
 

             

            

 

 

 

Dia Mundial do Controlador de 
Tráfego Aéreo 

 
Caros Controladores de Tráfego Aéreo 

Assinala-se hoje, 20 de Outubro, o dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo. 

Neste dia, aproveitamos para reconhecer que “O Controlador nunca Para”, e o 

controlo é um sector nefrálgico da Aviação Civil em Angola, e no Mundo, de forma 

geral. 

Instituída em 1960, a data celebra o profissional responsável em gerir, organizar e 

monitorar o tráfego de aeronaves no espaço aéreo, evitando acidentes e prestando 

assistência às equipas de pilotagem, que muito precisam de orientações, antes da 

descolagem, durante a navegação, e no processo de aterragem. 

É neste sentido que podemos afirmar que o Controlador de Tráfego Aéreo é o 

ponto de partida e chegada de todas as aeronaves. Na realidade angolana, 

estamos conscientes que ainda existem alguns desafios nas melhorias das 

condições de trabalho, entretanto, há um esforço e sentido de prioridade do 

Executivo, por via do Ministério dos Transportes, na mitigação desses desafios e 

riscos, com a aposta na modernização dos sistemas de controlo aéreo nacional, 

que passa fundamentalmente pelos homens e mulheres que dão todo o seu 

tempo protegendo vidas e evitando danos materiais.  

Enquanto o nosso País e o Mundo continuam a combater os desafios sem 

precedentes colocados pela pandemia COVID-19, os Controladores de Tráfego 

Aéreo trabalharam e trabalham incansavelmente para manter os céus abertos e 

seguros, ajudando os cidadãos angolanos e estrangeiros a viajar e regressar a 

casa, o transporte de materiais de biossegurança essenciais no combate a 

pandemia da COVID-19 e outros cidadãos e materiais que cruzaram os nossos céus 

para os seus destinos. 

É nossa convicção que a gestão e controlo do tráfego aéreo em todas as suas 

vertentes, particularmente no desenvolvimento, instalação, gestão e exploração 
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inerentes aos sistemas de comunicações, navegação e vigilância merece toda a 

nossa atenção. 

Por essa razão, estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos assegurar: 

 A diminuição significativa dos índices de “Stress” que este trabalho causa 

a todos os profissionais; 

 A melhoria das condições e meios de trabalho colocados a disposição dos 

operacionais; 

 O aumento da segurança e confiança dos operadores nacionais e 

internacionais na utilização do nosso Espaço Aéreo Nacional; 

 Assegurar o controlo e o domínio sobre o tráfego em toda a extensão da 

nossa Região de Informação de Voo (FIR), maximizando assim o potencial 

de arrecadação de receitas e assegurar o investimento continuo na 

modernização dos sistemas e capacitação dos profissionais. 

Caros Controladores de Tráfego Aéreo 

Estamos certos que esses objectivos serão alcançados quer por via das recentes 

alterações institucionais efectuadas, com a criação de uma empresa especializada 

e dedicada exclusivamente a esta actividade, a ENNA, EP, bem como com 

investimentos em curso e já em execução, a nível do PGCEAC (Programa de Gestão 

e Controlo do Espaço Aéreo Civil de Angola, bem como na formação permanente e 

continua dos profissionais existentes e da nova geração de profissionais que 

precisamos de iniciar a preparação.  

Nesta data festiva de âmbito internacional, saudamos todos os controladores 

angolanos, que consideramos verdadeiros heróis, pois apesar de toda a pressão 

natural das funções que exercem, o fazem com paixão, de forma zelosa e 

dedicada. 

Neste dia fazemos votos de muitos êxitos a todos os profissionais ligados 

directamente e indirectamente a esta nobre missão de separar aeronaves no ar e 

evitar acidentes em terra.  

Parabéns a todos os Controladores de Tráfego Aéreo! 

LUANDA, AOS 20 DE OUTUBRO DE 2020  

 

RICARDO VIEGAS D’ABREU 
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