
 
 

 

 

Requerimento para pedir ou alterar um LUC 

Application for request or change a LUC 

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 Dados do operador 
UAS 
UAS operator data  
 
Nome Name: 
Morada Address: 
TelefoneTelephone: 
Email: 

 

 

1.3 N.º LUC 1 (se 
aplicável if 
aplicable) 

 Validade1 Validity:  



 
 

 

1.4 Pessoal 
responsável dentro 
da organização 1 
(se aplicável if 
aplicable) 

 
Pessoa 1 responsável pela 
autorização das operações com 
UAS (se aplicável if aplicable) 

 

(1) Apenas no caso de ser solicitada uma alteração de LUC Only if requested a LUC change 

Solicitação Request  

2.1 Solicitar LUC 

LUC   

  sim yes            não no          Data da solicitação date:        

 

2.1.1. Documentação a 
submeter   

Documentation to 
submit 

          Pedido formal a ANAC com o requerimento 

          Dados AMC1 UAS.LUC.010(2) General requeriments for an LUC 

                  Nome e morada completa do local principal de negócio do operador (local          
onde está legalmente constituída) 

Declaração formal à ANAC que o operador submete um pedido de um LUC 

Declaração que toda a informação submetida à ANAC foi verificada pelo 
operador e que esta encontra-se conforme com os requisitos aplicáveis 

Data que o operador deseja iniciar a operação 

Assinatura do gestor responsável 

          Lista de anexos que acompanham o pedido formal 

Nome(s) dos responsáveis pelo pessoal afeto ao operador de UAS, incluindo 
o gestor responsável, os gestores responsáveis pela operação, manutenção, 
treino, segurança operacional (safety) e segurança contra atos ilícitos 
(security) e a pessoas responsável por autorizar as operações com UAS, bem 
como pelo responsável pela monitorização da qualidade referida em AMC1 
UAS.LUC.030(2)(g)(v) Safety management system 

A lista de UAS a serem operados 

Metodologia de controlo e supervisão das operações a ser utilizada (manual 
e procedimentos) 

Identificação das especificações da operação identificadas e implementadas 

 



 
 

 

Manual de operações (operations manual, GM1 UAS.SPEC.030(3)(e)) (OM) e 
manual de gestão de segurança (safety management manual) (SMM) 

Nota: o OM e o SMM podem ser combinados, originando o Manual LUC, tal 
como exposto no AMC1 UAS.LUC.040 LUC manual (LUC Manual) 

Cronograma e lista de eventos do processo de submissão do pedido de LUC, 
com os eventos apropriados destinados e as datas alvo; 

Documentos de compra, leasing, contratos ou cartas de interesse 

Arranjos ou regimes estabelecidos para as instalações e para o equipamento 
necessário e disponível 

Arranjos ou regimes relativos ao treino e qualificação da tripulação remota e 
do restante pessoal envolvido. 

Nota: No caso de operações UAS conduzidas em SAIL V e VI, será exigido ao titular LUC um UAS certificado 
pela EASA. No caso de operações UAS conduzidas em SAIL III e IV, a ANAC especificará se o titular de LUC é 
obrigado a usar um UAS certificado pela EASA (AMC1 UAS.LUC.060 Privileges of an LUC holder).  

2.2 Alteração de LUC  

LUC Change 

 sim yes            não no           Data da solicitação date:               

Motivo da alteração 

Change motif 

 

Alterações da estrutura organizacional     

Changes to the organisational structure; 

 Um novo tipo de aeronave tripulada a ser utilizada  

A new type of UAS being employed; 

 Aquisição de Aeronaves adicionais do mesmo tipo ou 
similares  

Additional UAS of the same or similar type being acquired; 

 Alterações significativas no Pessoal (alterando Pessoal 
essencial e/ou um grande número de Pessoal, bem como 
rotação frequente desse Pessoal  

Significant changes in personnel (affecting key personnel and/or 
large numbers of personnel, high turn-over); 

 novos regulamentos ou emendas aos regulamentos atuais 
new or amended regulations; 

 Alterações no estado financeiro  

changes in financial status; 



 
 

 

 novo local(ais), equipamento, e/ou alterações nos 
procedimentos operacionais, e  

new location(s), equipment, and/or operational procedures; and 

 novos prestadores subcontratados  

new subcontractors. 

 Documentos 
Anexados 

 Nota: Submeta todos 
os documentos  

Submit all documents  

Relatório da Análise de perigos e dos riscos relacionados com 
alterações operacionais significativas, alterações organizacionais 
significativas, do pessoal essencial e alterações que podem 
afetar a forma como a operação é realizada. 

Report of formal hazard analyses/risk assessment for major 
operational changes, major organisational changes, changes in 
key personnel, and changes that may affect the way a UAS 
operation is carried out; 

 Identificação de alterações suscetíveis de ocorrer no negócio 
que podem ter um impacto notório no:  

identification of changes likely to occur in business which would 
have a noticeable impact on: 

 Recursos – materiais e humanos 

resources — material and human; 

 Orientação da gestão – Processos, procedimentos, treino 
e 

management guidance — processes, procedures, 
training; and 

 Controlo da gestão  
management control; 

Um safety case/ análise de risco focada na Segurança da 
aviação; e 

safety case/risk assessments that are focused on aviation safety; 
and 

 Evidência do envolvimento das partes interessadas no 
processo de gestão da mudança, como apropriado  



 
 

 

Involvement of key stakeholders evidence in the change 
management process as appropriate. 

Durante o processo de gestão de mudança, evidenciar que as 
análises de risco anteriores e os perigos existentes foram revistos 
para mitigar possíveis efeitos  

During the change management process, provide supporting 
evidence that previous risk assessments and existing hazards 
were reviewed for mitigation of possible effects. 

No caso de estarem envolvidas interfaces (prestadores de 
serviços subcontratados) evidenciar que foram utilizadas as 
linhas de orientação  do GM2 UAS.LUC.030(g)(viii) Safety 
management system 

Descrição da alteração: 

(description of requested change): 

 

 

 

 

 

2.3 Número de série 
ou marca de 
registo do(s) UA(s) 
se aplicável 

Serial number or UA 
registration mark if 
applicable   

 

2.4 Configuração: 

Configuration:   
Aeroplano 

☐ 
Aeroplane 

Helicóptero 

☐ 
Helicopter 

Multirotor 

☐ 
Multirotor 

Híbrido/VTOL 

☐ 
Hybrid/VTOL 

Mais leve que 
o ar/Outro 

☐ 
Lighter than 

air/ other 



 
 

 

2.5 MTOM (kg) 

Maximum take-off 
mass (kg) 

  2.6 
Velocidade 
máxima  

Maximum  
airspeed  

  

 

 

 

 

2.7 Dimensão 
máxima 
característica  
Maximum 
characteristic 
dimensions  

  

Operação Operation  

3.1 ConOps   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Manual LUC e 
sistema de gestão 
da segurança 
operacional 
disponível  

      LUC manual and 
Safety management 
System available  

Novo new                 sim yes            não no                  

Verificar Check UAS.LUC.030, UAS.LUC.040 AMC1 UAS.LUC.040 LUC manual 
AMC1 UAS.LUC.040(3) LUC manual: 

 Organização, procedimentos aplicáveis e atividades desenvolvidas; 

 Sistema de gestão da segurança operacional incluído; 

 Declaração do administrador responsável assinada;  

 Procedimentos para gerir organizações parceiras ou subcontratadas (se 
aplicável) 

Alterado changed   sim yes            não no                 

Ref.ª :               Versão Version:            data aprovação approval date:                       



 
 

 

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       

Número da apólice: 

Apólice number 

Data de validade: 

 Validity date           

Eu, o signatário, venho por este meio submeter a V.exa             (um pedido de LUC) (um pedido de alteração a a 
um LUC), aproveitando para declarar que as operações irão ser conduzidas cumprindo com: 

— 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 os privilégios, tipos de operação autorizados, área operacional ou classe de espaço aéreo ou quaisquer 
outras eventuais limitações ou condições especiais do LUC e concedidas pela autoridade competente. 

I, the undersigned, hereby submitting my application          (for a LUC) (to change a LUC), taking the opportunity 
to declare that the operations under the certificate will be conducted 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 privileges, type of authorized operations, operational area or airspace class or any other limitation or 
conditions limitations and conditions defined in the authorisation granted by the competent authority.  

 

Data Date  Assinatura Signature   

 

 

 

 

 

 


	11 Número de registo do operador de UAS UAS operator registration number: 
	13 N LUC 1 se aplicável if aplicable: 
	Validade1 Validity: 
	14 Pessoal responsável dentro da organização 1 se aplicável if aplicable: 
	Pessoa 1 responsável pela autorização das operações com UAS se aplicável if aplicable: 
	21 Solicitar LUC LUC: 
	25 MTOM kg Maximum takeoff mass kg: 
	26 Velocidade máxima Maximum airspeed: 
	27 Dimensão máxima característica Maximum characteristic dimensions: 
	31 ConOps: 
	Data Date: 
	Assinatura Signature: 
	name: 
	adress: 
	phone: 
	email: 
	Radio Button1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box5: Off
	Check Box9: Off
	Check Box4: Off
	Check Box10: Off
	Check Box8: Off
	Check Box14: Off
	Check Box111: Off
	date1: dia/mês/ano
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box16: Off
	Check Box15: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box21: Off
	Check Box20: Off
	Check Box22: Off
	descriptor: 
	serialnbr: 
	Radio Button2: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Radio Button3: Off
	ref: 
	ver: 
	apolice: 
	date: 
	Radio Button4: Off
	Text26: 
	Text25: request a LUC / request a LUC change
	Text1: Número do certificado LUC / LUC number


