
Por que é segura 



-- Todas as aeronaves produzidas são certificadas pelas autoridades responsáveis pela seguran-
ça da aviação antes de receberem autorização para voar. A certificação de um produto é uma 
avaliação independente de um projecto e uma confirmação de que o mesmo respeita as nor-
mas de segurança estabelecidas ao longo de décadas. A EASA é responsável pela certificação 
de todas as aeronaves produzidas e concebidas na Europa.

O trabalho da EASA não termina, porém, quando o produto entra em serviço - este é apenas 
o começo. O nível de segurança inicial é mantido durante todo o ciclo de vida do produto. 

-- Todos os aspectos da segurança da aviação são monitorizados. Os operadores das aerona-
ves, as organizações de manutenção das aeronaves, bem como outras entidades da aviação 
têm a obrigação de comunicar quaisquer problemas de segurança detectados. As comuni-
cações são analisadas a fim de identificar motivos de preocupação. Esta monitorização contí-
nua permite a detecção precoce de potenciais problemas. A EASA toma de imediato as medi-
das adequadas para garantir que são mantidas as mais rigorosas normas de segurança.

Porque as aeronaves são 
certificadas antes de serem 
autorizadas a voar

Porque a segurança da  
aviação é continuamente 
monitorizada



-- Para que as normas de segurança da aviação e de protecção ambiental possam ser melho-
radas, é necessário rever e reforçar continuamente as regras com base nos conhecimentos ci-
entíficos mais recentes. As regras são elaboradas e adaptadas de forma a reflectir as mudanças 
tecnológicas e as necessidades da aviação, com a segurança como primeira prioridade. A EASA 
presta aconselhamento à Comissão Europeia sobre as regras de segurança e é responsável pela 
descrição, em termos jurídicos, das melhores formas de atingir um nível elevado de segurança. 
As regras são revistas em consulta com a indústria e os cidadãos a fim de assegurar a sua pro-
porcionalidade em relação aos objectivos que se propõem alcançar.

-- A melhoria contínua das regras constitui uma base sólida para um sistema de aviação segu-
ro. Paralelamente, existe um mecanismo para garantir a aplicação coerente destas regras. A 
EASA é responsável pela monitorização da aplicação das regras de segurança da aviação pelas 
autoridades nacionais da aviação em cada Estado-Membro, função que desempenha através 
da realização de inspecções proactivas. Em simultâneo, presta formação e aconselhamento às 
autoridades. 

Os operadores não europeus são sujeitos a inspecções para garantir que cumprem as mes-
mas normas de segurança rigorosas aplicáveis aos seus homólogos europeus. A EASA coordena 
estas inspecções a nível europeu. Em caso de violação das normas de segurança, a Comissão 
Europeia toma medidas adequadas.

-- O transporte aéreo é uma actividade internacional e, por conseguinte, a segurança da avi-
ação exige o esforço concertado de múltiplas organizações a nível internacional. A EASA for-
nece conhecimentos técnicos e representação a organizações internacionais, painéis técnicos 
e grupos de trabalho. A Agência trabalha também em estreita cooperação com as autoridades 
responsáveis pela segurança da aviação fora da União Europeia no intuito de reforçar a pro-
moção da segurança à escala global. 

Porque as normas de 
segurança são continuamente 
revistas e melhoradas

Porque as mesmas regras de 
segurança da aviação são 
aplicadas em toda a Europa

Porque a segurança beneficia 
com a cooperação 
internacional
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Uma Agência da União Europeia.
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