
 

 

  

Serviço de Operações ATS (SOATS): 

Missão: Assegurar os serviços de gestão de tráfego aéreo na FIR Oceânica e TMA do 

Sal e nos aeroportos nacionais de acordo com as normas e regulamentos nacionais e 

internacionais. 

Principais atribuições: 

Gerir o fluxo de tráfego aéreo na FIR Oceânica do Sal, TMA e nos aeroportos 

nacionais, Supervisionar e Inspeccionar os órgãos ATC 

  

Serviço de Gestão e Manutenção de Sistemas de Telecomunicações Aeronáuticas 

(SGMSTA): 

Missão: Assegurar o serviço de gestão e manutenção dos equipamentos e sistemas 

aeronáuticos de acordo com os requisitos e standards definidos, assegurando altos níveis 

de disponibilidade e fiabilidade dos mesmos. 

Principais atribuições: 

- Coordenar funcionalmente as actividades dos departamentos de manutenção de 

sistemas de radio ajudas (DMSRA)d e manutenção de sistemas de comunicação e ATS 

(DMSCATS) e , os respectivos núcleos (MSCRA) nos aeroportos; 

- Avaliar a qualidade e a performance dos equipamentos e sistemas disponíveis nas 

várias unidades. 

  

Departamento de Estudos Técnicos, Regulamentação e Normalização da 

Navegação Aeronáutica (DETRNNA): 

Missão: Apoiar na evolução técnica dos serviços de navegação aérea através da 

definição de procedimentos e rotinas técnicas e do desenvolvimento e implementação 

de projectos de investimento e modernização. 

Principais atribuições: 

- Assegurar a divulgação e harmonização dos requisitos e padrões operacionais de 

acordo com as normas e melhores práticas nacionais e internacionais; 



- Desenvolvimento de estudos e recomendação de medidas técnicas operacionais com 

vista a implementação das normativas e regulamentações de navegação aérea. 

  

Departamento de Informação e Comunicação Aeronáutica (DICA): 

Missão:  Assegurar os serviços de informação e comunicação aeronáutica na FIR 

Oceânica do Sal de acordo com as normas e regulamentos nacionais e internacionais. 

Principais atribuições: 

- Assegurar de acordo com as normativas da ICAO as comunicações aeronáuticas fixas 

e móveis. 

- Coordenar funcional e operacionalmente as actividades inerentes ao ARO – Airport 

Reporting Office dos Aeroportos. 

  

Departamento de Manutenção de Sistemas de Rádio Ajudas (DMSRA): 

Missão: Realizar a manutenção e instalação dos equipamentos e sistemas de rádio 

ajudas da FIR Oceânica do Sal e aeroportos nacionais de acordo com os requisitos, 

standards e planos de manutenção definidos. 

Principais atribuições: 

- Controlar o funcionamento dos equipamentos de rádio ajudas, 

- Realizar a manutenção dos equipamentos e sistemas de rádio ajudas de acordo com o 

plano de manutenção preventiva definido. 

Departamento de Manutenção de Sistemas de Comunicação e ATS (DMSCATS): 

Missão: Realizar a manutenção e instalação dos equipamentos e sistemas de 

comunicações e ATS da FIR Oceânica do Sal e aeroportos nacionais de acordo com os 

requisitos, standards e planos de manutenção definidos. 

Principais atribuições: 

- Controlar o funcionamento dos equipamentos de comunicações e ATS; 

- Realizar a manutenção dos equipamentos e sistemas de comunicações e ATS de 

acordo com o plano de manutenção preventiva definido. 

Departamento de Avaliação e Quality Assurance (DAQA): 



Missão: Assegurar elevados níveis de serviço na gestão de tráfego aéreo na FIR 

Oceânica do Sal e nos aeroportos nacionais através do controlo da qualidade das 

operações e avaliação dos níveis de proficiência dos recursos humanos. 

Principais atribuições: 

- Realizar auditorias técnicas ás unidades de operações ATS, 

- Avaliar os níveis de serviço prestados pelas unidades de operações ATS. 
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