
 

CIRCULAR TÉCNICA DE INFORMAÇÃO 
 

 

C.T.I. 22-01 EDIÇÃO 1 

ASSUNTO: Licença de Estação Radioelétrica 

 

 

1.0 - APLICABILIDADE 

Aeronaves inscritas no Registo Aeronáutico Nacional. 

 

2.0 – OBJECTIVO 

Dar conhecimento do novo modelo de licença das estações radioelétricas, bem 

como do modelo de requerimento a utilizar para o pedido de emissão. 

 

3.0 – DATA DE ENTRADA EM VIGOR 

A presente C.T.I. entra em vigor 15 dias após à data de assinatura da presente 

revisão. 

 

4.0 - DESCRIÇÃO 

O Regulamento n.º 192/2021, de 5 de março de 2021, aprovou um novo modelo 

da licença de estação radioelétrica, deixando de ser necessário a apresentação 

do impresso modelo nº 319 da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

O modelo de requerimento a utilizar para o pedido de emissão, de reemissão e de 

revalidação da licença, é disponibilizado no anexo I desta CTI. 
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O pedido de emissão, de reemissão e de revalidação da licença das estações 

radioelétricas, instaladas a bordo das aeronaves é efetuado junto da ANAC: 

a) Pelo(s) proprietário(s) da aeronave; ou, 

b) Por um dos proprietários da aeronave em representação dos restantes, 

mediante a apresentação de uma declaração assinada pelos proprietários 

a autorizar o pedido; ou, 

c) Por um legal representante do(s) proprietário(s) da aeronave. 

O requerimento deve ser instruído com a documentação descrita nos artigos 8º a 

12º do Regulamento n.º 192/2021, conforme a aplicabilidade. 

 

5.0 - REFERÊNCIAS 

- Decreto-Lei n.º 50/2014, de 31 de março, regime jurídico aplicável ao 

licenciamento das estações radioelétricas instaladas a bordo de aeronaves; 

 

- Regulamento n.º 192/2021, de 5 de março de 2021, requisitos para a instalação e 

a execução dos projetos de instalação ou de modificação das estações 

radioelétricas a bordo de aeronave. 

 
 

 

A Presidente do Conselho de Administração 

 

 

Tânia Cardoso Simões 

 
 
EDIÇÃO 1, 4 DE MARÇO DE 2022 
  



C.T.I 22-01 Edição 1                                                                                     Pag. 3 de 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
 
 
 

PEDIDO DE EMISSÃO DE  
 

LICENÇA DE ESTAÇÃO RADIOELÉTRICA 
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Espaço Reservado à ANAC (Reserved to ANAC): 

Taxa Paga Pela Guia 

 

 

Entrada: 

 

 
PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA DE ESTAÇÃO RADIOELÉTRICA 

(APPLICATION FORM FOR THE RADIOELECTRIC STATION LICENSE) 

    EMISSÃO (ISSUE)                REEMISSÃO (REISSUE)    REVALIDAÇÃO (REVALIDATION) 

    TRANSPORTE COMERCIAL 
           (COMMERCIAL AIRCRAFT) 

       AVIAÇÃO GERAL 
         (GENERAL AVIATION) 

   AERONAVE ANEXO I 
     (ANNEX I AIRCRAFT) 

1. Proprietário(s) ou Representante Legal: (Owner(s) or Legal Representative) 

Nome: (Name) ____________________________________________________________________________________________________ 

Morada: (Address) _________________________________________________________________________________________________ 

Telefone: (Phone) _____________________________     E-MAIL:  ________________________________________________________ 

Nº de Ident.: (ID number) _________________________________________ Emitido por: (Issued by) ___________________________ 

     CC             PassP             Outro (Other)                               Data val.: (Exp. date) __________________________________ 

 

2. Aeronave: (Aircraft) 

Matrícula: _________ 
(Registration) 

Fabricante: ________________ 
(Manufacturer) 

Modelo: ______________________ 
(Model) 

Nº de Série: _______ 
(Serial Number) MTOW:  _____________ kg  Nº de Ocupantes/Passageiros: _______ 

(Nr. Occupants/Passengers)  
3. Lista de Equipamentos: 
(Equipment Listt) 

  

Descrição/Tipo 

(Description/Type) 
P/N S/N 

Potência 
(Power) 

ETSO(s) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     
 

4. Declaração: (Statement)  

Eu abaixo assinado declaro que as informações constantes do presente formulário são exatas e 
solicito a emissão da licença acima indicada para a aeronave em causa. 
(I, undersigned, declare that the information given in the present form are exact and I request the issuance of the indicated aircraft License.) 

 

 

______/______/______ 
Data (Date) 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do(s) Proprietário(s) ou Representante Legal 

(Owner(s) or Legal Representative signature(s)) 
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5. Outros proprietário(s) ou Representante Legal: (Owner(s) or Legal Representative) 

 

 

Nome: (Name) ____________________________________________________________________________________________________ 

Morada: (Address) _________________________________________________________________________________________________ 

Telefone: (Phone) _____________________________     E-MAIL:  ________________________________________________________ 

Nº de Ident.: (ID number) _________________________________________ Emitido por: (Issued by) ___________________________ 

     CC             PassP             Outro/Other                               Data val.: (Exp. date) __________________________________ 

 

Nome: (Name) ____________________________________________________________________________________________________ 

Morada: (Address) _________________________________________________________________________________________________ 

Telefone: (Phone) _____________________________     E-MAIL:  ________________________________________________________ 

Nº de Ident.: (ID number) _________________________________________ Emitido por: (Issued by) ___________________________ 

     CC             PassP             Outro/Other                               Data val.: (Exp. date) __________________________________ 

 

Nome: (Name) ____________________________________________________________________________________________________ 

Morada: (Address) _________________________________________________________________________________________________ 

Telefone: (Phone) _____________________________     E-MAIL:  ________________________________________________________ 

Nº de Ident.: (ID number) _________________________________________ Emitido por: (Issued by) ___________________________ 

     CC             PassP             Outro/Other                               Data val.: (Exp. date) __________________________________ 

 

Nome: (Name) ____________________________________________________________________________________________________ 

Morada: (Address) _________________________________________________________________________________________________ 

Telefone: (Phone) _____________________________     E-MAIL:  ________________________________________________________ 

Nº de Ident.: (ID number) _________________________________________ Emitido por: (Issued by) ___________________________ 

     CC             PassP             Outro/Other                               Data val.: (Exp. date) __________________________________ 
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ANEXOS (ANNEXES) 

 

1. Cópia do Certificado de Matrícula da aeronave  

(Copy of the Aircraft Registration Certificate  
 

2. Cópia EASA Form 1 relativo a cada um dos equipamentos instalados 
        (EASA Form 1 copy for each equipment installed) 

 

3. Cópia do título de navegabilidade da aeronave  
        (Copy of the Airworthiness title)  

 

4. Cópia das folhas do Diário de Navegação onde constem os registos dos serviços da 
aeronave, desde a data do fim da validade da licença até à data da apresentação do pedido de 
renovação  
        (Copy of the Navigation Log containing the aircraft service records from the date on which the license expires until the date of submission 
of the renewal application) 

 

5. Declaração, sob compromisso de honra, emitida pelo proprietário ou por um dos 
proprietários, em representação dos restantes, referente à existência de acidentes ou de 
incidentes graves com a aeronave  
        (Declaration, under oath, issued by the owner or by one of the owners, representing the others, regarding the existence of accidents or 
serious incidents with the aircraft) 

 

6. Comprovativo de cumprimento das normas ETSO 
        (Proof of compliance with ETSO standards) 

 

7. Lista e equipamentos da aeronave, com indicação do fabricante, modelo, PN, SN, data de 
instalação 
       (Aircraft Equipment list with indication of manufacturer, model, PN, SN, installation date 

 

8. Cópia da licença de estação radioelétrica, se aplicável 
       (Copy of the radio station license, if applicable) 

 

9. Aprovação do projeto, se aplicável 
(Project approval, if applicable) 

 

10. Um certificado de aptidão para serviço da aeronave, ou documento equivalente, conforme a 
aplicabilidade 
(A certificate of release to service of the aircraft, or equivalent document, as applicable) 

 

11. Outra documentação considerada relevante: 
        (Other documentation considered relevant) 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____/ _____/ _____ 
Data (Date) 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do(s) Proprietário(s) ou Representante Legal 

(Owner or Legal Representative signature) 
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