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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
POR TUGUESE ÃÍLVISTRY OF DEFENCE
AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL
NA TIONÁL ,JEROA’A UTICAL A UTHORITY
FORMULÁRIO N.’ 3- CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO
FORA! 3 APPRO VAL CERTIFICA TE
-

Em conformidade como Regulamento nY 4312016, de 6 de mao. publicado cm Diãdo da República 2? série—NYSS
6 de maio de 2016 presentemate em vigor e sem prejuizo das cDndiçôcs ahao especincadas, a Autoridade
ArronáuIi Nacional certifica
In TL’rms of lhe Rcwiiczm colo n. “331/2016. of 6’ e’fi (co’, publisficti li, lhe Dici rio tia República 3. súrie N. ‘88 6 Of
A mv of 2016 for 11w ri’ne be(ng lo force anil sichjeel lo lhe conditi,mv specificd hcIvi lhe Auioddade Áeronãut 1 ca
Nacional herchv ceflhfies

—

—

AEROMEC

Mecânica de Aeronaves S.A., Aeródromo Municipal dc Cascais, Hangar 6
2785-632, S. Domingos de Rana, Portugal
fleferãncin/flefrre;,ee: tN.PRT.I45.O3

—

Tircs,

Como uma entIdnd. de manulençan PMAI{ 145 aprovada pan preder à manutenção dos produtos e componentes
constartes no pno dc horzoIogço cm anexo e emitir o zorrespondentes certificadas de 2ptidão para serviço usando
re&ràcia acima intUcada.
is o PItA E /45 rnuinlena,,ce urganisaliati appwicd lo matutam lhe producis and componenLr listei? ia lhe anuchecl

appro vai schedide í,ml ftvne relateS

cerrif leal es of releae

lo

senice

ttutg lhe nboir refereiice.

CONDIÇÕES / CONDITIONS
1.

A presente homologação limita-se ao especificado no ãmhito dc aprovação do manual da entidade aprovada nos
ternios do PMAR 25, incuindn os panteres des*a Autoridade às 1130 confo:mhbde identificadas em sede de
auditoria n, N2020; e
This appro vIl, tirnileil la gim, specffied tu lhe scvpe of appro d seclion of lIii P.S!.1R /45 appraved muinienahIce
.rç’:,nlsc,tion ciposiilo.i. incliuling lhe recopinje,jda,hntç oflhis aulhorin’for thtfindings üknzqed hidiig t:uslir ii.
1i202ft and

2.

A presenw homoIogsço exige o cumpdmenlo dos procedimentos especiflcados no manual da entidade de
manutenção aprovado nos termos do PNIAR 115; e
This appro vai reqidres compliance
orgclnisalion cxposilion: and

3.

titft lhe proccdnres spcclfkd

III

lhe PÁ/AR 145 apprnved :nai,,lenance

A presente humatagação válida enquanto a entidade dc manutenção homologada satisfizera disposto na PMAR
145; e
Tias appn, vai iç i’aLcl Li lis: lhe lpprri red nnii,jietlínice orgciiiisution re.,ztlibL lo ccin;piiun:e ii Uh lhe PÁ/AR /45:

Llnd

4.

Desde que cumpridas as condições acima referidas, presente homologação permanecerá válida durante um
período ilimitado, até que seja renunciada, substituida, suspensa ou revogada.
Suhjccl lo conipilance wilhfurgohig comlhiop,s. ,his appruvaí shall refila!,: ralidfor au ,nhmíied Iuralkm mli! ibe

appro vai is smmrre,ideret superseded. suspende:? or rerokett
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PLANO DE hOMOLOGAÇÃO

APPRÜrAL SCHEDULE
Nome da entidad&Organisathm liame: AEROMEC

-

MECÂNICA DE AERONAVES SA.

Referência! Rt’ferenee AAN.PRT.145.04.
CATEGOftIA
Li TLVG

CLASSE

‘

CL4SS
‘

Aeronaves
1ircraft
‘

AI
Aviões supedores a 5700 Kg
A croplanes abu Ir üü Kg
A2
Aviâes de 5700Kg ou menos
Aeroplwws 570!) Kg uni
beluw

LIMITAÇÃO

LÍMJT-J TION
Falcon 50 (GARREVf TFE 73-31)

BASE
BASE
Sim’Yes

j

LINH1
UNE
Nào/M,

—
-

Âcmspatia Epilon TB-30 (Avco
Lycoming AE!O-540)

Na&ívo

SinvYes
§ 1.8
MEM

especificados na secção
Este plano dc homoloEnção Iimfta-se aos produtos, componentes e aLividades
nos ermos do PMAR
sobre o ãmbLo de aprovação do manual da entidade de manutenção aprovado
145.
d iii thc scope of
appro vai WIICdUIL’ is iüidted lo those produ eu, eviuponenis and actiiitics spcciJk
upproial sectiun cont,ined iii lhe PMAR 145 upproIer( ,flahlirei,oilCC orgaiii&atiwt exposith’n.

1

Referência do MEM / MOE Rference: Manual da Enlidade da Manulenço
Data de emissão do MEM / MOE Date ofivsue: 7SET2020, Edição 1, Revisão 1.

: 20A8R2020.
Data de emissão do Plano de Homologação / Ápproi’dd Schedule Date ofLsne
Data de tvisüo do Pbno de Homologação JAppnnvl SCIIL’IU/L’ Date ufreWxion: 07MA1202)
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