
Curso integrado de Piloto de Linha Aérea de Aviões em 
Portugal, detalhes:

 > Regime: Tempo inteiro

 > Duração: Aproximadamente 
 24 meses, sujeito ao planeamento

 > Tipo: ATPL (Licença de Piloto de Linha Aérea de Aviões)

 > Experiência: Pouca ou nenhuma

 > Formação: Instalações modernas, equipamentos e aeronaves de formação de  
 última geração 

A conclusão do curso com sucesso, permite a obtenção de:
 > EASA ATPL Theoretical Knowledge

 > EASA Commercial Pilot License CPL

 > Multi-Engine Instrument Rating (ME IR)

 > Single-Engine (SEP) Rating

 > Performance Based Navigation (PBN)

 > Multi-Crew Cooperation (MCC) completion certificate

 > Upset Prevention & Recovery Training (UPRT) 
 
Estes itens combinados são conhecidos como ATPL “frozen” e constituem as 
qualificações mínimas de entrada numa companhia aérea.

CURSO ATPL INTEGRADO EASA 
DESDE 78 000€

Critérios de admissão
De forma a ser aceite no nosso curso 
ATPL terá que cumprir com os seguintes 
requisitos:

Idade e altura
Mínimo de 17 anos para inscrição. 
Mínimo de 18 anos para iniciar a formação. 
Altura mínima 157 cm e altura máxima 
191 cm.

Escolaridade e língua Inglesa
Ensino secundário completo - 12º ano. 
Certificado de Habilitações, incluindo 
matemática, física.

Fluência em Inglês (falado e escrito). O 
nível de conhecimentos de Inglês deverá 
corresponder ao nivel 4 da ICAO.

Cerificado médico
Ser capaz de obter:

Certificado Médico EASA classe 1 
sem restrições.

Vistos
Estudar na Europa:
Sem restrições para viver, trabalhar ou 
estudar no Espaço Económico Europeu ou 
Suiça

OU
Preencher os requisitos da União Europeia 
para obtenção de visto de estudante 

Antecedentes e seleção
Cerificado de registo criminal emitido 
imediatamente antes do início da formação.

Passar com sucesso o processo de seleção 
L3Harris.
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Valor do curso: 78 000€
 > Depósito inicial, no valor de 8000€ (a pagar na assinatura do contrato)

 > 14 prestações (primeira prestação a pagar no início do primeiro mês de treino)

 > A pagar em 15 meses
 
O que está incluído no preço?

 > Formação e equipamento

 > Uniforme (exceto flight bag)

 > Taxas aeroportuárias

 > Emissão da Licença

 > Teste de Inglês para Aviação (TEA) – Requisitos ICAO de Proficiência na Língua  
 Inglesa para efeitos de obtenção de licença

 > Exames de teoria ATPL (apenas a primeira tentativa)

 > Exames CPL IR e SEP (apenas a primeira tentativa)

Custos adicionais:
 > Alojamento individual durante a formação ou alojamento para outras turmas

 > Type Rating e Line Training

 > Viagens de e para o local de formação

 > Taxas de recrutamento e seleção (Taxas de seleção atualmente isentas)

 > Certificado Médico EASA classe 1

 > Seguros pessoais

 > Vistos (se necessário)

 > Treino adicional, além do que está incluído no programa (se necessário) 

 > Alimentação e outros custos pessoais 

 > iPad (2ª geração ou superior) 

Progressão do curso ATPL em Portugal:
 > Teoria (Ground School) - 37 semanas (sujeito a planeamento)

 > Formação em avião - avião monomotor. 22 semanas (sujeito a planeamento)

 > Fase de voo avançada - formação de voo por instrumentos em avião monomotor e 
 simulador, incluindo o treino de “Performance Based Navigation” (PBN). 22 semanas 
 (sujeito a planeamento)

 > Voo em aeronave bimotor - formação de voo em avião bimotor e simulador. 5   
 semanas (sujeito a planeamento)

 > MCC and UPRT - 4 semanas (sujeito a planeamento)

Processo de seleção:
 > Taxas de seleção atualmente   

 isentas

 > Provas de aptidão e Entrevista 
 via Zoom 

Porquê escolher a L3Harris 
Airline Academy?

 > Mais de 40 anos de experiência na  
 formação de pilotos

 > Academias em diversos pontos 
 do Mundo

 > Aeronaves modernas, equipadas   
 com “glass cockpit” e instrumentos  
 Garmin 1000
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