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CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE 
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

1. Número de cauda 
    Tail no. 

2. Fabricante e Modelo 
    Manufacturer and Model 

3. Número de Série  
    Serial no. 

4. Missão(ões) 
    Mission 

    

5. Autorização e Base de certificação 
    Authorisation and Certification Basis 

O presente Certificado de Aeronavegabilidade é emitido para a aeronave acima especificada, nos termos da alínea c) do artigo 7.º da Lei nº28/2013 de 12 de abril, a qual é considerada aeronavegável, 

quando mantida e operada em conformidade com o Certificado de Tipo/Certificado de Aceitação (ou equivalente) e nas condições de validade, exceções e restrições pertinentes. 

This Airworthiness Certificate is issued in respect of the above mentioned aircraft, pursuant to paragraph c) article 7.º of Law No. 28/2013 of 12
th
 April, which is considered airworthy, when maintained and 

operated in accordance with the Type Certificate / Certificate of Acceptance (or equivalent) and the pertinent validity conditions, exceptions and restrictions. 

6. Exceções e restrições 
    Exceptions and Restrictions 

 

 

7. Condições de validade 
    Validity Conditions 

Sem prejuízo de qualquer decisão de substituição, de suspensão, de revogação ou de cancelamento pelo signatário (ou seu representante), este Certificado de Aeronavegabilidade manter-se-á válido de 

<dia de mês de ano> até <dia de mês de ano> e enquanto a aeronave for operada, inspecionada, reparada ou modificada nos termos da regulamentação em vigor pela Força Aérea Portuguesa e se 

mantiver como propriedade do Estado Português. 

Without prejudice to any decision to replace, suspension, revocation or cancellation by the undersigned (or his representative), this Certificate of Airworthiness will remain valid from <Year, Day
th
 Month> to 

<Year, Day
th
 Month> and until the aircraft is operated, inspected, repaired or modified in accordance with regulations in force by the Portuguese Air Force and while it remains as property of the Portuguese 

State. 

8. Data de Emissão 
    Emission Date 

9. Emitido por 
    Issued by  

10. Certificado Nº 
      Certificate no. 

<DDMMMAAAA> 

 O CHEFE DO GABINETE DA AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 

THE HEAD OF THE NATIONAL AVIATION AUTHORITY OFFICE 

 

 

 

<Nome/Name> 
<Posto/Rank > 

<NC-nº sequencial> 

SGQAAN.MOD.400.REV03                  Frente 

 



CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE 
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

11. Observações 
      Remarks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Não são aceites alterações a este Certificado exceto por alguém autorizado. Em caso de perda, o Chefe do Gabinete da Autoridade Aeronáutica Nacional deve ser notificado de imediato. Qualquer pessoa que 
encontre este Certificado deverá encaminhá-lo para: Chefe do Gabinete da Autoridade Aeronáutica Nacional, Avenida da Força Aérea Portuguesa, n.º 1 Alfragide 2614-506 Amadora, Portugal. 
No entries or endorsements may be made on this certificate except by an authorised person. If this Certificate is lost, the Head of the National Aviation Authority Office should be informed at once. Any person finding 
this Certificate should forward it immediately to the: Head of the National Aviation Authority Office, Avenida da Força Aérea Portuguesa, n.º 1 Alfragide 2614-506 Amadora, Portugal. 
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