
AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL 

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO  

1. Nome da Organização:

2. Nome do Dirigente:

3. Posição:

4. Qualificações académicas relevantes para a posição ocupada:

5. Experiência profissional relevante para a posição ocupada:

6. Assinatura:   ....................................................................... Data : ___________________

- Após preenchimento, enviar este documento em envelope confidencial à ANAC, Direção de Aeronavegabilidade
Rua B, Edifício Santa Cruz – Aeroporto de Lisboa 

Espaço Reservado à ANAC 

APROVAÇÃO DA DIREÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE

Assinatura : Data : ____________________

Nome: 

ANAC/EASA Doc.4 



Instruções de preenchimento do ANAC/EASA Doc. 4:

Bloco 1: Indicar a denominação de registo da empresa.

Bloco 2: Indicar o nome completo do dirigente proposto pelo Administrador 
Responsável.

Bloco 3: Registar o nome do cargo a exercer pelo dirigente proposto no âmbito 
pretendido, conforme definido na estrutura organizacional da empresa.

Bloco 4: Este bloco deverá indicar o curso de Engenharia e respetivo grau 
académico, ou o número da licença de técnico de manutenção ou de piloto, 
conforme aplicável. Deverá ainda listar as formações mais relevantes para a 
posição a ocupar no âmbito pretendido, de acordo com os requisitos 
estabelecidos na presente CTI. Para outros detalhes, dada a limitação de espaço 
deste bloco, deverá ser remetido para o CV.
 
Bloco 5: Este bloco deverá listar, por datas, os cargos exercidos pelo dirigente 
proposto cujas funções desempenhadas sejam relevantes para a posição a ocupar 
no âmbito pretendido, de acordo com os requisitos estabelecidos na presente CTI. 
Para outros detalhes, dada a limitação de espaço deste bloco, deverá ser remetido 
para o CV.
 
Bloco 6: Assinatura do dirigente nomeado pelo Administrador Responsável para 
exercer a posição no âmbito pretendido.

Nota importante: No preenchimento do cabeçalho do documento ANAC/EASA 
doc. 4, o requerente deverá selecionar, em cada uma das duas linhas a serem 
preenchidas, apenas uma das opções constantes do pdf editável disponibilizado 
no sítio da ANAC na internet, conforme aplicável.


	Blank Page

	Combo Box1: [      ]
	Combo Box2: [    ]
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Date23_af_date: 
	Date24_af_date: 


