MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENSE
AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL
NATIONAL AERONAUTICAL AUTHORITY

LICENÇA ESPECIAL DE AERONAVEGABILIDADE
PERMIT TO FLY
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
Esta Licença Especial de Aeronavegabilidade é emitida 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 apta a voar em
segurança para os fins e nas condições de validade, exceções e restrições pertinentes.
This Permit to Fly is issued in respect of the above mentioned aircraft, pursuant to paragraph c) article 7.º of Law No. 28/2013 of 12th April, which is considered capable of safe flight for the purpose and
within the pertinent validity conditions, exceptions and restrictions.
6. Exceções e restrições
Exceptions and Restrictions
Esta Licença Especial de Aeronavegabilidade só é válida quando acompanhada pelo <CPFA Modelo 362 Modelo 2M/3M Caderneta do Avião> que autoriza o release for flight emitido antes de cada voo.
This Permit to Fly is only valid when accompanied by <CPFA Model 362 2M/3M Model Aeroplane Technical log> authorizing the release for flight that is issued before each flight.
Qualquer anomalia detetada durante o(s) voo(s) terá de ser imediatamente reportada para o Gabinete da Autoridade Aeronáutica Nacional, a fim de se averiguar a validade desta Licença.
Any finding found during the flight(s) must be immediately reported to the National Aeronautical Authority Office in order to ascertain the validity of this permit.
7. Finalidade e condições de validade
Purpose and validity conditions
Sem prejuízo de qualquer decisão de substituição, de suspensão, de revogação ou de cancelamento pelo signatário (ou seu representante), esta Licença Especial de Aeronavegabilidade manter-se-á
válida de <dia de mês de ano> a <dia de mês de ano>, para <…> e para as condições definidas no campo 11. Observações.
Without prejudice to any decision to replace, suspension, revocation or cancellation by the undersigned (or his representative), this Permit to Fly will remain valid for <Year, Dayth Month> to <Year, Dayth
Month>, for <…> and for the conditions defined in the field 11. Remarks.
8. Data de Emissão
Emission Date

9. Emitido por
Issued by

10. Licença Nº
Permit to Fly no.
O CHEFE DO GABINETE DA AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL
THE HEAD OF THE NATIONAL AERONAUTICAL AUTHORITY OFFICE

<DDMMMAAAA>

<NC-Nº sequencial>
<Nome/Name>
<Posto/Rank>

SGQAAN.MOD.401.REV03

Frente

LICENÇA ESPECIAL DE AERONAVEGABILIDADE
PERMIT TO FLY
11. Observações
Remarks

Não são aceites alterações a esta Licença 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
esta Licença deverá encaminhá-la 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 Permit to Fly except by an authorised person. If this Permit to Fly is lost, the Head of the National Aeronautical Authority Office should be informed at once. Any person
finding this Certificate should forward it immediately to the: Head of the National Aeronautical Authority Office, Avenida da Força Aérea Portuguesa, n.º 1 Alfragide 2614-506 Amadora, Portugal.
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