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10.3. QUALIFICAÇÃO DE INSTRUTOR DE VOO 

10.3.1. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A FREQUÊNCIA DE CURSO DE FORMAÇÃO 
O candidato à frequência de um curso de formação de instrutores de voo em aeronave 
ultraleve Multi-Eixos Avançado (MEA), deve reunir os seguintes requisitos: 

a) Ter realizado um mínimo de 150 horas de voo em aeronave ultraleve, das quais:  
i. 100 horas como piloto comandante em cada classe ou tipo em que irá ministrar 

instrução, das quais pelo menos 6 horas tenham sido realizadas nos últimos três 
meses; 

ii. 15 horas de voo de viagem nas funções de piloto comandante, incluindo uma 
viagem com duas aterragens com paragem completa em dois aeródromos 
diferentes que não o de partida, devendo localizar-se um deles a uma distância 
deste último não inferior a 80 milhas náuticas (NM). 

b) Ter averbada na licença a qualificação de radiotelefonia; 

c) Apresentar um certificado de aptidão de voo emitido por uma organização de 
formação autorizada pelo INAC, atestando ter revelado um nível de proficiência 
adequado para a admissão a um curso de instrutor de voo na sequência de um teste 
em voo administrado por um instrutor de voo. 

10.3.2. EMISSÃO DA QUALIFICAÇÃO DE INSTRUTOR DE VOO 
A qualificação de instrutor de voo, em aeronave ultraleve, é emitida ao candidato titular de 
uma licença com a qualificação válida na classe pretendida desde que demonstre ter 
cumprido, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Ter frequentado com aproveitamento um curso de formação para instrutor de voo em 
aeronaves ultraleves, aprovado ou reconhecido pelo INAC, numa organização de 
formação autorizada ou reconhecida por este Instituto, que inclua: 

i. Um mínimo de 40 horas de instrução teórica de acordo com o programa 
constante do anexo X do regulamento 164/2006; 

ii. Um programa de 15 horas de instrução prática, em duplo comando, de acordo 
com o constante do anexo XI do regulamento 164/2006. 

b) Ter superado uma prova prática, incluindo: 
i. Aula teórica a ministrar pelo candidato sobre tema aceite pelo INAC; 

ii. Questionário oral sobre as matérias dos programas para emissão da licença de 
piloto de ultraleve e para a emissão da qualificação de instrutor conforme o 
disposto nos anexos VII e X ao presente regulamento; 

iii. Prova de voo, incluindo briefing e de-briefing, conforme modelo constante do anexo 
XII. 
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FORMAÇÃO TEÓRICA 

Carga horária 
Disciplinas

Horas Aula Horas de voo 

Técnicas de Instrução aplicada 04:00 - 

Avaliação do comportamento dos alunos 04:00 - 

Processo de aprendizagem 04:00 - 

Elementos de pedagogia 04:00 - 

Avaliação dos alunos 03:00 - 

Elaboração de programas de instrução 03:00 - 

Planeamento das lições 03:00 - 

Técnicas de exposição de matérias nas aulas 03:00 - 

Utilização de elementos auxiliares de instrução 03:00 - 

Análise e correcção dos erros cometidos pelos alunos 03:00 - 

Limitações e comportamento humanos 03:00 - 

Riscos associados à simulação de avarias 03:00 - 

TOTAL DA FORMAÇÃO TEÓRICA 40:00 - 

 

FORMAÇÃO PRÁTICA 

Carga horária 
Tipo de Instrução 

Horas Aula Horas de voo 

Operações antes de voo e descolagem - 01:00 

Voo alto  10:00 

Emergências  02:00 

Procedimentos de chegada e aterragem  02:00 

TOTAL DA FORMAÇÃO PRÁTICA 00:00 15:00 

 

10.3.3. COMPETÊNCIAS DA QUALIFICAÇÃO DE INSTRUTOR 

A instrução para obtenção de qualificação de instrutor de voo apenas pode ser ministrada por 
instrutores de voo que reúnam a seguintes condições: 

a) Ser instrutor de voo há pelo menos dois anos; 
b) Ter acumulado um mínimo de 500 horas de voo como piloto, das quais pelo menos 

200 horas de instrução em aeronave ultraleve; 
c) Ter superado uma prova prática e de voo perante um examinador, para o efeito 

designado pelo INAC na qual demonstre a capacidade de ministrar instrução para a 
emissão da qualificação de instrutor de voo de ultraleve na classe pertinente. 


