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10.4. RENOVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE INSTRUTOR 

10.4.1. QUALIFICAÇÃO CADUCADA À MENOS DE 6 MESES 
Para renovação de uma qualificação de instrutor caducada há menos de seis meses dever ser 
efectuada uma verificação de proficiência por um instrutor de voo titular de autorização de 
examinador emitida pelo INAC. 
A verificação de proficiência deve incluir designadamente briefing e de-briefing, manobras e 
procedimentos em voo constantes do relatório de prova prática para instrutores de voo 
conforme modelo constante do anexo XII ao regulamento 164/2006. 

10.4.2. QUALIFICAÇÃO CADUCADA À MAIS DE 6 MESES 
O certificado de aptidão de voo requerido de acordo com o n.º 8 do artigo 34.º do Decreto-
Lei n.º 238/2004, de 18 de Dezembro,  
Para a renovação de qualificações de instrutor caducada há mais de 6 meses, deve ser 
emitido um certificado de aptidão de voo a certificar que o piloto recebeu a formação teórica 
e prática necessária, revelou possuir os conhecimentos e a proficiência adequados à 
renovação da qualificação em causa e realizou com sucesso a verificação de proficiência nos 
termos do número anterior. 
A verificação de proficiência deve incluir designadamente briefing e de-briefing, manobras e 
procedimentos em voo constantes do relatório de prova prática para instrutores de voo 
conforme modelo constante do anexo XII ao regulamento 164/2006. 

10.4.3. QUALIFICAÇÃO CADUCADA À MAIS DE 36 MESES 
Quando o período de caducidade de uma qualificação de instrutor exceda 36 meses, o 
certificado de aptidão de voo a que se refere o número anterior deverá adicionalmente 
atestar que o candidato frequentou com aproveitamento na organização de formação em 
causa um curso de refrescamento cobrindo as matérias teóricas exigidas de acordo com o 
constante no anexo X do regulamento 164/2006 e com uma carga horária não inferior a 25 
horas. 
 

FORMAÇÃO TEÓRICA 

Carga horária 
Disciplinas

Horas Aula Horas de voo 

Técnicas de Instrução aplicada 03:00 - 

Avaliação do comportamento dos alunos 02:00 - 

Processo de aprendizagem 02:00 - 

Elementos de pedagogia 02:00 - 

Avaliação dos alunos 02:00 - 

Elaboração de programas de instrução 02:00 - 

Planeamento das lições 02:00  

Técnicas de exposição de matérias nas aulas 02:00  

Utilização de elementos auxiliares de instrução 02:00  

Análise e correcção dos erros cometidos pelos alunos 02:00  

Limitações e comportamento humanos 02:00  

Riscos associados à simulação de avarias 02:00  

TOTAL DA FORMAÇÃO TEÓRICA 36:00 - 

 


