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10.7. CONVERSÃO DE LICENÇA PU ESTRANGEIRA 

A região de Trás-os-Montes é frequentemente visitada por pilotos essencialmente oriundos de 
Espanha, pela sua proximidade, mas também por compatriotas migrantes que vivem no 
estrangeiro: França, Suiça, etc. Nestes encontros verificamos um forte interesse em converter a 
licença de PU estrangeira numa licença portuguesa. A fim de satisfazer essa necessidade vimos 
apresentar um curso de conversão com especial incidência nas especificidades da operação em 
território português. 

10.7.1. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A FREQUÊNCIA DE CURSO DE FORMAÇÃO 
O candidato à frequência de um curso de conversão de licença estrangeira em licença de PU 
Multi-Eixos Avançado do grupo 3 (MEA-G3) portuguesa, deve reunir os seguintes requisitos: 

a) Ter em sua posse uma licença de PU válida emitida por uma entidade aeronáutica 
reconhecida pelo INAC; 

b) Os candidatos à aprendizagem devem ter, no mínimo, 17 anos de idade; 

c) Ter concluído a escolaridade obrigatória; 
d) Seja titular de certificado médico de aptidão de classe 2 ou de classe 1, emitido nos 

termos do Decreto-Lei n.º 250/2003, de 11 de Outubro; 
e) Apresente autorização paternal, se for menor; 
f) Ser fluente em língua portuguesa se pretender o averbamento na licença a 

qualificação de radiotelefonia; 

g) Revelar um nível de proficiência adequado para a admissão num curso de conversão 
de licença estrangeira num teste em voo realizado por um instrutor/examinador. 

10.7.2. EMISSÃO DA LICENÇA DE PU PORTUGUESA 
A licença de PU MEA-G3 portuguesa é emitida ao candidato titular de uma licença estrangeira 
válida na classe pretendida desde que demonstre ter cumprido, cumulativamente, as 
seguintes condições: 

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

i. Um máximo de 53 horas de instrução teórica de acordo com o programa 
constante no quadro seguinte, incluindo 5 horas de comunicações; 

ii. Um programa de 12 horas de instrução prática no máximo, em duplo comando, 
de acordo com o constante do quadro seguinte, com especial incidência na 
navegação. 

c) Ter superado um teste escrito elaborado pela Escola com 50 perguntas sobre todas 
as matérias leccionadas com um mínimo de 75%; 

b) Ter superado uma prova prática realizada por um verificador credenciado pelo INAC, 
incluindo: 

iv. Questionário oral sobre as matérias dos programas para emissão da licença de 
piloto de ultraleve; 

v. Prova de voo, incluindo briefing e de-briefing, conforme modelo constante em 18.3. 
 
O dimensionamento do programa será adaptado conforme a proficiência do candidato. 

Após conclusão com sucesso do curso de conversão a Escola diligenciará esforços no sentido 
de apresentar o dossier do piloto estrangeiro no INAC com a respectiva declaração de 
aptidão. 
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FORMAÇÃO TEÓRICA 

Carga horária Áreas
Curriculares

Disciplinas
Horas Aula Horas de voo 

Apresentação do Curso de Ultraleves 02:00 - 

Legislação aérea e procedimentos ATC 20:00 - Básica

Segurança de voo (opcional) 03:00 - 

Navegação e planeamento de voo 15:00 - 

Procedimentos operacionais 05:00 - Técnica

Comunicações 05:00 - 

Visitas técnicas Torre de controlo e aproximação do Porto 03:00 - 

TOTAL DA FORMAÇÃO TEÓRICA 53:00 - 

 

FORMAÇÃO PRÁTICA 

Carga horária 
Tipo de Instrução 

Horas Aula Horas de voo 

Conhecimentos técnicos da aeronave de Instrução 01:00 - 

Instrução no solo 02:00 - 

Instrução de voo -  

 -Voo de Contacto Básico - 02:00 

 -Voo de Navegação VFR - 08:00 

TOTAL DA FORMAÇÃO PRÁTICA 03:00 10:00 

 
 

 


