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Assunto: Pedido de informagáo sobre dados de rota de aeronaves

O Inst¡tuto Nacional de Aviagáo C¡v¡|, l.P. (INAC, l.P.) acusa a recepgáo da carta

enviada por V. Exas., datada de 26 de Setembro de 2011, através da qual é

solic¡tada informagáo e documentos relativos á passagem de um conjunto de

aeronaves, identif¡cado por V. Exas., no espago aéreo portugués, sua origem, seu

dest¡no e quaisquer desembarques em aeroportos portuguesesi entre as datas

esDecificadas.

Sucede que as aeronaves identificadas por V. Exas. foram ut¡l¡zadas na operaQáo

de voos particulares, pelo que náo se encontrando afectas a serv¡gos aéreos

internacionais regulares, náo existiu qualquer autorizagáo ou aprovagáo por parte

deste Inst¡tuto, em conformidade com o art. 5.o da Convengáo sobre a aviaEáo C¡vil

Internacional, ratif¡cada pelo Estado Portugués em 28 de Abr¡l de 1948 (Convenqáo

de Chicago).

Efectivamente, as aeronaves utilizadas na operagáo de voos particulares tém o

d¡reito, sob a condigáo de serem observadas as d¡spos¡góes da Convengáo de

Ch¡cago, de sobrevoar o terr¡tório de um Estado Contratante, quer para nele entrar,

quer para o atravessar sem aterrar, e de nele fazer escalas náo comerc¡a¡s, sem

prévia autorizagáo, por parte desse Estado.
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Neste sentido e náo tendo como exist¡r qualquer autorizagáo por parte deste

tnstituto náo d¡spomos de qualquer documento relacionado com os voos em causa

Com os melhores cumPr¡mentos'
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