MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE
AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL
NATIONAL AVIATION AUTHORITY
FORMULÁRIO N.º 3 – CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO
FORM 3 – APPROVAL CERTIFICATE
Referência: Em conformidade com o regulamento nacional presentemente em vigor e sem prejuízo
das condições abaixo especificadas, a AAN certifica
Reference: In terms of national regulation for the time being in force and subject to the conditions specified
below, the NAA hereby certifies

<NOME E MORADA DA ENTIDADE DE MANUTENÇÃO>
<NAME AND MAINTENANCE ORGANISATION ADRESS>
Como uma entidade de manutenção PMAR 145 aprovada para proceder à manutenção dos
produtos constantes no plano de homologação em anexo e emitir os correspondentes certificados de
aptidão para serviço usando a referência acima indicada.
As a PMAR 145 maintenance organisation approved to maintain the products listed in the attached
approval schedule and issue related certificates of release to service using the above reference.

CONDIÇÕES / CONDITIONS
1. A presente homologação limita-se ao especificado na respetiva secção do manual da entidade
aprovada em conformidade com o PMAR 145, e
This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the PMAR 145 approved
maintenance organisation exposition; and

2. A presente homologação exige o cumprimento dos procedimentos especificados no manual da
entidade de manutenção aprovado em conformidade com o disposto no PMAR 145, e
This approval requires compliance with the procedure specified in the PMAR 145 approved
maintenance organisation exposition; and

3. A presente homologação é válida enquanto a entidade de manutenção homologada satisfizer o
disposto no PMAR 145.
This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with PMAR
145.

4. Desde que cumpridas as condições acima referidas, a presente homologação permanecerá válida
durante um período ilimitado, até que seja renunciada, substituída, suspensa ou revogada.
Subject to compliance with forgoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited
duration until the approval is surrendered, superseded, suspended or revoked.
Data de emissão / Date of issue :
Assinatura / Signature:
Data do plano de homologação (facultativo) / Date of attached schedule of Approval (optional):

Pela Autoridade Aeronáutica Nacional / For the National Aviation Authority
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Data/Date: 06 JAN 2017
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PLANO DE HOMOLOGAÇÃO
APPROVAL SCHEDULE
Nome da entidade : <ENTIDADE DE MANUTENÇÃO>
Organisation name :<MAINTENANCE ORGANISATION>
Referência / Reference : <…>
CLASSE

CATEGORIA

LIMITAÇÂO

CLASS

RATING

LIMITATION

<AERONAVE

<A1 Aviões superiores a 5 700 kg

AIRCRAFT>

A1 Airplanes above 5 700 kg>

BASE
BASE

LINHA
LINE

<A2 Aviões de 5 700 kg ou menos
A2 Aeroplanes 5 700 kg and below>

<MOTORES

<B1 Turbina

ENGINES>

B1 Turbine>

<COMPONENTES
QUE NÃO MOTORES
COMPLETOS
OU APU

zC1 Ar condicionado e pressurização

COMPONENTS OTHER THAN
COMPLETE ENGINES OR
APUS>

C1 Air Cond & Press>

<C3 Comunicações e navegação
C2 Comms and Nav>

<C5 Potência elétrica
C5 Electrical Power>

<C6 Equipamento
C6 Equipment>

<C7 Motor - APU
C7 Engine – APU>

<C16 Hélices
C16 Propellers>

<SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

<D1 Ensaios Não Destrutiva
D1 Non-Destructive Testing>

SPECIALISED SERVICES>

Este plano de homologação limita-se aos produtos e atividades especificadas na secção sobre o âmbito
de aprovação do manual da entidade de manutenção aprovado nos termos do PMAR 145.
This approval schedule is limited to those products and activities specified in the scope of approval section
contained in the PMAR 145 approved maintenance organisation exposition.

Referência do MEM / MOE Reference:
Data de emissão / Date of issue:

Assinatura / Signature:

Pela Autoridade Aeronáutica Nacional / For the National Aviation Authority

SGQAAN.MOD.406.REV00

Data/Date: 06 JAN 2017
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