jogo de chave de fendas; 

 Faca para cabos; 

 2 Pares de luvas resistentes ao fogo. 

5.11 Outras instalações 

Para auxílio às operações dos helicópteros no Heliporto de Loures e nomeadamente para 

instalação do Posto de Regulação e Controlo (PRC) da sinalização luminosa e do respectivo 
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gerador eléctrico, previu-se a construção de uma estrutura pré-fabricada anexa às áreas de 

operação dos helicópteros. 

Como o heliporto não tem permanentemente pessoal a vigiá-lo, ele deverá estar devidamente 

protegido. É indispensável a instalação de uma vedação adequada à volta de todas as infra-

estruturas do heliporto e a instalação de algumas câmaras de vigilância que devem estar 

ligadas ao Quartel dos Bombeiros de Loures e à Guarda Nacional Republicana. 

Não se apresentam elementos sobre o pavimento do heliporto, nem sobre as condutas de 

drenagem. Embora importantes, elas obedeciam a uma análise mais detalhada do projecto da 

infra-estrutura aeronáutica que pareceu extravasar um pouco o âmbito que se pretendeu dar a 

esta dissertação. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO 

Nas últimas décadas, o crescimento da procura de tráfego aéreo tem exigido um grande 

desenvolvimento do Sistema Aeroportuário Português. Actualmente, as infra-estruturas 

existentes apresentam uma boa cobertura para as necessidades de Portugal, tendo em conta a 

forma como estas se distribuem pelo território continental e insular. 

A continuação da tendência de crescimento do tráfego aéreo de passageiros e carga levará a 

determinadas implicações que variam consoante o tipo de infra-estrutura. Em certos casos, 

importa investir na optimização e amplificação da infra-estrutura existente, enquanto que, 

noutros casos, se  deverá optar por um esforço na captação de novos tráfegos e viabilizar a 

capacidade já existente da infra-estrutura. 

Em termos de infra-estruturas, o problema do Aeroporto de Lisboa é o mais preocupante, na 

actualidade, e deverá ser resolvido o mais rapidamente possível. 

Relativamente aos aeródromos e heliportos devem ser seguidas as seguintes orientações 

estratégicas: 

 Disponibilizar uma rede de aeródromos e heliportos adequada que cubra as funções 

básicas (protecção civil, emergência médica, trabalho aéreo, aviação desportiva e 

educacional). As infra-estruturas devem ser geridas por entidades regionais e/ou 

privadas; 

 Assegurar a operacionalidade da rede de heliportos que sirva os heliportos públicos 

centrais. 

Conforme foi possível constatar na presente dissertação, muitos dos heliportos não são 

certificados mas sim aprovados, o que, significa que têm algumas restrições de utilização, 

apesar de funcionarem geralmente em boas condições de segurança para o tipo de operação 

associada a cada heliporto. 

Face ao exposto, um melhor controlo no planeamento da construção de heliportos deve ser 

seguido. Dada a importância deste aspecto, o presente documento pretende contribuir para a 

divulgação do conjunto de normas e das recomendações relativas ao planeamento de 

heliportos, cuja concretização e implementação é essencial e importante para a resolução de 

questões relacionadas com a falta de segurança dos heliportos. Aliado à resolução destas 

questões são essenciais a boa escolha de um local para a implantação de um heliporto e um 

projecto bem desenvolvido. 

Com a presente dissertação pretendia-se analisar as diversas componentes a considerar no 

dimensionamento de heliportos, e que podem passar pela definição e projecto das 

características físicas e das superfícies condicionantes e dos elementos principais de um 

heliporto (FATO, TLOF e Área de Segurança), superfícies de aproximação e descolagem, 
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caminhos de circulação, placas de estacionamento, sinalização diurna e sinalização nocturna, 

indicador do vento, serviços de salvamento e extinção de incêndios e outras instalações. A 

prioridade de aplicação das medidas deverá estar em conformidade com as características 

locais. 

Em relação às normas e recomendações, a selecção da melhor tecnologia/solução a aplicar no 

planeamento de heliportos é por vezes controversa e deve depender dos objectivos de 

qualidade do heliporto e da legislação. A legislação portuguesa, conforme foi referido, parece 

ser menos clara, apesar do INAC se esforçar por definir as regras necessárias à aplicação de 

normas e recomendações de normalização técnica, criadas pelos organismos internacionais da 

aviação civil. 

Mais grave ainda do que compreender as normas e recomendações, é o facto de em Portugal 

se pressupor que os Anexos da Convenção da ICAO estão em vigor, o que conforme foi 

exposto é falso. No caso do Anexo 14, o problema é ainda maior, uma vez que não foi sequer 

objecto de tradução e publicação oficial em língua portuguesa. 

Na presente dissertação pretendeu-se, também elaborar uma parte prática. Assim, foi 

efectuado o planeamento de um heliporto, para se praticar a aplicação das normas e 

recomendações sobre heliportos. 

A potencialidade da aplicação das normas e das recomendações é de capital importância. Em 

Portugal, pela aplicação das Normas da ICAO, os heliportos devem estar certificados, tendo 

implementado um sistema de gestão de segurança. A falta destes aspectos implica o risco de 

encerramento destas infra-estruturas. 

Neste trabalho, o planeamento de um heliporto em meio não-urbano no concelho de Loures, 

surgiu como um desafio e pretendeu demonstrar as potencialidades e a importância deste tipo 

de infra-estruturas para situações de emergência e salvamento.  

Para melhorar o modelo de planeamento do Heliporto de Loures, sugere-se um conjunto de 

medidas e de acções: 

 Desenvolvimento de estudos que permitam determinar, com maior rigor, qual o número 

de operações que teoricamente virão a ser efectuadas no Heliporto de Loures, por ano; 

 Realização de um levantamento de campo/cadastral da zona envolvente ao local 

sugerido para a instalação do heliporto. A concretização desta acção seria útil para de 

uma forma mais clara, permitir concluir que na envolvente não há quaisquer obstáculos 

que coloquem em causa a segurança do heliporto e necessitem de estes obstáculos de 

ser removidos ou sinalizados; 

 Inclusão de outras componentes de projecto tais como o dimensionamento do 

pavimento do heliporto e drenagem do heliporto. 

Por último, e uma vez que os assuntos abordados na presente dissertação, têm vindo a 

assumir uma importância crescente nos aspectos relacionados com a aeronáutica em Portugal, 
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apresenta-se diversos temas, que permitirão que os objectivos subjacentes se concretizem de 

forma mais expedita: 

 Desenvolvimento de estudos que permitam estabelecer as normas e as 

recomendações relativas ao projecto e à temática da aeronáutica, numa proposta de lei 

ou decreto-lei, para vir a ser aplicável em Portugal. 

 Planeamento de um heliporto, que cumpra as regras e recomendações para este tipo 

de infra-estruturas, em meio urbano. 
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ANEXO I – INFRA-ESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS EM 

PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  A3 

A lista de infra-estruturas aeroportuárias a seguir apresentada foi consultada na CIA 25/5 de 28 

de Novembro. 

Antes de se apresentar a lista com as Infra-estruturas Aeroportuárias importa ter em conta as 

seguintes definições: 

Aeródromo / Heliporto Certificado – Aeródromo ou heliporto nos quais se verifica o 

cumprimento satisfatório dos normativos aplicáveis, realçando-se os requisitos do Anexo 14, 

Vol I e Vol II da ICAO. Para este caso estão autorizados todos os tipos de voo compatíveis com 

a pista ou heliporto.  

Aeródromo / Heliporto Aprovado – Aeródromo ou heliporto com restrições operacionais mas 

com requisitos de segurança mínimos para a sua utilização para os fins específicos para que 

foi aprovado. Este tipo de aprovações são apenas concedidas em casos em que a utilização 

desses aeródromos / heliportos tenha interesse público, nomeadamente, emergências médias, 

combate a incêndios florestais, protecção civil ou outros casos específicos devidamente 

autorizados pelo INAC. Note-se que nestes casos a utilização do aeródromo / heliporto fica 

restrita aos voos e condições expressamente estabelecidos na aprovação emitida. 

Aeródromos / Heliportos Privados – Aeródromo ou heliporto que é de propriedade privada ou é 

de uma entidade pública (normalmente Câmara Municipal) mas que é gerido exclusivamente 

por uma entidade privada (não se consideram no entanto privados a ANA, a ANA, a SATA e os 

hospitais administrados por entidades privadas). Na lista a apresentar as infra-estruturas 

representadas a “Negrito” são as privadas. 

A lista das infra-estruturas aeroportuárias existentes em Portugal está indicada de seguida, por 

ordem alfabética, e sua localização em território nacional é apresentada num mapa. 

Listagem das Infra-estruturas Aeroportuárias em Portugal: 

Os aeroportos existentes no território nacional são os seguintes: 

 1 – Aeroporto de Faro; 

 2 – Aeroporto das Flores; 

 3 – Aeroporto da Horta; 

 4 – Aeroporto de Lisboa; 

 5 – Aeroporto da Madeira / Funchal; 

 6 – Aeroporto de Ponta Delgada; 

 7 – Aeroporto do Porto / Francisco Sá Carneiro; 

 8 – Aeroporto de Porto Santo; 

 9 – Aeroporto de Santa Maria. 

Os aeródromos existentes no território nacional são os seguintes: 
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 Certificados: 

o 1 - Aveiro / S. Jacinto; 

o 2 - Braga; 

o 3 - Bragança; 

o 4 - Cascais / Tires; 

o 5 - Chaves; 

o 6 - Coimbra; 

o 7 - Corvo; 

o 8 - Covilhã; 

o 9 - Évora; 

o 10 – Graciosa; 

o 11 – Lajes; 

o 12 – Leiria; 

o 13 – Maia / Vilar de Luz; 

o 14 – Mirandela; 

o 15 – Mogadouro; 

o 16 – Monfortinho; 

o 17 – Moragil; 

o 18 – Pico; 

o 19 – Portimão; 

o 20 – Santarém; 

o 21 – Santa Cruz / Torres Vedras; 

o 22 – São Jorge; 

o 23 – Vila Real; 

o 24 – Viseu. 

 Aprovados; 

o 1 - Lousã (CI; VFR/D); 

o 2 - Seia (CI; PC;VFR/D). 

 Encerrados; 

o 1 – Alijó; 
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o 2 – Amareleja; 

o 3 – Espinho; 

o 4 – Praia Verde; 

o 5 – Sines. 

Os heliportos existentes no território nacional são os seguintes: 

 Certificados: 

o 1 - Albergaria-a-Velha (VFR/D); 

o 2 - Alfragide (UP/VFR/D/N) (Heliporto Elevado); 

o 3 - Fafe (VFR/D); 

o 4 - Loulé-Bombeiros (CI; PC; EM; VFR/D/N); 

o 5 - Mértola / Herdade da Brava (UP/VFR/D/N); 

o 6 - Porto-Massarelos / Douro Azul (VFR/D) (EM: VFR/D/N); 

o 7 - Santa Maria da Feira Europarque (VFR/D); 

o 8 - São Brás de Alportel (VFR/D); 

 Aprovados; 

o 1 - Abrantes-Hospital (EM; VFR/D/N) 

o 2 - Abuxarda-Heliavia (UP; VFR/D) 

o 3 - Almada-Hospital (EM; VFR/D) 

o 4 - Alqueva (UP; VFR/D) 

o 5 - Amadora/Sintra-Hospital (EM; VFR/D/N) 

o 6 - Azambuja-SIVA (UP; VFR/D) 

o 7 - Beja (CI; PC; VFR/D) 

o 8 - Braga-Quartel (CI; PC; VFR/D) 

o 9 - Caniceira-Tramagal (CI; PC; VFR/D) 

o 10 - Castanheira de Pêra (CI; PC; VFR/D) 

o 11 - Coimbra-HUC (EM; VFR/D/N) 

o 12 - Coimbra-Hospital Covões (EM; VFR/D) 

o 13 - Covilhã-Hospital (EM; VFR/D/N) 

o 14 - Évora (EM; VFR/D) 

o 15 - Faro-Hospital (EM; VFR/D/N) (Heliporto elevado) 
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o 16 - Gaia-Quartel (CI; PC; VFR/D) 

o 17 - Guarda-Hospital (EM; CI; VFR/D/N) 

o 18 - Guimarães-Hospital (EM; VFR/D) 

o 19 - Lagos (CI; PC; VFR/D) 

o 20 - Lamego-Hospital (EM; VFR/D) 

o 21 - Leiria-Hospital (EM; PC; VFR/D/N) 

o 22 - Lisboa-Hospital Santa Cruz (EM; VFR/D/N) 

o 23 - Lisboa-Hospital Santa Maria (EM; VFR/D) 

o 24 - Loulé-Miguel Barros (VFR/D) 

o 25 - Macedo de Cavaleiros-Municipal 

o 26 - Matosinhos-Hospital Pedro Hispano (EM;VFR/D/N) 

o 27 - Mirandela-Hospital (EM; VFR/D) 

o 28 - Monchique-Bombeiros (CI; PC; VFR/D) 

o 29 - Odemira-Bombeiros (CI; VFR/D) 

o 30 - Paredes-Baltar (CI; PC; VFR/D) 

o 31 - Penafiel-Hospital Vale do Sousa (EM;VFR/D/N) 

o 32 - Pernes (CI; PC; VFR/D) 

o 33 - Pombal (CI; PC; VFR/D) 

o 34 - Ponta Delgada-Hospital (EM; VFR/D/N) 

o 35 - Portimão-Hospital (EM; VFR/D/N) 

o 36 - Santarém-Hospital (EM; VFR/D) 

o 37 - Sardoal (EM; CI; VFR/D) 

o 38 - Santa Comba Dão (EM; CI; VFR/D/N) 

o 39 - Santa Maria da Feira-Hospital (EM; VFR/D/N) 

o 40 - Silves-Herdade de Matamouros (UP; VFR/D) 

o 41 - Sines-Porto (VFR/D/N) 

o 42 - Tomar-Hospital (EM; VFR/D) 

o 43 - Torres Novas-Hospital (EM; VFR/D/N) 

o 44 - Torres Vedras-Bombeiros (EM; VFR/D) 

o 45 - Trajouce-Heliavia (UP; VFR/D) 
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o 46 - Viana do Castelo (EM; VFR/D) 

o 47 - Vilamoura-Quinta do Lago (UP; VFR/D) 

o 48 - Viseu-Hospital (EM; VFR/D/N) 

 Encerrados: 

o Loures / Salemas; 

o Porto-Hospital Santo António; 

o Porto-Hospital São João. 

As bases militares existentes no território nacional são as seguintes: 

 1 – Alcochete; 

 2 – Alverca; 

 3 – Beja; 

 4 – Lajes; 

 5 – Monte Real; 

 6 – Montijo; 

 7 – Ovar; 

 8 – Porto Santo; 

 9 – Sintra; 

 10 – Santa Margarida; 

 11 – Tancos. 
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ANEXO II – ANEXO 3 À CIA 25/05 – DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO DE UM HELIPORTO 
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ANEXO III – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO 

SUGERIDO PARA A INSTALAÇÃO DO HELIPORTO DE LOURES 



  A12 

ANEXO IV – SOLUÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO 

HELIPORTO DE LOURES 
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ANEXO V – CONFIGURAÇÃO DO HELIPORTO DE LOURES 
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ANEXO VI – SUPERFÍCIES DE APROXIMAÇÃO E SAÍDA E 

SUPERFÍCIES DE TRANSIÇÃO DO HELIPORTO DE LOURES 
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ANEXO VII – AJUDAS VISUAIS, SINALIZAÇÃO E MARCAS DO 

HELIPORTO DE LOURES 
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ANEXO VIII – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TLOF E FATO E 

SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO 
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ANEXO IX – INDICADOR VISUAL DA PENDENTE DE 

APROXIMAÇÃO 
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