
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit de Carreiras  

 

www.learn-fly.eu 

A equipa do projeto agradece o 

seu feedback 



 

ii 
 

Este projeto foi fundado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação refleta apenas as opiniões do autor, onde a 

Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas. Projeto Nº 

.: 2017-1-PL01-KA201-038795 

 

 

 

Parceiros 

 INNPLUS www.innpuls.pl 

 INOVA+ inova.business/en/ 

 AESG www.aesgama.pt/ 

 FAV www.website.eu 

 IMH www.imh.eus/es 

 

 

 

IPS www.ips.pt 

 
QSR www.qsr.consulting 

 

 



 

iii 
 

Indice 

 

 
 Voe para o setor aeroespacial … .......................................................................................... 1 

INDÚSTRIA AERONÁUTICA .................................................................................................... 3 

1.1 DESIGN....................................................................................................................................................... 5 

1.1.1 Técnico CAD / CAM .................................................................................................................................................................................... 5 

1.1.2 Engenheiro de Simulação ........................................................................................................................................................................ 6 

1.1.3 Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Estruturas) ....................................................................................................................... 6 

1.1.4 Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Avionics) .......................................................................................................................... 7 

1.1.5 Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Motores) .......................................................................................................................... 8 

1.1.6 Engenheiro de Análise de Estresse ...................................................................................................................................................... 9 

1.2 FABRICAÇÃO ............................................................................................................................................. 9 

1.2.1 Técnico de Compósitos............................................................................................................................................................................. 9 

1.2.2 Metalúrgico .................................................................................................................................................................................................. 10 

1.2.3 Técnico de Tratamento de Metal ........................................................................................................................................................ 11 

1.2.4 Pintores .......................................................................................................................................................................................................... 11 

1.2.5 Operador de Controle Numérico Computadorizado (CNC) ................................................................................................... 12 

1.2.6 Técnico em Eletrônica / Elétrica .......................................................................................................................................................... 13 

1.2.7 Técnicos de Cabos .................................................................................................................................................................................... 13 

1.2.8 Ferramenta, Montagem e Fixação ........................................................................................... Erro! Marcador não definido. 

1.2.9 Engenheiro de Materiais......................................................................................................................................................................... 14 

1.2.10 Engenheiro de Produção / Fabricação........................................................................................................................................ 15 

1.2.11 Engenheiro NDT ................................................................................................................................................................................... 16 

1.2.12 Engenheiro de Qualidade ................................................................................................................................................................ 17 

1.2.13 Engenheiro de Processos ................................................................................................................................................................. 17 

1.2.14 Técnico em Logística .......................................................................................................................................................................... 18 

1.3 Manutenção ............................................................................................................................................ 19 

1.3.1 Técnico de Motor de Aeronave ........................................................................................................................................................... 19 

1.3.2 Engenheiro de Manutenção de Aeronave Base (Engenheiros Licenciados) ..................................................................... 19 

1.3.3 Engenheiro de Aeronavegabilidade .................................................................................................................................................. 20 

TRANSPORTE AÉREO E OPERAÇÕES DE VÔO .................................................................... 21 

1.1 MANUTENÇÃO ....................................................................................................................................... 25 

1.1.1 Engenheiro de Manutenção de Aeronaves (Engenheiros Licenciados) ............................................................................. 25 



 

iv 
 

1.2 SERVIÇOS DE MANUSEIO TERRESTRE ................................................................................................ 25 

1.2.1 Agente de Bagagem................................................................................................................................................................................. 25 

1.2.2 Agente de Carga ........................................................................................................................................................................................ 26 

1.2.3 Agente de Rampa ...................................................................................................................................................................................... 27 

1.2.4 Agente de movimentação de passageiros ..................................................................................................................................... 27 

1.2.5 Marshaller de Aeronaves ........................................................................................................................................................................ 28 

1.2.6 Técnico de reabastecimento de aeronaves .................................................................................................................................... 28 

1.2.7 Especialista em segurança aeroportuária ........................................................................................................................................ 29 

1.2.8 Especialista em segurança do aeroporto ........................................................................................................................................ 29 

1.2.9 Oficiais de triagem (pessoas, bagagem, itens transportados)................................................................................................ 30 

1.2.10 Despachante de voo ........................................................................................................................................................................... 30 

1.3 OPERAÇÕES DE VÔO ............................................................................................................................. 31 

1.3.1 Comissário de bordo ................................................................................................................................................................................ 31 

1.3.2 Piloto de transporte aéreo ..................................................................................................................................................................... 32 

1.3.3 Piloto Comercial ......................................................................................................................................................................................... 33 

1.4 NAVEGAÇÃO ........................................................................................................................................... 34 

1.4.1 Inspectores de acidentes e incidentes .............................................................................................................................................. 34 

1.4.2 Controlador de Tráfego Aéreo............................................................................................................................................................. 34 

1.4.3 Meteorologista Especialista em Aviação ......................................................................................................................................... 35 

1.4.4 Especialistas em sistemas de transporte de vias aéreasequipa ............................................................................................. 36 



 

 

1 
  

 

O objetivo do Kit de Carreiras é promover e divulgar os inúmeros empregos e 

oportunidades de carreira no setor aeroespacial entre os jovens, fornecendo materiais de 

aconselhamento para crianças / jovens e adultos (professores, outros funcionários de apoio 

à educação e pais / tutores) e promovendo interação mais forte entre a indústria e as 

escolas. 

 

Este kit incluirá informações dinâmicas sobre empregos aeroespaciais e o treinamento / 

treinamento necessário para alcançá-lo. Esta informação será apoiada com estatísticas de 

emprego dentro do setor, depoimentos de profissionais, exemplos de tarefas, condições de 

trabalho relacionadas, entre outros. 

 

Voe para o setor aeroespacial ... 

Qual rota vai tomar? 

Projeto de aeronaves ou manutenção de aeronaves? Assistência aos passageiros ou 

controlador de tráfego aéreo?  

Com muitos fatores a serem levados em consideração, verifique as possíveis viagens no 

campo da aeronáutica ou do transporte aéreo, tendo a chance de explorar as estatísticas e 

curiosidades do setor. 

O Careers Kit incluirá informações sobre cargos e treinamento e educação necessários para 

obtê-lo com conselhos e dicas ao longo do caminho.  

A indústria aeroespacial / de defesa serve, como o nome indica, dois mercados principais: 

aeroespacial, que compreende principalmente a produção, a venda e o serviço de 

aeronaves comerciais, e a defesa, que depende da necessidade de armas e sistemas 

militares projetados para operar em terra, mar e no ar.  

O Careers Kit se concentrará no setor aeroespacial, que pode ser dividido em duas áreas 

principais: 

 Indústria aeronáutica 
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 transporte aéreo. 

 

Sabia que a aeronáutica e o transporte aéreo não são apenas sobre pilotos e 

tripulação de cabine?  

Estas duas áreas envolvem muitos trabalhos diferentes, desde planos de carreira que 

exigem estudos de mestrado (como o Meteorologista de Aviação) para outros que exigem 

apenas o nível secundário combinado com diferentes cursos de especialização de pequeno 

porte (como o Flight Dispatcher).  

Além disso, sabia que os empregos na indústria aeronáutica têm um caráter muito 

interdisciplinar? Profissionais que trabalham na indústria aeronáutica não são diretamente 

treinados para a aviação, mas sim especializados, o que significa que, por exemplo, um 

operador CNC pode se mover a qualquer momento para a indústria automotiva ou outras 

relacionadas. 

 

Aeroespacial lidera no desenvolvimento e aplicação de inovação  tanto no produto 

como no processo. Com o dever primordial de segurança, a indústria aeroespacial como 

um setor tem uma metodologia de inovação madura e bem definida que faz com que seja 

um campo desafiador e excitante para se trabalhar. 

 

Alguns projetos inovadores relacionados à Indústria 4.0 na Aeronáutica são: 

 3D / Design - aplicação Avanços em tecnologias 3D trouxeram inovações na 

indústria de fabricação aeronáutica. A realidade virtual e a realidade aumentada 

ampliaram as capacidades de design 3D. Eles permitem que o design 3D e as 

soluções de engenharia associadas sejam usados em todo o processo de fabricação 

e ajudam a reduzir o custo de produção e aumentar a flexibilidade e a eficiência 

 Aplicações da Internet das Coisas (IoT) A implantação de objetos conectados está 

transformando a indústria aeronáutica e o processo de fabricação. A indústria 
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europeia tem de investir tanto em tecnologia como em competências para manter a 

sua posição num mercado global. 

Além disso, entretenimento e comunicação a bordo tem sido um foco de inovação. Até 

recentemente, o mercado de comunicações aeronáuticas ainda estava limitado à 

comunicação operacional entre cabines de aeronaves e torres de controle. Agora ele está se 

expandindo, integrando comunicações de dados para passageiros e aumentando a 

cobertura para um nível global. 

 

INDÚSTRIA AERONÁUTICA 

De acordo com a Comissão Europeia, a Aeronáutica é um dos principais setores de alta 

tecnologia da UE no mercado global: 

 a UE é líder mundial na produção de aeronaves civis, incluindo helicópteros, 

motores de aeronaves, peças e componentes 

 a UE tem um excedente comercial de produtos aeroespaciais, que são 

exportados para todo o mundo. 

A indústria aeronáutica europeia desenvolve e fabrica aeronaves civis e militares, 

helicópteros, drones, motores aeronáuticos e outros sistemas e equipamentos. O 

trabalho da indústria envolve: projetar componentes e sistemas e gerar modelos e 

desenhos CAD; trabalho como análise de fluidos ou análise térmica; fabricando a 

tecnologia, desenvolvendo e testando; e apoiar os produtos em serviço.   

Grandes empresas de manufatura incluem Airbus, Boeing e Bombardier, que projetam, 

fabricam e constroem aeronaves, e Rolls-Royce, General Electric e Pratt and Whitney, 

que projetam, fabricam e constroem motores. A Safran Landing Systems, a Cobham e a 

QinetiQ são outros grandes nomes. Existe uma grande rede de fornecedores menores que 

apóiam as grandes empresas.jksfld 
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A produtividade é considerável e, apesar dos altos custos de emprego, o setor é bastante 

lucrativo. Uma parte considerável do valor agregado é gasta em pesquisa e 

desenvolvimento (P & D), o que se reflete em um número crescente de pedidos de 

patentes. (Comissão Europeia) 

 

Emprego 

De acordo com o AeroSpace e a Associação das Indústrias de Defesa da Europa (ASD), o 

emprego nas Indústrias ASD atingiu 543.000 unidades diretas em 2016. Especificamente, a 

aeronáutica oferece mais de 540.000 postos de trabalho e gerou um volume de negócios 

próximo dos 150 mil milhões de euros em 2016 (ASD, FACTS & FIGURES, 2917). 

 

Figura 1- Divisão de Emprego na Área Aeroespacial e Defesa 2017 

Fonte: Associação das Indústrias Aeroespacial e de Defesa da Europa 

 

A indústria é altamente concentrada, tanto geograficamente (em particular os países da UE) 

como em termos das poucas grandes empresas envolvidas. O emprego no setor 
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aeroespacial é particularmente significativo no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, 

Espanha, Polônia e Suécia.  

Necessidades e tendências 

Os engenheiros aeroespaciais serão uma carreira promissora, não apenas devido à 

demanda global estimada por novos aviões de passageiros, mas também devido aos 

rápidos avanços na tecnologia aeroespacial.  

Além disso, a transformação digital é uma realidade para a indústria de A & D, 

portanto, além de uma forte visão da alta administração, atrair e reter talentos como 

cientistas de dados e especialistas em software será fundamental. 

1.1 DESIGN 

1.1.1 Técnico de CAD/CAM 

Obrigações e tarefas  

 Produz desenhos técnicos; 

 Trabalha diretamente com a equipa de design; 

 Responsabilidade pelo controle, correção, precisão de todos os desenhos e 

modelos; 

 Mock Up Digital; 

 Faz os desenhos para fabricação. 

 

Condições de trabalho 

 Trabalho de Escritório 

 Pode ser necessário visitar ambientes barulhentos, áreas de fábricas ou estar 

temporariamente no local; 

 Muitas horas pelo computador. 

 

Saídas Profissionais 

Os técnicos de CAD / CAM júnior podem progredir para técnicos seniores de CAD / 

CAM, líderes de equipa e funções de gerenciamento de projetos. 

Mais tarde, tomando um bacharelado em engenharia, o técnico de CAD / CAM pode 

se tornar engenheiro de projeto. Além disso, esses técnicos podem trabalhar em uma 

ampla variedade de setores, desde engenharia e construção até a fabricação. 

Como conseguir o emprego?  
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Nível Secundário Superior no campo CAD / CAM; Nível 4 EQF. 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou 

doutorado em engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira.  

 

1.1.2 Engenheiro de simulação: 

Obrigações e tarefas  

 Ser responsável pela arquitetura / design de software e desenvolvimento de nova 

modelagem; 

 Desenvolver modelos de sistemas e produtos de simulação para clientes internos e 

externos; 

 Testes de desempenho, durabilidade, segurança e funcionalidade de soluções de 

engenharia em um ambiente virtual. 

 

Condições de trabalho 

 Trabalho de Computador; 

 Ambiente de Simulação. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de simulação 

sênior, obter responsabilidades de liderança de equipa e, eventualmente, trabalhar 

como gerente de projeto. Além disso, em geral, os engenheiros de projetos de 

aeronaves podem se tornar controladores de qualidade ou engenheiros de processo. 

 

Como conseguir o emprego?  

Bacharel em Engenharia Mecânica, Aeronáutica, Aeroespacial ou Engenharia de 

Computação; Nível 6 EQF. 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou 

doutorado em engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira. 

 

1.1.3 Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Estruturas) 

Obrigações e tarefas  

 Desenvolve e implementa projetos para o projeto e construção de estruturas de 

aeronaves (por exemplo, corpo, cabine, asas, etc); 

 Cria especificações de engenharia estrutural usando vários materiais metálicos, 

não metálicos e compostos; 

 Avalia e interpreta necessidades e problemas, desenvolvendo abordagens 

eficazes para resolver esses problemas; 

 Interfaces com todos os sistemas aviônicos, incluindo gerenciamento de vôo, 

navegação, energia, propulsão, combustível e cargas úteis; 

 Pesquisa e desenvolvimento no campo da aeronáutica. 
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Condições de trabalho  

Ambiente Simulador. 

 

Gerente de Projetos deProgressão   

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de projectos 

de aeronaves sênior, obter responsabilidades de liderança de equipa e, 

eventualmente, trabalhar como gerente de projeto. Além disso, em geral, os 

engenheiros de projetos de aeronaves podem se tornar controladores de qualidade 

ou engenheiros de processo. 

 

Como conseguir o emprego?  

Bacharelado em Aeronáutica, Aeronáutica, Mecânica, Engenharia de Materiais ou 

área afim; Nível 6 EQF.  

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou 

doutorado em engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira. 

1.1.4 Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Avionics) 

Obrigações e tarefas  

 Desenvolve e implementa projetos para o projeto e construção de sistemas 

aviônicos de aeronaves (eletrônica dentro da aeronave); 

 Avalia e interpreta necessidades e problemas, desenvolvendo abordagens 

eficazes para resolver esses problemas; 

 Interfaces com todos os sistemas aviônicos, incluindo gerenciamento de vôo, 

navegação, energia, propulsão, combustível e cargas úteis; 

 Pesquisa e desenvolvimento no campo da aeronáutica. 

 

Condições de trabalho  

 Exposto a sons altos e níveis de ruído que são desconfortáveis; 

 Proteção de ouvido e cabeça ou outro equipamento de proteção, conforme 

necessário; 

 Geralmente compartilhe espaço de escritório; 

 Trabalhe tanto em ambientes internos quanto externos; 

 Exato na execução do trabalho; 

 Raramente consulte um supervisor antes de tomar decisões; 

 Livre para definir a maioria dos objetivos e prioridades por conta própria; 

 Pode viajar para outros locais de trabalho e visitar os fabricantes. 

 

Saídas Profissionais 
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À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de projectos 

de aeronaves sênior, obter responsabilidades de liderança de equipa e, 

eventualmente, trabalhar como gerente de projeto. Além disso, em geral, os 

engenheiros de projetos de aeronaves podem se tornar controladores de qualidade 

ou engenheiros de processo. 

Como conseguir o emprego?  

Bacharel em Aeroespacial, Engenharia Elétrica ou Mecânica ou área afim; Nível 6 EQF.  

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou 

doutorado em engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira. 

 

1.1.5 Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Motores) 

Obrigações e tarefas  

 Desenvolve e implementa projetos para o projeto e construção de motores de 

aeronaves; 

 Avalia e interpreta necessidades e problemas, desenvolvendo abordagens 

eficazes para resolver esses problemas; 

 Interfaces com todos os sistemas aviônicos, incluindo gerenciamento de vôo, 

navegação, energia, propulsão, combustível e cargas úteis; 

 Pesquisa e desenvolvimento no campo da aeronáutica.      

 Realiza testes em acústica e vibrações. 

 

Condições de trabalho 

 Quase todos os dias usam roupas de segurança ou equipamentos de proteção; 

 Geralmente trabalha em ambientes fechados; 

 Às vezes são expostos a sons altos e níveis de ruído de distração; 

 Trabalho em equipa 

 Exato na execução do trabalho; 

 Raramente, consulte um superior antes de tomar uma decisão ou definir tarefas e 

objetivos. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de projectos 

de aeronaves sênior, obter responsabilidades de liderança de equipa e, 

eventualmente, trabalhar como gerente de projeto. Além disso, em geral, os 

engenheiros de projetos de aeronaves podem se tornar controladores de qualidade 

ou engenheiros de processo. 

 

Como conseguir o emprego?  
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Bacharel em Aeroespacial, Engenharia Elétrica ou Mecânica ou área afim; Nível 6 EQF. 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou 

doutorado em engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira. 

1.1.6 Engenheiro de Análise de Estresse 

Obrigações e tarefas  

 Analisa, testa e projeta produtos da empresa através da utilização de princípios 

robustos; 

 Executa análise estrutural básica usando ferramentas de análise bem definidas 

para desenvolver o ambiente estrutural, características e desempenho; 

 Investiga falhas e analisa melhorias; 

 Executa análises estruturais básicas para determinar a integridade estrutural 

(margens de segurança), usando técnicas e ferramentas clássicas;                                                                                                                      

 Cria notas de verificação de força para análise de documentos; 

 Fornece entradas para documentação formal, para mostrar conformidade com os 

requisitos da empresa, do cliente e regulatórios. 

 

  Condições de trabalho 

 Trabalhar com clientes, equipas de engenharia e manufatura. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de análise de 

estresse sênior, obter responsabilidades de liderança de equipa e, eventualmente, 

trabalhar como gerente de projeto. 

Como conseguir o emprego?  

Bacharel em Mecânica, Aeronáutica ou Engenharia Aeroespacial ou de Materiais ou 

cursos relacionados; Nível 6 EQF. 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou 

doutorado em engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira. 

 

1.2 PRODUÇÃO 

1.2.1 Técnico de Composites 

Obrigações e tarefas  

 Trabalhar com materiais compósitos (à base de fibra); 

 Usa técnicas manuais ou automáticas e ferramentas / máquinas apropriadas que 

são básicas para a produção de peças, por exemplo, materiais de corte, instalação 

de insertos, rebitagem, etc; 
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 Rastrear, registrar e documentar trabalhos, materiais e produtos; 

 Executa a inspeção de qualidade de primeiro nível. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalhar em uma fábrica em um ambiente de produção; 

 Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção e botas de bico de aço; 

 Trabalhe bem em um ambiente de equipa com outros técnicos para concluir os 

objetivos de produção de maneira oportuna; 

 Trabalhe de forma independente, com supervisão mínima. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de técnico de 

compopsites sênior, obter responsabilidades de liderança de equipa e, 

eventualmente, trabalhar como gerente de projeto. Além disso, pode mudar para a 

indústria automotiva e de Fórmula1. 

 

Como conseguir o emprego?  

 

Nível Secundário Superior (Nível 4, QEQ) ou Nível Superior Secundário (Nível 5, QEQ) 

na Produção Aeronáutica ou de Compostos ou área relacionada. 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou 

doutorado em engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira. 

 

1.2.2 Metalúrgico 

Obrigações e tarefas  

 Controla processos mecânicos e de conformação de metais; 

 Projeta e orienta processos de metalurgia; 

 Desenvolve e implementa tecnologias e procedimentos para extração e 

processamento de metais, seu processamento ou fusão; 

 Supervisiona o processo de utilização de tecnologias na área de empresas de 

manufatura. 

 

Condições de trabalho 

 Trabalho em equipa 

 Trabalho de interior e laboratórios; 

 Locais de produção que podem ser quentes e barulhentos; 

 Tem que usar os óculos e roupas de proteção de algumas áreas; (ocasionalmente) 

 

Saídas Profissionais 
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À medida que ganha experiência, pode progredir para metalúrgico sênior, obter 

responsabilidades de liderança de equipa e, eventualmente, trabalhar como gerente 

de projeto. Além disso, pode se tornar um operador de maquinista ou um agente de 

métodos. 

Como conseguir o emprego?  

Portugal, Espanha: Bacharel em Metalurgia, Mecânico ou Engenheiro de Materiais ou 

área afim; Nível 6 EQF   

Polônia: Mestrado em Ciências em Metalurgia ou Nível 6 EQF ou superior   

1.2.3 Técnico de tratamento de metal 

Obrigações e tarefas  

• Prepara e executa as tarefas inerentes aos vários tipos de estrutura e tratamento de 

superfície de metais, ensaios destrutivos e não destrutivos em materiais metálicos e 

peças associadas à indústria aeronáutica.  

 

Condições de trabalho  

• Trabalhar em hangares e aeródromos;  

• barulhento às vezes; 

• Pode ter que viajar e trabalhar com produtos químicos; 

• Possivelmente trabalhe por turnos. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um técnico sênior de 

tratamento de metal. 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Secundário Superior (Nível 4 EQF) ou Nível Secundário Superior Posterior (Nível 

5 EQF) no tratamento de Metais ou áreas relacionadas 

Formação no local de trabalho 

1.2.4 Cores 

Obrigações e tarefas 

 Prepara superfícies e misturas de acordo com especificações técnicas; 

 Executa pintura e desinfecção (química ou manual) de aeronaves; 

 Prepara a superfície exterior de aeronaves para pintura; 

 Executa mascaramento, remoção, lavagem de seções e componentes de 

aeronaves; 

 Seleciona, combina e mistura tintas, tintas e revestimentos de acordo com as 

especificações; 
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 Pinta peças interiores, exteriores e peças de aeronaves de acordo com as 

especificações de engenharia e do cliente; 

 Revestimento de peças, montagens e produtos acabados com materiais de 

proteção ou decorativos; 

 Verifica a qualidade do trabalho por documento de aparência e realiza inspeções 

visuais de tinta e equipamentos; 

 Realiza retrabalho e retoque de pintura. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalhar em hangares e aeródromos; 

 Ás vezes barulhento; 

 • Pode ter que viajar e trabalhar com produtos químicos; 

 Possibilidade de trabalhar por turnos; 

 Opera elevadores mecânicos e plataformas de trabalho elevadas para acessar o 

trabalho. 

 

Saídas Profissionais 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Secundário Superior (Nível 4 EQF) ou Pós-Secundário Nível Superior (Nível 5 

EQF) em Pintura Aeronáutica ou área relacionada 

1.2.5 Operador de Controle Numérico Computadorizado (CNC)  

Obrigações e tarefas  

 Opera máquinas-ferramentas controladas numericamente; 

 Produz peças usinadas programando, configurando e operando um controle 

numérico computadorizado (CNC); 

 Mantém padrões de qualidade e segurança; 

 Mantém registros, mantém equipamentos e suprimentos. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalhar no site de produção; 

 Nível médio de ruído; 

 Possibilidade de trabalhar por turnos; 

 

Saídas Profissionais 

  

Como conseguir o emprego?  

Nível Secundário Superior (nível 4 EQF) no campo de maquinação e programação CNC como 

requisito mínimo, mas outros níveis pós-secundários (Nível 5 EQF) relacionados com a 

Produção Aeronáutica são também adequados  
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1.2.6 Eletrônica / Técnico Elétrico  

Obrigações e tarefas  

 Monta e instala sistemas e dispositivos eletrônicos; 

 Solda manual; 

 Prepara a fiação; 

 Monta feixes de cabos; 

 Repara dispositivos projetados; 

 Seleciona e calibra sensores apropriados para medição de temperatura, estresse, 

pressão e vibração; 

 Dá suporte técnico para testar motores de aviação. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalho em equipa 

 Trabalho manual 

 Trabalho em ambientes fechados (realizar diagnósticos e reparos em uma unidade 

terrestre) ou a bordo de uma aeronave (com a equipa do piloto fornecendo suporte 

para os sistemas eletrônicos). 

 

Saídas Profissionais 

Pode se tornar um engenheiro de engenharia e, com estudos e certificações adicionais, pode evoluir 

para um engenheiro licenciado e um inspetor de equipamentos. 

 

Como conseguir o emprego?  

 

Poste Nível Secundário Uppper (Nível 5 EQF) em Eletrônica, Mecatrônica ou área relacionada 

 

1.2.7 Técnicos de Cabos 

Obrigações e tarefas  

 Agrupa um conjunto de cabos e fios, previamente marcados, conectando-os nas 

extremidades com plugues e / ou terminais para a fabricação da fiação e de acordo com 

as especificações técnicas; 

 Realiza operações de perfuração de diferentes tipos de contatos (pinos, terminais e 

cabos de extensão);  

 Realiza, quando aplicável, soldagem com luva e solda fraca de conexão elétrica; 

 Executa o acabamento e verifica o estado final da fiação, após o teste, para o envio da 

inspeção final; 

 Integra o cabeamento na aeronave, encaminhando, cortando e ajustando os cabos de 

acordo com as especificações técnicas; 

 Realiza inspeção visual da fiação, monitorando se a marcação do cabo está em 

conformidade com as especificações técnicas. 
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Condições de trabalho  

 Passe a maior parte do tempo fora da instalação ou manutenção de linhas de cabos; 

 Técnicos-chefes geralmente não entram em campo a menos que surja um problema. 

 

Saídas Profissionais 

Os técnicos em cabos podem se tornar líderes de equipa e inspetores. 

Como conseguir o emprego?  

Nível secundário com diploma profissional (nível 3, QEQ). 

 

1.2.8 Ferramenta, Montagem e Fixação 

Obrigações e tarefas  

 Recebe desenhos para produção e projetos de ferramenta, montagem e fixação para 

usinagem, estamparia, verificação de qualidade e gabaritos para montagem.  

 

Condições de trabalho  

 Trabalho de Escritório 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro Ferramenta, Montagem e 

Fixação sênior, obter responsabilidades de liderança de equipa e, eventualmente, trabalhar 

como gerente de projeto. 

Como conseguir o emprego?  

O Nível Secundário Superior (Nível 4, QEQ) em Compostos, Estruturas ou campo relacionado como 

requisito mínimo, mas outros Pós-Nível Secundário Superior (Nível 4, QEQ) relacionados com a 

Produção Aeronáutica são também adequados. 

1.2.9 Engenheiro de Materiais 

Obrigações e tarefas  

 Verifica a conformidade das matérias-primas; 

 Realiza tratamentos térmicos e mecânicos; 

 Valida parâmetros de soldagem; 

 Controle de qualidade 

 Controlar tratamentos de superfície. 

 

Condições de trabalho 
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 Trabalhe em uma planta; 

 Ocasionalmente, tem que trabalhar horas extras. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de materiais sênior, obter 

responsabilidades de liderança de equipa e, eventualmente, trabalhar como gerente de projeto. 

Além disso, pode se tornar um gerente de garantia de qualidade. 

Como conseguir o emprego?  

O Nível Secundário Superior (Nível 4, QEQ) em Compostos, Estruturas ou campo relacionado como 

requisito mínimo, mas outros Pós-Nível Secundário Superior (Nível 4, QEQ) relacionados com a 

Produção Aeronáutica são também adequados. 

1.2.10 Engenheiro de Produção / Manufatura 

Obrigações e tarefas  

 Desenvolvimento e industrialização de novos processos; 

 Planejamento e Otimização de Processos Produtivos; 

 Elaboração de Documentação e Resolução de Problemas; 

 Contatos com clientes internos e externos; 

 Monitora as capacidades de produção: cooperação com outros departamentos da 

empresa. 

 

 

Condições de trabalho  

 As horas de trabalho podem incluir horas regulares não-sociais, incluindo o trabalho de 

fim de semana e à noite; 

 Pode ter que trabalhar horas extras, especialmente nos momentos em que um novo 

processo está sendo instalado e testado; 

 Alto nível de autonomia (raramente consulte um superior antes de tomar uma decisão); 

 Quase todos os dias usam equipamentos de segurança; 

 Geralmente trabalhe dentro de casa; 

 Às vezes trabalho em equipa. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de produção / manufatura 

sênior e obter responsabilidades de líder de equipa. É possível se tornar um gerente de projeto ou 

se especializar em uma área específica. Além disso, pode se concentrar em pesquisa e 

desenvolvimento ou se tornar um Gerente de Garantia de Qualidade. 

Como conseguir o emprego?  
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Portugal e Espanha: 

Bacharel em Mecânica, Aeronáutica ou Engenharia Aeroespacial ou de Materiais ou cursos 

relacionados; Nível 6 EQF. 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou doutorado em 

engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira. 

Polónia: 

Mestrado em Mecânica, Aeronáutica ou Aeroespacial ou cursos relacionados; Nível 7 de EQF 

 

1.2.11 Engenharia 

Obrigações e tarefas  

 Desenvolve, valida, realiza e qualifica procedimentos e técnicas de inspeção de ensaios 

não destrutivos (NDT); 

 Prova a conformidade da aeronave; 

 Define o status da aeronave. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalhar em hangares e aeródromos; 

 Ás vezes barulhento;  

 • Pode ter que viajar e trabalhar com produtos químicos; 

 Possibilidade de trabalhar por turnos; 

 Pode trabalhar longas horas na construção ou em turnos normais dentro de um 

laboratório. 

 

Saídas Profissionais 

Conforme obtém experiência, pode progredir para Inspetor, Supervisor ou Gerente de Garantia 

de Qualidade. 

Como conseguir o emprego?  

Portugal e Espanha: 

Bacharel em Engenharia Mecânica ou área afim (Nível 6 EQF) ou Bacharel com Mestrado Integrado 

em Engenharia de Materiais (Nível 7 EQF) 

Polónia: 

Mestrado em Engenharia de Materiais, Mecânica ou área afim; Nível 7 de EQF 



 

17 
 

 

1.2.12 Técnico da Qualidade   

Obrigações e tarefas 

 Define padrões de qualidade para a criação de produtos ou serviços; 

 Verifica se os produtos e serviços estão em conformidade com os padrões de qualidade 

e coordenam as melhorias de qualidade; 

 Aprova a documentação do FAIR; 

 Organiza equipas multidisciplinares para resolver problemas, principalmente 

defeitos de moldagem, realizando ações corretivas. 

 

Condições de trabalho  

 Interno 

 Atividades relacionadas à cooperação em equipa 

 

Saídas Profissionais 

Conforme obtém experiência, pode progredir para Inspetor, Supervisor ou Gerente de Garantia 

de Qualidade. 

Como conseguir o emprego?  

Polónia: 

Mestre das ciências; Nível 7 de EQF 

Portugal e Espanha: 

Bacharel em administração industrial ou área afim; Nível 6 EQF 

 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou doutorado em 

engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira.  

 

 

1.2.13 Engenheiro de Processo 

Obrigações e tarefas  

 Projetar, implementar, controlar e otimizar processos industriais; 

 Coleção de dados, interpretação e redação de relatórios;  

 Apresentação de dados e relatórios para colegas e gerentes seniores;  

 Avaliações de risco dos equipamentos e processos utilizados;  

 A avaliação contínua de equipamentos e processos para garantir eficiência e qualidade 

continua alta; 



 

18 
 

 Responsabilidades orçamentárias. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalho de Escritório  

 Às vezes é necessário trabalhar em hangares e aeródromos. 

 

Saídas Profissionais 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um engenheiro de processo e obter 

responsabilidades de líder de equipa. É possível se tornar um gerente de projeto ou se especializar 

em uma área específica. Além disso, pode se tornar um Gerente de Garantia de Qualidade e 

Engenheiro de Produção / Fabricação. 

Como conseguir o emprego?  

Polónia: 

Mestre das ciências; Nível 7 de EQF 

Portugal e Espanha: 

Diploma Aeroespacial, Materiais ou Engenharia Mecânica ou área afim; Nível 6 EQF 

 

Embora não precise de um mestrado, ter mestrado relevante em engenharia ou doutorado em 

engenharia pode melhorar suas perspectivas de carreira.  

1.2.14 Técnico de Logística 

Obrigações e tarefas 

 O ciclo de conduta conta com nosso inventário; 

 Garante a conformidade dos produtos; 

 Garanta o Tempo; 

 Inventário de código de barras; 

 Introdução de Dados; 

 Confirmando quantidades, números de catálogo, tamanhos, documentação de envio, etc. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalhar em uma planta e armazém 

 

Saídas Profissionais 

Seguindo estudos adicionais, pode se tornar um Engenheiro de Produção / Manufatura. 
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Como conseguir o emprego?  

Polônia, Portugal e Espanha: 

Diploma de Liceu 

 

1.3 Manutenção 

1.3.1 Técnico de Motor de Aeronaves 

Obrigações e tarefas 

 Desmontar, inspecionar, testar, diagnosticar, reparar, modificar, remontar o motor como 

parte de uma atividade de manutenção e reparo; 

 Soluciona problemas e repara problemas básicos de motores e aeronaves relacionadas 

em locais no local e fora do local; 

 Realiza a remoção, instalação e substituição de motores, acessórios; 

 Desmonta, inspeciona e remonta os motores dos aviões; 

 Substitui todas as unidades de substituição de linha (LRU) conforme necessário; 

 Auxilia na verificação operacional do motor e nos testes funcionais. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalhar em hangares e aeródromos; 

 Requer sentado e em pé por longos períodos de tempo; 

 Possibilidade de trabalhar por turnos; 

 Opera elevadores mecânicos e plataformas de trabalho elevadas para acessar o trabalho. 

 Ambiente ruidoso devido a motores e equipamentos de aeronaves. 

 

Saídas Profissionais  

 

À medida que ganha experiência, pode progredir para um técnico sênior de motor de avião e obter 

responsabilidades de líder de equipa. Além disso, pode se tornar um técnico de manutenção de 

aeronaves (engenheiro licenciado), tendo a certificação. 

 

Como conseguir o emprego? 

Polônia, Portugal e Espanha: 

Post Nível Secundário Superior (Nível 5 EQF) em Eletrônica, Mecatrônica ou área relacionada. 

 

1.3.2 Engenheiro de Manutenção de Aeronave de Base (Engenheiros Licenciados)  

Obrigações e tarefas 

 Funciona em aeronaves que exigem tarefas de manutenção mais complexas; 
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 Funciona em aeronaves que foram retiradas de serviço para manutenção periódica de 

rotina; 

 Funciona em aeronaves que grandes revisões e re-ajustes; 

 Pode posteriormente certificar seu próprio trabalho e outros. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalhar em hangares e aeródromos;  

 Ás vezes barulhento;  

 • Pode ter que viajar e trabalhar com produtos químicos;  

 • Possivelmente trabalhe por turnos. 

 As tarefas podem ser internas ou externas. 

 

Saídas Profissionais 

Conforme ganha experiência, pode progredir para instrutor e supervisor. Além disso, pode acumular 

outras licenças.  Finalmente, pode se tornar um inspetor de manutenção de aviação 

 

Como conseguir o emprego?  

Polônia, Portugal e Espanha: 

Licença de Manutenção de Aeronaves Parte 66 da EASA. Esta licença confere diferentes níveis de 

competências e responsabilidades em várias áreas de atividade, de acordo com as categorias e 

subcategorias que estão registradas nessa licença. Depois de inserir uma ou mais subcategorias, é 

necessário confirmar o treinamento certificado para os tipos de aeronaves ou para grupos de 

aeronaves semelhantes nas quais o profissional atuará. 

1.3.3 Engenheiro de Aeronavegabilidade 

Obrigações e tarefas  

 Assegura que as aeronaves estejam aptas a voar e cumpram todos os regulamentos 

relevantes da aviação; 

 Apoia a integração dos requisitos de aeronavegabilidade nas atividades gerais de 

engenharia, fabricação e manutenção; 

 Trata de aeronaves e sistemas de software associados que testam a aeronavegabilidade 

diariamente. 

Condições de trabalho  

 Geralmente trabalham tanto em ambientes internos quanto externos, dependendo 

da localização e do assunto da manutenção; 

 Às vezes existe a possibilidade de acompanhar as inspeções feitas no exterior e, 

nesses casos, temos contato direto com o avião. 

 

Saídas Profissionais 

Podem se tornar instrutores de Auditoria de Segurança ou da Academia. 

Como conseguir o emprego?  
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Bacharel em Engenharia Aeronáutica ou Mecânica ou área técnica relacionada 

Experiência de trabalho com as organizações da EASA, parte M, subparte G 

Familiarização com manuais técnicos do fabricante (exemplo AMM, IPC, SRM, entre outros); 

 

TRANSPORTE AÉREO E OPERAÇÕES DE VÔO 

A Europa possui um dos mercados mais liberalizados e integrados do mundo. O 

mercado único da aviação criado pela União Europeia (UE) foi posteriormente alargado ao 

Espaço Comum Europeu da Aviação (ECAA). Mais de 40% dos assentos são oferecidos pelos 

LCCs, que é o mais alto entre todas as regiões. O transporte aéreo suporta 12,2 milhões de 

empregos e US $ 823 bilhões na atividade econômica européia. Isso representa 3,3% de 

todo o emprego e 4,1% de todo o PIB dos países europeus em 2016. As previsões sugerem 

que, em 2036, a aviação poderia ver mais de 7,7 bilhões de passageiros e apoiar 97,8 

milhões de empregos e US $ 5,7 trilhões em atividades econômicas em todo o mundo. 

 

Figura  2 - Total de empregos e PIB suportados pelo transporte aéreo na Europa 

Fonte: Benefícios da Aviação Além das Fronteiras 2018  

 

Os impactos totais - incluindo aqueles das operações do próprio setor de transporte 

aéreo, o impacto da aquisição de insumos de bens e serviços do setor de transporte aéreo 

de sua cadeia de fornecimento e o impacto dos funcionários do setor de transporte aéreo e 



 

22 
 

seus gastos com a cadeia de suprimentos seus salários - significa que o setor de 

transporte aéreo apoiou 12,2 milhões de empregos e contribuiu com US $ 823 bilhões 

para o PIB na Europa.  (Benefícios da Aviação Além das Fronteiras, 2018) 

As viagens aéreas na Europa devem continuar crescendo em cerca de 3,4% ao ano nas 

próximas duas décadas. Esse aumento, por sua vez, impulsionará o crescimento da 

produção econômica e dos empregos apoiados pela indústria de transporte aéreo nos 

próximos 20 anos. A Oxford Economics prevê que até 2036 o impacto do transporte 

aéreo e do turismo que ele facilita na Europa terá crescido para apoiar 18 milhões de 

empregos (49% a mais que em 2016) e uma contribuição de US $ 1,6 trilhão para o PIB 

(um aumento de 90%). 

 

Emprego 

Todas as pessoas diretamente empregadas no setor de aviação e no turismo, possibilitadas 

pela aviação, apoiaram outros 4,7 empregos em outros lugares da Europa. O setor de 

aviação na Europa empregou diretamente cerca de 2,6 milhões de pessoas em 2016. 

(Benefícios da Aviação Além das Fronteiras, 2018) 

 519.000 dessas pessoas (20% do total) estavam em empregos para companhias 

aéreas ou agentes de handling (por exemplo, tripulação de voo, equipa de check-

in, equipa de manutenção, reservas e funcionários da sede).  

 Outras 166.000 pessoas (6,5% do total) trabalhavam para operadores de 

aeroportos (por exemplo, em gestão, manutenção, segurança e operações 

aeroportuárias). 

 1,5 milhão de empregos (57%) estavam no local em aeroportos, lojas de varejo, 

restaurantes, hotéis, etc.  

 Outras 341.000 pessoas (13%) estavam empregadas na fabricação de aeronaves 

civis (incluindo sistemas, componentes, fuselefones e motores) - o que referimos 

neste Careers Kit como Aeronautics Industry. 
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 Os prestadores de serviços de navegação aérea empregaram 77.000 pessoas 

adicionais (3%). 

 

Figura  3 - Emprego Direto 

Fonte: Benefícios da Aviação Além das Fronteiras 2018  

 

Os aeroportos europeus são uma fonte de uma grande variedade de categorias de 

emprego, com diferentes posições espalhadas no local e fora dos aeroportos (Figura 6). 

 

Figura  4 Tipos de trabalhos em um típico aeroporto europeu  

Fonte: ACI Europe e Intervistas, Impacto Económico dos Aeroportos Europeus, 2015.  
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Necessidades e Tendências para o emprego 

 A frota comercial de aeronaves de passageiros está crescendo, e as previsões da Airbus 

sugerem que ela continuará a crescer em termos do número de aeronaves com mais de 100 

assentos nos próximos anos. Na verdade, o GMF sugere que a frota irá mais que dobrar, de 

um nível atual de cerca de 21.000 aeronaves para 48.000 em 20 anos (Figura 6). (Previsão 

do mercado global da Airbus 2018-2037) 

 

 
Figura  5 - A frota mundial vai mais que dobrar nos próximos 20 anos  
Notas: Avião de passageiros 
(≥ 100 lugares) | Avião de carga a jato 
(> 10 toneladas), números arredondados> 
para o 10 mais próximo 

Fonte: Airbus GMF 2018  

Com base no aumento esperado da frota de passageiros em serviço pelos próximos 20 

anos, o Relatório de Previsão do Mercado Global da Airbus 2017 destaca as 

necessidades futuras de:  

1. Mercado de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO); 

2. Novos pilotos; 

3. Técnicos  
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1.1 MANUTENÇÃO 

1.1.1 Engenheiro de Manutenção de Aeronave (Engenheiros Licenciados) 

Obrigações e tarefas  

 Funciona em aeronaves operacionais executando tarefas de manutenção relativamente 

pequenas; 

 Substitui as peças necessárias entre as principais revisões de serviço e, posteriormente, 

certifica essas tarefas;  

 Funciona geralmente enquanto a aeronave está em serviço, durante turnarounds ou 

durante a noite.  

 

Condições de trabalho  

 Trabalho em equipa 

 Trabalho por turnos 

 Trabalhe sob estresse, ainda mais do que engenheiros de manutenção de aeronaves de 

linha de base. 

 

Saídas Profissionais 

Conforme ganha experiência, pode progredir para instrutor e supervisor. Além disso, pode acumular 

outras licenças.  Finalmente pode se tornar um Inspetor de Manutenção de Aviação 

 

Como conseguir o emprego?  

Polônia, Portugal e Espanha: 

Licença de Manutenção de Aeronaves Parte 66 da EASA. Esta licença confere diferentes níveis de 

competências e responsabilidades em várias áreas de atividade, de acordo com as categorias e 

subcategorias que estão registradas nessa licença. Depois de inserir uma ou mais subcategorias, é 

necessário confirmar o treinamento certificado para os tipos de aeronaves ou para grupos de 

aeronaves semelhantes nas quais o profissional atuará. 

 

 

1.2 SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA EM TERRA 

1.2.1 Agente de Bagagem 

Obrigações e tarefas  

(se no terminal) 
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 Monitora o fluxo de bagagem nos aeroportos para garantir que a bagagem faz conexões e 

chega aos destinos em tempo hábil.  

 Transfere bagagem das áreas de check-in para as áreas de embarque;  

 Comunica-se com gerentes de bagagem para garantir a conformidade com os 

regulamentos e aplicar soluções corretas.  

 

(se na rampa) 

 Carrega e descarrega bagagem e carga; 

 Opera uma variedade de máquinas e equipamentos, incluindo cintas de carregadores de 

bagagem, tratores de pushback a diesel e rebocadores de carrinho de bagagem pequena 

 

Condições de trabalho 

 Trabalho físico; 

 pode levantar sacos de até 32 kg de peso;  

 Cada bolsa precisa ser escaneada para que possa ser recuperada rapidamente. 

 

Perspectivas de Carreira 

Conforme ganha experiência, pode progredir para o supervisor da equipa ou para o Agente de 

pista. 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Primário (Nível 2 EQF) 

Carta de Condução 

Curso de Manipulação de Bagagem (geralmente dado pela empresa) 

1.2.2 Agente De Carga 

Obrigações e tarefas  

 Monitora o fluxo de carga nos aeroportos  

 Transfere bagagem das áreas de check-in para as áreas de embarque;  

 Comunica-se com gerentes de bagagem para garantir a conformidade com os 

regulamentos e aplicar soluções corretas. 

 Opera uma variedade de máquinas e equipamentos, incluindo cintas de carregadores de 

bagagem, tratores de pushback a diesel e rebocadores de carrinho de bagagem pequena 

Condições de trabalho 

 Trabalho físico; 

 Pode levantar coisas pesadas. 

 

Perspectivas de Carreira 

Conforme ganha experiência, pode progredir para o supervisor da equipa ou para o Ramp Agent. 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Primário (Nível 2 EQF) 

Carta de Condução 
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Manipulador de bagagem, manuseio de solo ou curso relacionado (geralmente dado pela 

empresa) 

1.2.3 Agente de Pista 

Obrigações e tarefas  

 Coordenar carga e descarga da bagagem e carga; 

 Coordenar horários;  

 Coordenar restauração; 

 Coordenar as equipas de limpeza. 

 

 

Condições de trabalho 

 Trabalho físico; 

 pode levantar sacos de até 32 kg de peso;  

 Cada bolsa precisa ser escaneada para que possa ser recuperada rapidamente. 

 

Perspectivas de Carreira 

Conforme ganha experiência, pode progredir para supervisor ou gerente. 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Primário (Nível 2 EQF) 

Carta de Condução 

Manipulador de bagagem, manuseio de solo ou curso relacionado (geralmente dado pela 

empresa) 

Além disso, pode ganhar experiência primeiro como Agente de Bagagem, Agente de Carga ou 

Agente de Transporte de Passageiros. 

 

1.2.4 Agente de movimentação de passageiros 

Obrigações e tarefas  

 Atende passageiros dentro do terminal em questões como faturamento, embarque de 

passageiros no avião, fechamento do voo e cobertura dos balcões de atendimento direto 

ao cliente. 

Condições de trabalho 

 Turnos de trabalho; 

 7 dias sem parar; 

 Estresse 

 Fadiga 

 

Saídas Profissionais 

Conforme ganha experiência, pode progredir para supervisor, gerente ou operador de rampa. 

 

Como conseguir o emprego? 
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Nível Secundário (Nível 3, QEQ) + curso de manuseio terrestre / de passageiros, operações 

aeroportuárias ou curso correlato (geralmente dado pela empresa) 

Ou 

Nível Secundário Superior (Nível 4, QEQ) através de um curso de dupla certificação em manuseio 

terrestre / de passageiros, operações aeroportuárias ou curso relacionado 

 

Bom nível de inglês 

No entanto, as pessoas podem ter que fazer cursos de refresco quando entrarem na empresa. 

 

1.2.5 Orientação de aeronaves 

Obrigações e tarefas  

 Sinaliza os pilotos para ajudá-los em operações como girar, desacelerar, parar e desligar 

motores; 

 Leva aeronaves para seus estacionamentos ou para a pista; 

 Indica direções para os pilotos dirigindo um carro "siga-me";  

 Controla o ambiente natural para minimizar o risco de colisão de aeronaves.  

 

Condições de trabalho  

 Todas as estações trabalham no campo aberto do aeroporto;  

 Trabalhar em sistema equivalente - desloca-se até às 12h; 

 Exposição a condições climáticas e perigosas; 

 Trabalhe próximo a aeronaves operacionais.  

 

Saídas Profissionais 

Conforme ganha experiência, pode progredir para supervisor, gerente ou operador de rampa. 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Secundário (Nível 3, QEQ) + curso de manuseio terrestre / de passageiros, operações 

aeroportuárias ou curso correlato (geralmente dado pela empresa) 

Bom nível de inglês  

Carta de condução 

No entanto, as pessoas podem ter que fazer cursos de refresco quando entrarem na 

empresa. 

1.2.6 Técnico de reabastecimento de aeronaves 

Obrigações e tarefas  

 Organiza e executa operações de combustível e reabastecimento, incluindo o 

armazenamento de combustível e o controle da qualidade e quantidade das entregas de 

combustível. Nos aeroportos menores, essas atividades são unificadas, de modo que o 

agente de combustível desempenha ambas as funções. Por outro lado, nos grandes 
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aeroportos, essas atividades são concedidas separadamente e, na maior parte, há dois 

agentes a bordo em cada instalação; 

 Reabastece o óleo e outros fluidos.  

 

Condições de trabalho  

 Ruidoso 

 Estresse  

 Fadiga  

 Trabalhando em turnos. 

 

Saídas Profissionais 

Podem se tornar líderes de equipa ou progredir para cargos no escritório. 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Secundário (Nível 3 EQF)  

1.2.7 Especialista em segurança aeroportuária 

Obrigações e tarefas  

 Participa do planejamento das ações, bem como elaboração e implementação de 

procedimentos e regulamentos de segurança aeroportuária (Plano de Segurança); 

 Executa as atividades necessárias para a coordenação do aeroporto de segurança em 

colaboração com as Forças de Segurança do Estado;                                                                             

 Participa na conscientização e conscientização em questões de segurança para todas as 

pessoas da segurança colaborando na concepção e entrega dos programas de treinamento 

dos cursos de segurança; 

 Colabora na gestão de acreditações e autorizações de pessoal e veículos. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalho de Escritório 

 Nível de responsabilidade 

 

Saídas Profissionais 

Podem se tornar gerentes de segurança do aeroporto. 

 

Como conseguir o emprego?  

Pós-Ensino Secundário (Nível 5 QEQ) em Segurança da Aviação Civil, Segurança do Aeroporto ou 

similar. 

 

1.2.8 Especialista em segurança do aeroporto 

Obrigações e tarefas  

 Planeia, desenvolve e implementa procedimentos e sistemas de segurança;                                                                   

 Estudos de regulamentos de segurança e restrições relativas às operações da 

empresa de aviação;                                                                      
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 Direciona as atividades do pessoal para proteger a aplicação de medidas de 

segurança em conformidade com os regulamentos. 

 

Condições de trabalho  

 Trabalho de Escritório 

 Nível de responsabilidade 

 

Saídas Profissionais 

Podem se tornar gerentes de segurança do aeroporto. 

 

Como conseguir o emprego?  

Bacharel em Mecânica, Civil, Engenheiro Eletrônico ou área afim. Nível 6 EQF 

1.2.9 Oficiais de triagem (pessoas, bagagem, itens transportados) 

Obrigações e tarefas  

 Inspeciona a bagagem e examina os passageiros para detectar e impedir que objetos 

potencialmente perigosos sejam transportados para áreas seguras ou para aeronaves;                                                     

 Coordenar com a polícia do aeroporto se uma situação em um posto de controle exigir o 

envolvimento da polícia. 

 

Condições de trabalho  

 Quase sempre trabalho em ambientes fechados;                                                                       

 Use regularmente roupas de segurança; 

 Às vezes exposto à radiação das máquinas de raio-x; 

 Frequentemente exposto a sons altos e níveis de ruído que podem causar distração; 

 Exato e preciso ao realizar seu trabalho; 

 O trabalho de turnos é comum; 

 Pode trabalhar nos fins de semana, noites ou madrugadas. 

 

Saídas Profissionais 

Pode progredir em líderes de equipa ou supervisores. 

 

Como conseguir o emprego?  

Nível Secundário (nível 3 QEQ) + formação em segurança aeroportuária entregue pela empresa 

Bom nível de inglês  

 

1.2.10 Despachante de voo 

Obrigações e tarefas  

 Planeia o planeamento de voos, desde a definição da rota e o cálculo dos parâmetros 

básicos do voo até à determinação dos aeródromos alternativos; 

 Verifica as limitações de rota e condições meteorológicas;  

 Prepara documentação abrangente; 
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 Calcula a quantidade de combustível necessária para realizar operações aéreas; 

 Realiza check-ins com tripulações de voo antes de um voo. 

Condições de trabalho  

 Trabalho em equipa  

 Possibilidade de trabalho por turnos, incluindo dias, noites, fins de semana e feriados; 

 Trabalha sob pressão; 

 Decisões rápidas sobre segurança.  

 

Saídas Profissionais 

Pode ser um bom começo para aqueles que querem se tornar pilotos.  

Como conseguir o emprego?  

Nível Secundário (Nível 3 EQF) + Curso de Despachante de Voo 

Bons conhecimentos de inglês é uma obrigação 

 

1.3 Operações de voo 

1.3.1 Comissária (o) de bordo 

Obrigações e tarefas 

 Fornece assistência aos passageiros e tripulação; 

 Garante o cumprimento do regulamento de segurança; 

 Garante conforto e segurança durante o voo de acordo com padrões e rotinas 

estabelecidos;  

 Leva em consideração os meios disponíveis a bordo; 

 Serve refeições a bordo; 

 Vende produtos a bordo. 

 

Condições de trabalho  

 Atualização salarial aprox. a cada dois anos;   

 Máximo de 6 dias voando em uma fileira; 

 Máximo de 12 h voando em uma fileira; 

 Viagem frequente; 

 Unstable Scheduled; 

 Pode ser chamado para trabalhar nos dias de folga; 

 Exato em seu trabalho (os erros podem causar ferimentos nos passageiros); 

 Quase sempre trabalho em ambientes fechados; 

 

Saídas Profissionais 

 Comissário de bordo na classe executiva 

 Comissário de bordo na primeira classe 

 Chefe de cabine 
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Como conseguir o emprego?  

 Diploma de Liceu  

 Treinamento de qualificação (fornecido pela empresa);  

 Inglês e outras habilidades lingüísticas; 

 Boa saúde e alta resistência psicológica global. 

 

1.3.2 Piloto de linha aérea 

Obrigações e tarefas 

 Garante que todas as informações sobre a rota, clima, passageiros e aeronaves sejam 

recebidas; 

 Usa essa informação para criar um plano de voo, que detalha a altitude do voo, a rota a 

ser tomada e a quantidade de combustível necessária; 

 Assegura que os níveis de combustível equilibram a segurança com economia e 

supervisionam o carregamento e abastecimento da aeronave; 

 Certifica-se de que todos os sistemas de segurança estão funcionando corretamente; 

 Dá briefs à tripulação de cabina antes do voo e mantém contato regular durante todo o 

vôo; 

 Realiza verificações pré-voo nos sistemas de navegação e operação; 

 Comunica-se com o controle de tráfego aéreo antes da decolagem e durante o vôo e o 

pouso; 

 Garante que os regulamentos de ruído sejam seguidos durante a decolagem e 

aterrissagem; 

 Compreende interpretar dados de instrumentos e controles; 

 Regular e verificar o desempenho técnico e a posição da aeronave, as condições 

meteorológicas e o tráfego aéreo durante o voo; 

 Comunica-se com os passageiros usando o sistema de endereço público. 

Condições de trabalho  

 Viagens frequentes longe de casa; 

 Pode trabalhar em horários irregulares; 

 Trabalhe em aeroportos e cockpits de avião; 

 Ás vezes barulhento; 

 Trabalha sob pressão; 

 Fadiga 

 Jetlag 

 Alto nível de concentração e responsabilidade; 

 Precisa estar alerta e rápido para reagir. 

 

Saídas Profissionais 

 Curso de classificação de tipo em uma aeronave da empresa;  

 Após 1.500 horas de vôo (500 delas devem estar em um avião que requer mais de uma 

tripulação para operá-lo), será emitida uma ATPL completa. Isto é o que é necessário 

para progredir para o papel de capitão;  

 Voar uma aeronave maior em vez de se tornar um capitão;  
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 Mude para funções de gerenciamento baseadas no escritório (que podem combinar com 

algum tempo de vôo ativo também);  

 Inspetores de operações de vôo; e  

 Especialistas em investigadores de acidentes aéreos. 

 

Devido à renovação das rotas, aumento do número de frotas, substituição de funcionários 

aposentados e novos modelos de frota que exigem novas classificações de tipo, as 

oportunidades de trabalho para os pilotos nos próximos anos aumentarão. Segundo a 

APPLA (Associação Portuguesa de Pilotos de Aviação) até 2035 serão necessários 617 mil 

pilotos em todo o mundo, especificamente para a Europa 104 mil. 

Como conseguir o emprego?  

 Licença de Piloto de Transporte Aéreo (ATPL);  

 16 anos no primeiro voo;  

 Pelo menos 18 anos de idade para licença;   

 JAR-FCL3. 

 

Para obter a licença do ATP, são possíveis dois caminhos: curso modular ou integrado. O curso 

integrado inclui horas de instrução, exame teórico e vôo de treinamento; teste de capacidade para 

CPL (A) em avião monoengine ou multiengine e teste de capacidade para licença IR em avião multi-

motor. O curso modular dependerá das licenças que já possui. 

 

 

1.3.3 Piloto comercial 

Obrigações e tarefas  

 Atividades de voo não programadas, como aplicação aérea, voos charter, fotografia 

aérea e passeios aéreos; 

 Verifica o estado geral da aeronave antes e depois de cada voo; 

 Garante que a aeronave esteja equilibrada e abaixo do limite de peso;  

 Assegura que o fornecimento de combustível é adequado, as condições meteorológicas 

são aceitáveis e apresenta planos de voo ao controle de tráfego aéreo;  

 Comunica-se com o controle de tráfego aéreo sobre o sistema de rádio da aeronave; 

 Opera e controla aeronaves ao longo de rotas planejadas e durante decolagens e 

aterrissagens;  

 Monitora os motores, o consumo de combustível e outros sistemas da aeronave durante 

o vôo e responde a quaisquer mudanças no clima ou outros eventos, como falha do 

motor;  

 Navega na aeronave usando instrumentos de cockpit e referências visuais.  

Condições de trabalho  

 Sem agendamento; 

 Redução do equilíbrio vida-trabalho; 

 Disponibilidade de SOS; 

 Demanda física elevada, devido à temperatura drástica; 

 Trabalhos periódicos de verão para combate a incêndios, por exemplo; 
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 Fadiga 

 Jetlag 

 Alto nível de concentração e responsabilidade; 

 Precisa estar alerta e rápido para reagir. 

 

Perspectivas de carreira Pode então fazer os cursos modulares para obter a Licença de 

Piloto de Transporte Aéreo (ATP). As oportunidades de emprego são positivas, devido à falta de 

pessoas dispostas a trabalhar em condições perigosas, considerando o salário oferecido. 

 

Como conseguir o emprego?  

 Licença Piloto Comercial; 

 Pelo menos 18 anos de idade para licença; 

 Os cursos integrados oferecem um mínimo de 135 e um máximo de 180 horas de 

treinamento de voo e um mínimo de 350 e máximo de 500 horas de instrução. Também são 

realizados exames teóricos. O curso modular dependerá das licenças que já possui. 

 

 

 

1.4 NAVEGAÇÃO 

1.4.1  Inspetores de acidentes e incidentes 

Obrigações e tarefas  

 Inspeciona incidentes e acidentes;                                                                                

 Coleta fatos / evidências; 

 Pesquisas, testes, análises, sequenciação do evento; 

 Identifica deficiências de segurança; 

 Elabora relatórios técnicos.  

 

Condições de trabalho 

 Trabalhe em aeroportos e cockpits de avião; 

 Ambiente ruidoso às vezes; 

 Trabalho de Escritório 

 

Saídas Profissionais 

Pode progredir em Chefe de Departamento. 

 

Como conseguir o emprego?  

Diploma em Mecânica, Aeronáutica ou Engenharia Aeroespacial ou de Materiais ou cursos 

relacionados; Nível 6 EQF.  

Autorização de auditoria de aviação. 

1.4.2 Control de tráfego aéreo 

Obrigações e tarefas 

 Monitora e direciona o movimento das aeronaves no solo e no ar; 
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 Antes da decolagem, organiza planos de voo e direciona os aviões para as pistas; 

 Mantém-se em comunicação com os pilotos e alerta-os sobre mudanças climáticas, de 

vento ou de visibilidade em diferentes altitudes; 

 Fornece informações de navegação; 

 Em caso de emergência, alerta as autoridades competentes e inicia a busca e salvamento; 

 Mantém comunicação com outras torres e aeroportos; 

 Quando um avião chega ou parte, aceita ou transfere a comunicação para controladores 

em outros aeroportos; 

 Comunica-se com os manipuladores de bagagens e outros funcionários do aeroporto 

para mantê-los informados sobre horários e mudanças de voos; 

 Inspeciona e ajusta rádios e iluminação da pista; 

 Mantém e analisa registros de padrões de voo e atividade diária.  

Condições de trabalho 

 Estresse e pressão por ser responsável pela segurança dos aviões; 

 Pode ter que trabalhar horas adicionais; 

 Os funcionários podem alternar entre os turnos diurno, noturno e noturno, além de finais 

de semana e feriados; 

 Pode trabalhar em salas escuras. 

 

Saídas Profissionais 

Especialize-se em controladores de torre, em controladores de aproximação e partida ou em 

controladores de rota.  O crescimento do emprego para controladores de tráfego aéreo deverá 

crescer 3% para os anos de 2016 a 2026. Espera-se que a competição por empregos de 

controladores de tráfego aéreo seja muito forte, com muitas pessoas solicitando um número 

relativamente pequeno de empregos.  

 

Como conseguir o emprego?  

Formação completa em Controlador de Tráfego Aéreo e treinamento presencial na NAV 

Portugal, ENAIR Espanha ou PANSA Polónia.  

 

Requisitos mínimos para entrar na formação de NAV, ENAIR e PANSA no Controlador de Tráfego 

Aéreo:  

 Bacharel (3 anos) em área relacionada ou 180 ECTS concluídos  

 Classe de Certificação Médica 3;  

 Certificação Visual Acuity;  

 Condições psíquicas. 

 

1.4.3 Meteorologista Especialista em Aviação 

Obrigações e tarefas  

 Analisa a situação meteorológica em termos de segurança da descolagem e aterragem 

das aeronaves;  

 Faz observações adequadas dos fenômenos atmosféricos que afetam o tráfego aéreo; 

 Prepara previsões meteorológicas a curto ou longo prazo usadas na aviação, navegação, 

agricultura e outras áreas e para a informação do público em geral;  
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 Realiza pesquisas relacionadas à composição, estrutura e dinâmica da atmosfera 

Condições de trabalho  

 Trabalho analítico e científico; 

 Análise de dados eletrônicos. 

 

Saídas Profissionais 

Pode progredir em Chefe de Departamento. 

 

Como conseguir o emprego?  

Mestrado em Meteorologia, Nível 7 EQF  

Bons conhecimentos de Inglês; 

1.4.4 Especialistas em sistemas de transporte de vias aéreas 

Obrigações e tarefas 

 Instala, testa, pesquisa defeitos, conserta e certifica: radar, equipamento de 

comunicações, ajudas de navegação, iluminação de aeroporto, poder de reserva; 

 Assegura que todos os sistemas estão funcionando adequadamente, incluindo tudo que 

os controladores de tráfego aéreo e os pilotos usam para um vôo seguro; 

 Mantém os sistemas das instalações das vias aéreas. 

Condições de trabalho  

 Trabalhe tanto em ambientes internos quanto externos;  

 Viaje para conectar sistemas em diferentes lugares para manter as viagens aéreas 

seguras. 

 Cooperação com controladores de tráfego aéreo.  

Saídas Profissionais 

Pode tornar-se especialista em Meio Ambiente, Auxiliares de Navegação, Comunicação, Radar 

ou Automação e, depois de ganhar experiência, tornar-se líder de equipa ou chefe de 

departamento. 

 

Como conseguir o emprego?  

 

 

 

 

 

Onde posso trabalhar? 

Técnico de CAD/CAM 

Portugal  
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CEiiA; LAUAK, Mecachrome; EMPORDEF TI; OGMA; Caetano Aeronautic; Thales; Altran; Active Space 

Technologies; UAVision Aeronautics; TEKEVER; OPTIMAL; Procut; Air Olesa; Iberomoldes Group; 

Embraer; Grupo Pinto Brasil; Ricardo & Barbosa; Edaetech – Engenharia e Tecnologia 

Polónia  

Pratt & Whitney Polónia (Rzeszów, Kalisz, Niepołomice), MTU Aero Engines, Safran Transmission 

Systems, Aero Gearbox International, Lisi Aerospace, Engineering Design Center, Collins 

Aerospace (UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.), PZL Świdnik – Leonardo 

Helicopters Company 

Espanha  

UMI AERONAUTICA; Aernnova Aerospace; Mtorres; ITPAero; WEC Velatia; NOVALTI; ASTORKIA; 

SENER; Talleres Aratz; ACITURRI 

Engenheiro de simulação: 

Portugal  

EMPORDEF TI  

Polónia  

ETC-PZL Aerospace Industries; MOOG, Engineering Design Center, Collins Aerospace, PZL 

Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

Espanha  

GMV Innovating Solutions; ESSS 

Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Estruturas)                                

Portugal  

CEiiA; LAUAK, Mecachrome; OGMA; Embraer; Caetano Aeronautic; TEKEVER; Active Space 

Technologies; CODI 

Polónia  

Pratt & Whitney Polónia, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Engineering Design Center, Collins Aerospace (UTC Aerospace 

Systems Wrocław Sp. z o.o.), PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

Espanha  

Aernnova Aerospace; Talleres Aratz; ACITURRI; NOVALTI; SENER 
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Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Avionics) 

Portugal   

CEiiA; OGMA; Embraer; Caetano Aeronautic; Thales; ALTRAN; UAVISION; TEKEVER; 

LusoSpace 

Polónia  

Pratt & Whitney Polónia, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Engineering Design Center, PZL Świdnik – Leonardo 

Helicopters Company 

Espanha  

ITPAero; TECNOBIT; ACITURRI; AERODISA; SENER 

Engenheiro de Projetos de Aeronaves (Motores) 

Polónia   

Pratt & Whitney Polónia, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Sikorsky/PZL Mielec, Engineering Design Center, Collins 

Aerospace (UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.), PZL Świdnik – Leonardo 

Helicopters Company 

Espanha  

 ITPAero; ACITURRI 

Engenheiro de Análise de Estresse 

Portugal  

Active Space Technologies; LusoSpace; TEKEVER: Mecachrome?; CEiiA; ISQ; Karmann Ghia 

de Portugal 

Polónia  

Pratt & Whitney Rzeszów S.A., MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero 

Gearbox International, Lisi Aerospace, Engineering Design Center, Pratt & Whitney Kalisz, 

Collins Aerospace, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

Espanha  

Aernnova Aerospace; ITPAero; NOVALTI 
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Técnico de Compósitos 

Portugal  

OGMA, Embraer; Caetano Aeronautic; CEiiA;  Amorim Cork Composites; INEGI; LAUAK; 

Optimal; Active Space Technologies; CODI 

Polónia  

Pratt & Whitney, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Safran Aero Engines, PZL Mielec Sikorsky Company, MTU Aero 

Engines Polska Sp. z o.o., Collins Aerospace, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

Espanha  

Aciturri; UMI AERONAUTICA; Aernnova Aerospace; Alestis; Mtorres; ITPAero; SENER; 

Metalúrgico 

Polónia  

Pratt & Whitney Polónia (Rzeszów, Kalisz), MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, 

Aero Gearbox International, Lisi Aerospace, Pratt&Whitney Tubes (Niepołomice) 

Portugal  

Optimal; OGMA; TAP; LAUAK; Meachrome; Embraer; Mecahers Aeronautica; Caetano 

Aeronautic; Fresatudo; EMMAD;  Procut; Olesa; Iberomoldes; 

Espanha 

Aciturri;  Aercal: Mtorres; ITP Aero; NOVALTI; Talleres Aratz; ACITURRI; 

Técnico de tratamento de metal 

Portugal  

OGMA; TAP; LAUAK; Meachrome; Embraer; Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; 

Fresatudo; EMMAD; Omnidea;Procut; Olesa; Iberomoldes; 

Polónia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, Collins Aerospace, Pratt&Whitney Polónia (Rzeszów, Kalisz)  

Espanha  
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UMI Aeronáutica; Mtorres; ITP Aero; NOVALTI;  ASTORKIA; GRUPO TTT: 

Pintor 

Portugal  

Caetano Aeronautic Salvador; SATA; OGMA; TAP; LAUAK; Optimal; AcoSiber 

Polónia  

MTU Aero Engines, Pratt & Whitney Rzeszów, PLZ Mielec Sikorsky Company, Northern 

Aerospace Sp. z o.o., PWR, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

Espanha   

TECNIPANT; UMI Aeronáutica 

Operador de Controle Numérico Computadorizado (CNC) 

Polónia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLÓNIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Pratt&Whintey Kalisz, Pratt&Whitney Tubes, Collins 

Aerospace 

Portugal  

CEiiA; LAUAK, Mecachrome; EMPORDEF TI; OGMA; Caetano Aeronautic (?); Thales; Altran; 

Active Space Technologies Technologies; UAVision AeronauticsAeronautics; TEKEVER; 

OPTIMAL; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; Embraer; Grupo Pinto Brasil; Ricardo 

& Barbosa; Karmann Ghia dePortugal; Kristaltek - Laser e Mecânica de Precisão; Edaetech – 

Engenharia e Tecnologia" 

Espanha  

UMI Aeronáutica; NOVALTI;  ASTORKIA; Talleres Aratz; 

Mecânico de Motores 

 

Eletrônica / Técnico Elétrico 

Polónia  
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Becker Avionics Polska sp. z o.o., Pratt&Whitney Polónia - Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & 

Whitney AeroPower, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Royal-Star Aero, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

Portugal  

Active Space Technologies Technologies; Thales; LusoSpace  

Espanha  

SENER;TECNOBIT; ACITURRI; AERODISA; 

Técnicos de Cabos 

Portugal OGMA; NOVACABLE; Cablotec 

Polónia EME Aero Eninge Maintenance Europe, Royal-Star Aero 

Espanha ITP Aero 

Ferramenta, Ferramenta de Jig e Fixture 

Portugal  

LAUAK; Embraer; Mecahers Aeronautica; OGMA; Optimal; Omnidea; Procut; Motofil 

Aeronáuticafil Aeronáutica Aeronautics; Active Space Technologies; CODI;  Air Olesa; ver 

lista tools and machines PEMAS 

Polónia  

EME Aero Engine Maintenance Europe, Pratt&Whitney Polónia (Rzeszów, Kalisz) 

Espanha  

UMI AERONAUTICA; Aernnova Aerospace; ASTORKIA 

Engenheiro de Materiais 

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; LAUAK; INEGI; 

CEiiA; Active Space Technologies; Critical Materials; CODI 

Polónia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLÓNIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 
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Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Collins Aerospace (UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z 

o.o.), Pratt & Whitney AeroPower, Pratt&Whintey Kalisz, 

Espanha  

UMI Aeronáutica; Aernnova Aerospace; Alestis; ASTORKIA; GRUPO TTT; ACITURRI;  ITPAero; 

NOVALTI 

Engenheiro de Produção / Manufatura 

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Embraer; 

Karmann Ghia de 

Portugal; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; Critical Materials; CODI; Edaetech – 

Engenharia e Tecnologia 

Polónia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLÓNIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Pratt&Whintey Kalisz, Collins Aerospace, MTU AeroEngines , 

Pratt&Whitney Tubes, Collins Aerospace 

Espanha  

Aciturri; UMI Aeronáutica; Alestis; Aernnova Aerospace; NOVALTI; ASTORKIA; SENER; 

Talleres Aratz; ACITURRI;  ITPAero 

Técnico NDT 

Portugal  

OGMA; Caetano Aeronautic; Mecachrome; LAUAK; Mecaher; TAP; ISQ; SGS; EQS; BV; TUV 

Reilhnad 

Polónia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLÓNIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Pratt & Whitney Rzeszów S.A, P&W Kalisz, Collins Aerospace, 

Espanha  
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UMI Aeronáutica;  ITPAero 

Técnico da Qualidade 

Polónia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLÓNIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. , Pratt & Whitney AeroPower, P&W Kalisz,Royal-Star Aero, 

Pratt & Whitney Rzeszów S.A, Collins  

Portugal 

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Karmann Ghia de 

Portugal; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; TEKEVER; Active Space Technologies; 

LusoSpace; Critical Materials; CODI; Edaetech – Engenharia e Tecnologia  

Espanha  

UMI Aeronáutica; Aernnova Aerospace; NOVALTI; ASTORKIA; SENER; Talleres Aratz; 

ACITURRI;  ITPAero 

Engenheiro de Processo  

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Embraer; TAP; 

Karmann Ghia de Portugal; Motofil Aeronáutica; Critical Materials; CODI" 

Polónia 

Pratt&Whitney Rzeszów, Pratt&Whitney Kalisz, MTU AeroEngines 

Espanha  

Umi Aeronautica; Alestis Aerospace; NOVALTI; SENER; Talleres Aratz; ACITURRI; Aernnova 

Aerospace;  ITPAero 

Técnico de Logística 

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Embraer; 

Karmann Ghia de Portugal; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; CODI 

Polónia  
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MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLÓNIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Royal-Star Aero, COLLINS AEROSPACE(UTC Aerospace 

Systems Wrocław Sp. z o.o.), PZL Warszawa-Okęcie S.A., Collins  

Espanha  

UMI Aeronáutica; Aciturri; ITPAero; Aernnova Aerospace; NOVALTI; ASTORKIA; SENER; 

Talleres Aratz; ACITURRI 

Técnico de Motor de Aeronaves 

Portugal  

OGMA; TAP; SATA 

Polónia  

XEOS; MTU AeroEngines, PZL Warszawa-Okęcie S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. 

Oddział w Dęblinie, LS Technics Sp. z o.o, LINETECH S.A. 

Espanha  

Aciturri; ITP Aero 

Engenheiro de Manutenção de Aeronave de Base (Engenheiros Licenciados) 

Portugal  

TAP; SATA; NORTÁVIA; OGMA; Louro Aeronaves e Serviços; Portugália;  AEROMEC; H.T.A. 

Helicópeteros; Babcock Mission Critical; AEROHÉLICE; AEROTÉCNICA; HELISUPORTE; MESA; 

AVIOMETA; SATA Air Açores; HELIBRAVO; IAC; ESEFFLY; SOFINARE; EuroAtlantic Airways; In 

Flight Solutions; Airjetsul Aviation; HeliAvionisLab; Everjets; SPdH; Kleenplus; G Air II 

Maintenance; AEROEQUIPO; VINAIR Technics; EIAVIÓNICOS 

Polónia  

EME Aero Engine Maintenance Europe, PZL Warszawa-Okęcie S.A., Wojskowe Zakłady 

Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, LS Technics Sp. z o.o, LINETECH S.A. 

Espanha  

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA; MANTENIMIENTO E INGENIERÍA 

AERONÁUTICA DEL ATLÁNTICO SUR; IBERIA; AIR EUROPA; HELISWISS IBERICA; VIAJES 

CENTER VOL; TRABAJOS AÉREOS ESPEJO; HABOCK SERVICE & SUPPORT; GESTAIR 



 

45 
 

MAINTENANCE SLU; CFAC-SABADELL; FAASA AVIACION; AIR NOSTRUM; HISPANICA DE 

AVIACION; SWIFTAIR; GLOBALIA; SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y 

LA SEGURIDAD AERONÁUTICA; REAL AEROCLUB DE GRAN CANARIA; AVIONES, PIEZAS Y 

ACCESORIOS; AERONAVES DEL NOROESTE; AVIALSA T-35; ASPA; CORPORACION YGNUS 

AIR; ZOREX; FLIGHTLINE; EXECUTIVE AIRLINES; FLIGHT TRAINING EUROPE; SINMA 

AVIACION; CLIPPER NATIONAL AIR; STC AVIATION SERVICES; PANAMEDIA; 

FUTURHANGARS; ISLAS AIRWAYS; AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA; ÁLAMO AVIACIÓN; 

AEROFLOTA DEL NOROESTE; SKY HELICOPTERS; SERAIR TRANSWORLD PRESS; 

AIRCRAFTTECH; AERONÁUTICA DELGADO; BCP AEROTECNICS; ICARUS MANTENIMENT; 

FISAC AVIATION; HELIWORLD COMPAÑÍA AEREA; INTERCOPTERS; SOCIEDAD 

AERONAUTICA PENINSULAR; AERODYNAMICS MALAGA; Servicios Aéreos Europeos y 

Tratamientos Agrícolas; CENTRO AEREO IBER; CAT HELICOPTERS; AERO LINK SERVICES; 

Helitrans Pyrinees; ROTORSUN; Rosique Aircraft; GESTAIR; STC AVIATION MAINTENANCE; 

ATLAS EXECUTIVE AIR; CESSNA SPANISH CITATION SERVICE CENTER; AVINTAIR; AERUM 

AVIATION GROUP; SERVICIO DE MEDIOS AEREOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA; 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO UNIDAD DE HELICOPTEROS; ATS AVIATION; ROEDER 

IBERICA; SERVICIOS AEREOS DEL PIRINEO; BIGAS GRUP HELICOPTERS; FUNDACIÓN REGO; 

GLOBAL AERONAUTICS SOLUTIONS; GRUP AIR-MED; GRUP AIR-MED 

Engenheiro de Aeronavegabilidade 

Portugal 

White Airways; Airnimbus; TAP; SATA; Netjets; Vinair; HeliPortugal; PGA Airlines; Helibravo; 

OMNI; H.T.A.; Babcock Mission Critical Services; EuroAtlantic Airways; AirJetsil Aviation; 

Masterjet; Helitours Douro; Hifly; Aerovip; Orbest; United Jet Services; Nortávia; Valair; IAC; 

Avitrata; Dunas; PHS; AEROPLANO; LEASEFLY; OGMA; MADJET; Everjets; AEROPILOTO; EJME; 

JET CAPITAL 

Polónia 

Civil Aviation Authority (Polónia), LS Technics Sp. z o.o 

Espanha 

AERO LINK; AEROCENTER ESCUELA DE AVIACIÓN; AEROCLUB BARCELONA-SABADELL; 

AERODYNAMICS MALAGA; AEROFLOTA DEL NOROESTE; Aeronautica del Guadarrama; 

Aeronáutica Delgado; Aeronaves del Noroeste; AERONOVA; AEROTEC Escuela de pilotos; 

AERUM; Air Europa; Air NOSTRUM; Air taxi & Charter; AIRBUS DEFENCE AND SPACE; 

AIRBUS HELICOPTERS; AIRWORTHYNEXT; ALAMO AVIACIÓN; ALBA STAR; ALPHA-

AVIATION; ASL AIRLINES ESPANHA; ATLAS EXECUTIVE AIR; AURA AIRLINES; Avema Plus 
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(Aviation Enginieering Management Plus); AVIALSA T-35; Aviation Island; AVIATION VIP; 

AVIGEST SOLUCIONES AERONAUTICAS; AVINTAIR; BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES 

ESPAÑA; BCP AEROTECNICS; BIGAS GRUP; BINTER CANARIAS; BROKAIR CONSULTING; 

CAMO & MANAGEMENT; CANARIAS AIRLINES; CANARY FLY, CANARIAS AIRLINES; 

COMPAÑIA DE AVIACION; CANARY FLY; CAT HELICOPTERS;CENTER VOL MAINTENANCE; 

CENTRO AEREO IBER; CES AVIATION; CLIPPER NATIONAL AIR; CLUB DE VOL A VELA 

D'IGUALADA-ODENA; COMPAÑIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA 

EXPRESS; CORPORACIÓN YGNUS AIR; COYOTAIR; DÉDALO AVIACION; DIRECCION 

GENERAL DE TRAFICO UNIDAD DE HELICOPTEROS; EUROAIRLINES; EVELOP AIRLINES; 

EXECUTIVE AIRLINES; FAASA AVIACION; FLIGHT TRAINING EUROPE; FLIGHTLINE; FLYING 

CIRCUS; FUNDACION REGO; FUNDACION REGO; GESTAIR; GLOBAL AERONAUTICS 

SOLUTIONS; GRUP AIR MED; HABOCK AVIATION; HELIPISTAS; HELISWISS IBERICA; 

HELITRANS PYRINEES; HELIWORLD COMPAÑÍA AEREA; HISPANICA DE AVIACIÓN; IBERIA; 

INITIUM AVIATION; INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA; ITAER 

INGENIERIA; MARTINEZ RIDAO AVIACIÓN; ONE AIRWAYS; PANAMEDIA SLU; PLUS ULTRA 

LINEAS AEREAS; PRIVILEGE STYLE; REAL AEROCLUB DE GRAN CANARIA;  REAL AEROCLUB 

DE TOLEDO; ROSIQUE AIRCRAFT; ROTORSUN; SAGOLAIR TRANSPORTES EJECUTIVOS; 

SERAIR TRANSWORLD PRESS; SERVICIO DE MEDIOS AEREOS DEL CUERPO NACIONAL DE 

POLICIA; SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD 

AERONÁUTICA; SINMA AVIACION; SKY HELICÓPTEROS; SOCIEDAD AERONAUTICA 

PENINSULAR; SWIFTAIR; TRABAJOS AEREOS ESPEJO; TURISVOL; ULTRAMAGIC; URGEMER 

CANARIAS; VOLOTEA; VUELING AIRLINES; WAMOS AIR; ZOREX. 

Engenheiro de Manutenção de Aeronave (Engenheiros Licenciados) 

Polónia  

AS Airport Services, Welcome Airport Services sp. z o.o., LS Technics 

Portugal  

TAP; SATA; NORTÁVIA; Louro Aeronaves e Serviços; Portugália;  AEROMEC; H.T.A. 

Helicópeteros; Babcock Mission Critical; AEROHÉLICE; AEROTÉCNICA; HELISUPORTE; MESA; 

AVIOMETA; SATA Air Açores; HELIBRAVO; IAC; ESEFFLY; SOFINARE; EuroAtlantic Airways; In 

Flight Solutions; Airjetsul Aviation; HeliAvionisLab; Everjets; SPdH; Kleenplus; G Air II 

Maintenance; AEROEQUIPO; VINAIR Technics; EIAVIÓNICOS 

Espanha  

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA; ASL AIRLINES ESPANHA; 

MANTENIMIENTO E INGENIERÍA AERONÁUTICA DEL ATLÁNTICO SUR; IBERIA; AIR EUROPA; 
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HELISWISS IBERICA; VIAJES CENTER VOL; TRABAJOS AÉREOS ESPEJO; HABOCK SERVICE & 

SUPPORT; GESTAIR MAINTENANCE SLU; CFAC-SABADELL; FAASA AVIACION; AIR 

NOSTRUM; HISPANICA DE AVIACION; SWIFTAIR; GLOBALIA; SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA 

LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA; REAL AEROCLUB DE GRAN 

CANARIA; AVIONES, PIEZAS Y ACCESORIOS; AERONAVES DEL NOROESTE; AVIALSA T-35; 

ASPA; CORPORACION YGNUS AIR; ZOREX; FLIGHTLINE; EXECUTIVE AIRLINES; FLIGHT 

TRAINING EUROPE; SINMA AVIACION; CLIPPER NATIONAL AIR; STC AVIATION SERVICES; 

PANAMEDIA; FUTURHANGARS; ISLAS AIRWAYS; AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA; WAMOS 

AIR; JET AIRCRAFT SERVICES; ÁLAMO AVIACIÓN; AEROFLOTA DEL NOROESTE; SKY 

HELICOPTERS; SINAER; SERAIR TRANSWORLD PRESS; HISPANO-LUSITANA DE AVIACIÓN; 

AIRCRAFTTECH; AERONÁUTICA DELGADO; BCP AEROTECNICS; ICARUS MANTENIMENT; 

FISAC AVIATION; HELIWORLD COMPAÑÍA AEREA; TOTAL AVIATION SERVICES; 

INTERCOPTERS; SOCIEDAD AERONAUTICA PENINSULAR; AERODYNAMICS MALAGA; 

Servicios Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas; CENTRO AEREO IBER; CAT 

HELICOPTERS; AERO LINK SERVICES; Helitrans Pyrinees; CANARY FLY;  BROKAIR 

CONSULTING; ROTORSUN; DÉDALO AVIACION; Rosique Aircraft; Servitec; GESTAIR; SKY 

TECH; SERVICIOS AEROTÉCNICOS INSULARES; STC AVIATION MAINTENANCE; ATLAS 

EXECUTIVE AIR; CESSNA SPANISH CITATION SERVICE CENTER; AVINTAIR; URGEMER 

CANARIAS; AERUM AVIATION GROUP; ASESTAIR INNOVA; SERVICIO DE MEDIOS AEREOS 

DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA; DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO UNIDAD DE 

HELICOPTEROS; ATS AVIATION; ROEDER IBERICA; SKYLINE MAINTENANCE ESPANHA; 

SERVICIOS AEREOS DEL PIRINEO; BIGAS GRUP HELICOPTERS; FUNDACIÓN REGO; GLOBAL 

AERONAUTICS SOLUTIONS; VOLOTEA; GRUP AIR-MED; GRUP AIR-MED 

Agente de Bagagem 

ESPANHA  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia; Swissport Handling; WFS 

Polónia  

AS Airport Services, Welcome Airport Services sp. z o.o., LS Technics 

Portugal 

SATA; Groundforce; Portway; Lufthansa; Omni Handling; Portway ; 

PTS- Portugal Turismo Serviços; Ryanair; Safeport; Aero Vip; AirJetsul; Omni; Hi Fly; 

Groundway 

Agente de Passageiros 
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ESPANHA  

Atlantica; Groundforce; Acciona; WFS; Aviapartner 

Polónia  

AS Airport Services, Welcome Airport Services sp. z o.o., LS Technics 

Portugal  

SATA; Groundforce; Portway; Lufthansa; Groundlink; Hifly; Inflight Solutions III - Ground 

Services Portugal; I-SEC International Security Portugal; Janeiro-Inflight Services; Lufthansa 

Ground Services Portugal; Omni Handling; PTS- Portugal Turismo Serviços; Ryanair; Safeport 

Serviços Handling; United Airlines; TAP; Servisair Portugal; Sky Valet; Jet2.Com; JC Aircraft 

Maintenance; Safeport Serviços Handling; Aero Vip; AirJetsul; Groundway; 

Orientação de aeronaves 

Polónia  

Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka International 

Airport, Katowice Airport, Welcome Airport Services sp. z o.o. 

Portugal  

Groundforce; Portway; Euroatlantic; Ryanair; Safeport; SPDH; Sky Valet; DHL Aviation; HIFLY 

Espanha  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia; WFS 

Agente de Pista 

ESPANHA  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia; Swissport Handling; WFS 

Polónia  

Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka International 

Airport, Katowice Airport, Welcome Airport Services sp. z o.o. 

Portugal 

SATA; Groundforce; Portway; Lufthansa; Omni Handling; Portway ; 
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PTS- Portugal Turismo Serviços; Ryanair; Safeport; Aero Vip; AirJetsul; Omni; Hi Fly; 

Groundway 

Técnico de reabastecimento de aeronaves 

Espanha  

Iberia Airport Services; Menzies Aviation; Swissport; Aldeasa; Acciona; CLH Aviación SLCA 

Polónia  

Airports - Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka 

International Airport, Katowice Airport, 

Portugal  

BP; British Airways; HIFLY; Iberia; Omni-handling; Oz Energia Jet; Petrogal; Repsol Abast. 

Serviços à Aviação; TAP; TAAG; JC Aircraft Maintenance;  Louro Aeronaves;  PTS; Saba;  

SPDH; Nortávia; Grupo Operacional de Combustíveis do Aeroporto de Lisboa 

Especialista em segurança aeroportuária 

Espanha  

AENA 

Polónia  

Airports - Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka 

International Airport, Katowice Airport, 

Portugal  

ANA-Aeroportos de Portugal 

Especialista em segurança do aeroporto 

Espanha  

AENA 

Polónia  

Airports - Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka 

International Airport, Katowice Airport, 

Portugal  
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ANA-Aeroportos de Portugal 

Oficiais de triagem (pessoas, bagagem, itens transportados) 

Polónia  

Private Security Company responsible by polish airports 

Portugal  

Securitas 

Espanha  

Ilunion; Eulen; Trablisa; Segurisa; Desierto; ICTS 

Despachante de voo 

Polónia  

Airports, Airlines 

Portugal  

Espanha  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia 

Comissária (o) de bordo 

Portugal  

TAP, SATA 

Polónia 

Polskie Linie Lotnicze LOT, Emirates, Enter Air Sp. z o.o., Ryanair,   

Espanha  

Iberia; Vueling 

Piloto de linha aérea 

Portugal  

TAP; PORTUGÁLIA; EUROATLANTIC AIRWAYS; HI FLY 

Polónia  
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Ministry of Defence, PLL LOT, EuroLOT, EasyJet, Centralwings, Wizzair 

Espanha 

Piloto comercial 

Portugal  

EVERJET; BABCOCK; HELIBRAVO; INEM; FORÇA AÉREA PORTUGUESA; INEAER; TAESPEJO 

Polónia  

 Polish Airforce Academy, PLL LOT, EuroLOT 

Espanha 

Inspetores de acidentes e incidentes 

Portugal  

GEPIAAF 

Polónia  

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

Espanha  

Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, CIAIAC 

Controlador aéreo  

Portugal  

NAV 

Polónia  

PANSA - Polish Air Navigation Services Agency 

Espanha 

ENAIRE 

Meteorologista Especialista em Aviação 

Polónia  

Urzędu Lotnictwa Cywilnego EN: Civil Aviation Authority (CAA) 
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Portugal  

IPMA 

Espanha 

Especialista em sistemas de transporte de vias aéreas 

 

Portugal  

NAV 

Polónia  

Polish Air Navigation Services Agency, Jeppesen Polónia Sp. z o.o. a Boeing Company 

Espanha 

ENAIRE



 

 
 

Este projeto foi fundado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação 

refleta apenas as opiniões do autor, onde a Comissão não pode ser 

responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela 

contidas. Projeto Nº .: 2017-1-PL01-KA201-038795 
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