Guia de abertura de conta no Registo
Português de Licenças de Emissão
integrado no Registo da União

Síntese
A abertura de conta no RPLE integrado no Registo da União pressupõe que o titular de conta
nomeie dois representantes autorizados e um representante autorizado adicional.
Os representantes autorizados e o representante autorizado adicional serão as pessoas
detentoras das passwords de acesso e terão um papel ativo em qualquer transação a partir
dessa conta. Para o pedido de abertura de conta, que se processa em quatro fases, é
necessária a prévia inscrição dos representantes autorizados no registo.

FASE A (a realizar por cada um dos representantes autorizados)
1. O futuro representante autorizado acede ao RPLE integrado no Registo da União
(https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/PT/index.xhtml) e cria uma conta
no ECAS, Serviço de Autenticação da Comissão Europeia.
2. Uma vez inscrito no ECAS, o futuro representante adiciona o seu número de telemóvel
(https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?domain=external&amp;submit=select&loginRe
questId=ECAS_LR-1849163-4S41On56Yit2iUA1JWNuzhi2vFt7TfZShFNqnXRSioQCDPpTLi1uVzlMEIdfbszzjW-Ej0KX9OGr9CuJgtFjeaNlW).
3. O futuro representante autorizado retorna ao RPLE integrado no Registo da União
(https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/PT/index.xhtml), inicia a sessão e
preenche os seus dados pessoais para receber o seu ID de utilizador (URID, que é do
tipo PTXXXXXXX).

FASE B (a realizar por um dos representantes)
1. Um
dos
futuros
representantes
acede
ao
Registo
(https://etsregistry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/PT/index.xhtml), em nome do titular da conta,
e faz um pedido de abertura de conta, indicando os dados do titular, dos futuros
representantes autorizados, inclusive os ID destes utilizadores (ou seja, os URID de
cada um dos representantes previamente obtidos) e os dados do operador de
aeronave. O nome solicitado no ecrã inicial do pedido de abertura de conta, e nas
informações sobre o titular da conta, deverá ser o mesmo e igual ao que consta do
Plano de Monitorização.
Nota: Quando lhe for perguntado se quer adicionar representantes autorizados, deverá
escolher “Não”. Quando lhe for perguntado se quer adicionar representantes
autorizados adicionais, deverá escolher “Sim” e preencher os dados do representante
autorizado adicional.
2. Obtém o ID do pedido de abertura de conta e recebe um email com o requerimento de
abertura de conta (ficheiro pdf).
3. O titular da conta envia o requerimento e toda a documentação necessária solicitada
no anexo desse requerimento para a APA:
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
Departamento de Alterações Climáticas, Ar e Ruído
Rua da Murgueira, 9/9-A
Zambujal
Apartado 7587
2611-865 Amadora
Portugal
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FASE C (a realizar pela Autoridade Competente/ Administrador Nacional)
1. A Autoridade Competente / Administrador Nacional (APA) revê o requerimento e toda a
documentação enviada e aprova ou rejeita o pedido de abertura de conta.
2. No caso de aprovação e após a confirmação do pagamento do valor pecuniário (valor
que se encontra publicado na Documentação Pública do RPLE (https://rple.pt)), a
Autoridade Competente / Administrador Nacional solicita ao gestor do registo o envio,
por correio, a cada representante, da chave de inscrição.

FASE D (a realizar por cada um dos representantes autorizados)
1. Cada um dos representantes autorizados acede ao RPLE integrado no Registo da
União e insere a chave de inscrição, tendo assim acesso à conta.

2

Diagramas
FASE A

1

2

1
2
3

3

FASE B

4

FASE D

5

