
 
 

 

Requerimento para uma autorização operacional 

Application for operational authorisation 

Proteção de dados pessoais: Os dados pessoais incluídos neste requerimento e no processo de aplicação são processados pela autoridade competente para efeitos do 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativa à proteção de pessoas naturais no âmbito do processamento de 

dados pessoais e na livre circulação desses dados, que revogou a Diretiva 95/46/EC (Regulamento Geral de proteção de dados). Os dados serão processados para efeitos 

de performance, gestão e acompanhamento do processo despoletado pelo aplicante, pela autoridade competente para efeitos do artigo 12.º do Regulamento (UE) 

2019/947. 

Caso o requerente pretenda obter informações adicionais relativas ao processamento dos seus dados pessoais ou exercer os seus direitos (i.e. aceder ou retificar 

qualquer imprecisão do dado, incluindo no caso de estar incompleto), contate a ponto de contato na autoridade competente. 

O requerente tem o direito de a qualquer momento, submeter uma queixa relativamente ao processamento de dados pessoais à autoridade competente para a 

supervisão da proteção de dados, a Comissão Nacional de Proteção de dados. 

Data protection: Personal data included in this application is processed by the competent authority pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 

and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). It will be processed for the purposes of the performance, management and follow-up of the 

application by the competent authority in accordance with Article 12 of Regulation (EU) 2019/947.   
If you require further information concerning the processing of your personal data or exercising your rights (e.g. to access or rectify any inaccurate or incomplete data), 

please refer to the contact point of the competent authority.  
   The applicant has the right to make a complaint regarding the processing of the personal data at any time to the national Data Protection Supervisor Authority.  

Dados do operador do UAS UAS operator data  

1.1 Número de registo do 

operador de UAS   

UAS operator registration 

number 

  

1.2 Nome do operador do UAS 

UAS operator name   

 

 

  

Dados do UAS UAS data  

2.1 Fabricante 

Manufacturer   

  2.2 

Modelo 

Model  

 

 

  

2.3 Licença de exame tipo (se 

requerido) 

Type Certificate (if required)   

 

 

 



 
 

 

2.4 Número de série ou marca de 

registo do UA se aplicável 

Serial number or UA registration 

mark if applicable   

 

2.5. Certificado de 

aeronavegabilidade (Cofa)(se 

requerido) 

Certificate ofairworthiness 

(Cofa)(if required) 

 

2.6. Certificado de ruído (se 

requerido) 

Noise certificate (if required) 

 

2.7 Configuração: 

Configuration:   

   Aeroplano 

☐ 

Aeroplane 

 Helicóptero 

☐ 

Helicopter 

 Multirotor 

☐ 

Multirotor 

 Híbrido/VTOL 

☐ 

Hybrid/VTOL 

 Mais leve que o 

ar/Outro 

 

Lighter than air/ 

other 

    

 

2.8 MTOM    2.9 Velocidade 

máxima  

Maximum  

airspeed  

  

 

 

 

 

2.10 Dimensão máxima 

característica  

Maximum characteristic 

dimensions  

  

Operação Operation  

3.1 ConOps    

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 Manual de Operações 

disponível Operation manual 

available  

     sim yes            não no                  

3.3  Análise de risco predefinida 

(PDRA) (se aplicável) 

Predefined risk assessment 

(PDRA) (if applicable)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Se a operação está conforme com o PDRA publicado pela EASA, disponibilizar toda a informação e 

documentação identificada nessa análise 

If the operation complies with a PDRA published by EASA, provide all the information and documentation 

identified in it.   

3.5 Se a operação não está conforme com o PDRA publicado pela EASA, disponibilizar a análise de risco 

Operacional de acordo com o artigo 11 do Regulamento (UE) 2019/947 

If the operation does not comply with a PDRA published by EASA, provide the operational risk assessment in 

accordance with Article 11 of Regulation (EU) 2019/947  



 
 

 

3.6 Mitigações e objetivos de 

segurança operacional 

(OSOs) Mitigations and 

operational safety objectives 

(OSOs)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Seguro a cobrir a operação UAS estará constituído no começo da atividade 

UAS Insurance cover will be in place at the start of the UAS operations  
 sim yes            não no                  

Eu, o signatário, venho por este meio declarar que a operação UAS irá cumprir: 

— com as regras aplicáveis na União e a nível nacional relacionadas com a privacidade, a proteção de dados, as 

responsabilidades, o seguro, a interferência contra atos ilícitos (security) e a proteção ambiental; 

— com os requisitos aplicáveis consubstanciados no Regulamento (UE) 2019/947; e  

— com as limitações e condições definidas na autorização fornecida pela autoridade competente. 

I, the undersigned, hereby declare that the UAS operation will comply with:  

— any applicable Union and national rules related to privacy, data protection, liability, insurance, security and 

environmental protection;  

— the applicable requirement of Regulation (EU) 2019/947; and   

— the limitations and conditions defined in the authorisation provided by the competent authority.  

Data Date  Assinatura Signature   
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