
Tipo de pedido   (Selecionar opção)

Número de identificação da autorização anterior

Data prevista para o início dos serviços/operações

Estado(s) Membro(s) onde se situa a infraestrutura

Outras especificações da infraestrutura

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Denominação social

N.º de Pessoa Coletiva Acrónimo

Endereço postal completo

Telefone

Página web

Outras informações  

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DE CONTACTO

Telefone

DOCUMENTOS SUBMETIDOS

1. Documentos submetidos para a avaliação do sistema de gestão da segurança:

1.1.

1.2.

EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SEGURANÇA

REQUERIMENTO

Descrição do sistema de gestão da segurança e outros documentos que demonstrem a 
conformidade com os requisitos estabelecidos no anexo II do Regulamento Delegado (UE) 
2018/762, da Comissão, de 8 de março

Referências cruzadas do sistema de gestão da segurança (ver ponto 1.1.) com o anexo II do 
Regulamento Delegado (UE) 2018/762 (DEIT-CA-007 - Ficha de Avaliação para Autorização de 
Segurança), incluindo uma indicação exata, na documentação relativa ao sistema de gestão da 
segurança, das referências ao cumprimento dos requisitos aplicáveis em matéria de 
especificação técnica de interoperabilidade para o subsistema de exploração e gestão do 
tráfego

Endereço correio eletrónico

Endereço postal completo

Título ou função

Endereço correio eletrónico

Nome e apelido
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2. Documentos submetidos para a parte nacional da avaliação:

2.1.

2.2.

3. Plano(s) de medidas corretivas:

3.1.

3.2.

4. Outros documentos:

Especificar

Data  

Espaço reservado aos Serviços do IMT, I.P.

Data de receção do requerimento  Número de referência interno  

Assinatura  

O estado atual do(s) plano(s) de ação estabelecido(s) pelo gestor de infraestrutura para dar 
resposta a qualquer incumprimento grave ou qualquer outra área problemática identificada 
durante as atividades de supervisão desde a avaliação anterior 

O estado atual do(s) plano(s) de ação estabelecido(s) pelo gestor de infraestrutura para dar 
resposta às questões residuais na sequência da avaliação anterior

Requerente  
(nome próprio, apelido)

Descrição ou outra demonstração da forma como as modalidades de gestão da segurança têm 
em conta as regras nacionais notificadas em conformidade com o artigo 8.º da Diretiva (UE) 
2016/798, de 11 de maio

Referências cruzadas do sistema de gestão da segurança (ver ponto 1.1) com os requisitos 
estabelecidos nas normas nacionais pertinentes (ver ponto 2.1.)
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