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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM 

PMAR 145 
FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 

 
 

Parte 1: Generalidades/Part 1: General 

a. Nome da entidade/Organisation Name:______________________________________________________________ 

b. Referência da Homologação/Approval reference: _______________________________________________________ 

c.  Rating pedido para homologação/Request Approval rating: _________________________________________________ 

d.  Data do PMAR Formulário n.º 3/PMAR Form 3 Dated*: ___________________________________________________ 

e.  EASA Parte-145 Cert. Nº (se aplicável)/EASA Part-145 Cert. No (if applicable):  _________________________________ 

f.  Morada auditada/Address of Facility audited: ____________________________________________________________ 

g.  Período de Auditoria/Audit period: de/from _________________________ a/to ________________________________ 

h.  Data(s) da Auditoria/Date(s) of Audit: _________________________________________________________________ 

i.  Referência(s) da Auditoria/Audit reference(s): ___________________________________________________________ 

j.  Pessoas entrevistadas/Persons interviewed: _____________________________________________________________ 

k.  Supervisor da AAN/NAA surveyor:____________________________ Assinatura/Signature(s): _____________________ 

l.  GAAN/NAA office: _______________________________________________________________________________ 

m.  Data de término da Parte 1 do Formulário 6/Date of Form 6 part 1 completion: __________________________________ 
 
 

* Apagar onde aplicável/Delete where applicable. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM PMAR 145 

FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 
 

 
Parte 2: Avaliação da Auditoria de Conformidade em PMAR 145/ Part 2: PMAR 145 Compliance Audit Review 
As cinco colunas podem ser identificadas e utilizadas como necessário para registar as classes de homologação e/ou a 
avaliação de linhas de produtos. Contra cada coluna utilizada dos seguintes parágrafos do PMAR 145 por favor marque a 
caixa com um tick (√) se satisfeito com o cumprimento; ou com uma cruz (X) se não estiver satisfeito com o cumprimento 
e especifique a referência da Constatação da Parte 4 ao lado da caixa; ou escreva N/A quando um item não for aplicável; ou 
N/R quando aplicável mas não reavaliado. 
The five columns may be labelled and used as necessary to record the approval class and/or product line reviewed. Against each column 
used of the following EMAR 145 sub-paragraphs please either tick (√) the box if satisfied with compliance; or cross (X) the box if not 
satisfied with compliance and specify the reference of the Part 4 finding next to the box; or enter N/A where an item is not applicable; or 
N/R when applicable but not reviewed. 

Pará./Para. Assunto/Subject      

145.A.25 Requisitos ao nível das instalações / Facility 
requirements      

145.A.30 Requisitos ao nível do pessoal / Personnel 
requirements      

145.A.35 
Pessoal de certificação e pessoal de apoio das 
categorias 1, B2 e B mil / Certifying staff and 
sategory B1, B2 and B mil support staff 

     

145.A.40 Equipamento, ferramentas e material / 
Equipment, tools and material      

145.A.42 Aceitação de componentes de aeronave / 
Acceptance of Components      

145.A.45 Dados de Manutenção / Maintenance data      
145.A.47 Planeamento da Produção / Production Planning      

145.A.50 Certificação da manutenção / Certification of 
maintenance      

145.A.55 Registos de manutenção / Maintenance records      

145.A.60 Comunicação de ocorrências / Occurrence 
reporting      

145.A.65 

Política de segurança e qualidade, 
procedimentos de manutenção e sistema de 
qualidade / Safety and quality policy, maintenance 
procedures and quality system 

     

145.A.70 
Manual da entidade de manutenção (ver Parte 3) 
/ Maintenance organisation exposition (See Part 3)      

145.A.75 Prerrogativas da entidade / Privileges of the 
organization      

145.A.80 Limitações da entidade / Limitations on the 
organization      

145.A.85 Alterações à entidade / Changes to the 
organization      

145.A.95 Constatações /Findings      

Supervisor(es) autorizado/Competent surveyor(s):                               Assinatura(s)/Signature(s): 

________________________________________________                         __________________________________ 

Gabinete AAN/NAA office:                            Data de término da Parte 2 do Formulário 6/Date of Form 6 part 2 completion:  

____________________________________                                                 _____________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM PMAR 145 

FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 
 

 

Parte 3: Cumprimento PMAR 145.A.70 Manual de entidade de manutenção/PART 3: Compliance with PMAR 

145.A.70 Maintenance organisation exposition 
Por favor marque a caixa com um tick (√) se satisfeito com o cumprimento; ou com uma cruz (X) se não estiver satisfeito 
com o cumprimento e especifique a referência da Constatação da Parte 4; ou ou escreva N/A quando um item não for 
aplicável; ou N/R quando aplicável mas não reavaliado. 
Please either tick (√) the box if satisfied with compliance; or cross (X) if not satisfied with compliance and specify the 
reference of the Part 4 finding; or enter N/A where an item is not applicable; or N/R when applicable but not reviewed. 

Parte 1/ 
Part 1 Gestão / Management 

1.1  Comprometimento corporativo do Administrador Responsável / Corporate commitment by the 
Accountable Manager 

1.2  Política de segurança e qualidade / Safety and quality policy 

1.3  Pessoal de gestão / Management personnel 

1.4  Deveres e responsabilidades do pessoal de gestão / Duties and responsibilities of the 
management personnel 

1.5  Organograma da entidade de gestão / Management organisation chart 

1.6  Lista do pessoal de certificação e do pessoal de apoio B1, B2 e B mil (Nota: pode ser 
referido um documento à parte) / List of certifying staff and B1, B2 and B mil support staff (Note: 
a separate document may be referenced) 

1.7  Recursos humanos / Manpower resources 

1.8  Descrição genérica das instalações localizadas em cada um dos locais especificados a ser 
aprovados / General description of the facilities at each address intended to be approved 

1.9  Âmbito de trabalho pretendido pela entidade / Organisation's intended scope of work 

1.10  Procedimento de notificação à AAN das alterações às atividades/ homologação/ 
localização/ pessoal da entidade / Notification procedure to the NAA regarding changes to the 
organisation’s activities/approval/location/personnel 

1.11  Procedimento de alterações ao manual incluindo, se aplicável, os procedimentos indiretos / 
Exposition amendment procedures including, if applicable, delegated procedures. 

Parte 2/ 
Part 2 

Procedimentos de manutenção / Maintenance Procedures 

2.1  Procedimento de avaliação de fornecedores e controlo de subcontratos / Supplier evaluation 
and subcontract control procedure 

2.2  Aceitação/inspeção de componentes de aeronave e material de entidades contratadas / 
Acceptance/inspection of aircraft components and material from outside contractors 

2.3  Armazenagem, etiquetagem, e aptidão para serviço de componentes de aeronave e material 
para a manutenção de aeronaves / Storage, tagging, and release of aircraft components and 
material to aircraft maintenance 

2.4  Aceitação de ferramentas e equipamento / Acceptance of tools and equipment 

2.5  Calibração de ferramentas e equipamento / Calibration of tools and equipment 

2.6  Utilização de ferramentas e equipamento por pessoal (incluindo ferramentas alternativas) / 
Use of tooling and equipment by staff (including alternative tools) 

2.7  Normas de limpeza das instalações de manutenção / Cleanliness standards of maintenance 
facilities 

2.8  Instruções de manutenção e sua relação com as instruções dos fabricantes da 
aeronave/componente de aeronave, incluindo atualização e disponibilidade do pessoal / 
Maintenance instructions and relationship to aircraft/aircraft component manufacturers’ instructions 
including updating and availability to staff 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM PMAR 145 

FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 
 

Parte 3: Cumprimento PMAR 145.A.70 Manual de entidade de manutenção/PART 3: Compliance with PMAR 

145.A.70 Maintenance organisation exposition 

2.9  Procedimentos de reparação / Repair procedures 

2.10  Cumprimento do programa de manutenção da aeronave / Aircraft maintenance programme 
compliance 

2.11  Procedimento de Diretivas de Aeronavegabilidade / Airworthiness Directives procedure 

2.12  Procedimento de Modificação opcional / Optional modification procedure 

2.13  Documentação em uso na manutenção e preenchimento de alguns / Maintenance 
documentation in use and completion of same 

2.14  Controlo dos registos técnicos / Technical record control 

2.15  Ratificação de defeitos levantados durante a manutenção de base / Rectification of defects 
arising during base maintenance 

2.16  Procedimento de aptidão para serviço / Release to service procedure 

2.17  Registos de manutenção para a Entidade de GAP / Maintenance records for the CAMO 

2.18  Comunicação de defeitos à AAN/Entidade de GAP/Titular de CT/CTS (militar) / Reporting 
of defects to the NAA/CAMO/(military) TC/STC holder 

2.19  Armazenar os componentes de aeronave irreparáveis / Return of defective aircraft components 
to store 

2.20  Gestão de componentes irreparáveis com entidades contratadas / Management of defective 
components with outside contractors/organizations 

2.21  Controlo do sistema computacional de registo de manutenção / Control of computer 
maintenance record systems 

2.22  Controlo do planeamento das horas-homem versus o calendário dos trabalhos de 
manutenção / Control of man-hour planning versus scheduled maintenance work 

2.23  Controlo de tarefas críticas / Control of critical tasks 

2.24  Referência a procedimentos de manutenção específicos / Reference to specific maintenance 
procedures 

2.25  Procedimentos para detetar e ratificar erros de manutenção / Procedures to detect and rectify 
maintenance errors 

2.26  Procedimentos de mudança de turno / Shift/task handover procedures 

2.27  Procedimentos para comunicação de imprecisões e ambiguidades dos dados de manutenção 
à AAN/titular do CT/CTS (militar) / Procedures for notification of maintenance data 
inaccuracies and ambiguities to the NAA/ (military) TC/STC holder 

2.28  Procedimentos de planeamento da produção / Production planning procedures 

Parte L2 
/ Part L2 

Procedimentos de manutenção de linha adicionais / Additional Line Maintenance Procedures 

L2.1  Controlo de componentes de aeronaves, ferramentas, equipamento e etc na manutenção de 
linha / Line maintenance control of aircraft components, tools, equipment, etc. 

L2.2  Procedimento de servicing/reabastecimento/descongelamento, etc na manutenção de linha / 
Line maintenance procedures related to servicing/fuelling/de-icing, etc. 

L2.3  Controlo de defeitos e defeitos repetitivos na manutenção de linha / Line maintenance control 
of defects and repetitive defects 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM PMAR 145 

FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 
 

Parte 3: Cumprimento PMAR 145.A.70 Manual de entidade de manutenção/PART 3: Compliance with PMAR 

145.A.70 Maintenance organisation exposition 

L2.4  Procedimento de linha para preenchimento da caderneta técnica da aeronave / Line 
procedure for completion of technical log 

L2.5  Procedimento de linha para peças de pool e de aluguer / Line procedure for pooled parts and 
loan parts 

L2.6  Procedimento de linha para devolução de peças removidas da aeronave com defeito / Line 
procedure for return of defective parts removed from aircraft 

L2.7  Procedimento de linha de controlo de tarefas críticas / Line procedure for control of critical 
tasks 

Parte 3 
Part 3 

Procedimentos do Sistema da Qualidade / Quality System Procedures 

3.1  Auditoria de qualidade aos procedimentos da entidade / Quality audit of organisation 
procedures 

3.2  Auditoria de qualidade à aeronave e componentes / Quality audit of aircraft and components 

3.3  Auditoria de qualidade ao procedimento de ações corretivas / Quality audit remedial action 
procedure 

3.4  Procedimentos de treino e qualificação do pessoal de certificação e pessoal de apoio de 
categoria B1, B2 e B mil / Certifying staff and category B1, B2 and B mil support staff 
qualification and training procedures 

3.5  Registo do pessoal de certificação / Certifying staff records 

3.6  Procedimento(s) de qualificação do pessoal em auditoria de qualidade / Procedure(s) for 
qualifying of quality audit personnel 

3.7  Procedimento(s) de qualificação de inspectores / Procedure(s) for qualifying of inspectors 

3.8  Procedimento(s) de qualificação do pessoal de manutenção / Procedure(s) for qualifying of 
maintenance personnel 

3.9  Controlo do processo de exceção de tarefas de manutenção em aeronaves e seus 
componentes / Aircraft/aircraft component maintenance tasks exemption process control 

3.10  Controlo de autorização dos desvios aos procedimentos da entidade / Concession control 
for deviation from organisation’s procedures 

3.11  Procedimento de qualidade para atividades especializadas como END, soldadura, etc / 
Qualification procedure for specialised activities such as NDT, welding etc. 

3.12  Controlo de equipas do fabricante e de outras de trabalho de manutenção / Control of 
manufacturers’ and other maintenance working teams 

3.13  Procedimento de formação em Fatores Humanos / Human Factors training procedure 

3.14  Análise de competência do pessoal / Competence assessment of personnel 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM PMAR 145 

FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 
 

PARTE 3: Cumprimento PMAR 145.A.70 Manual de entidade de manutenção / PART 3: Compliance with PMAR 

145.A.70 Maintenance organisation exposition 

Parte 4 / 
Part 4 

 

4.1  Entidade de GAP contratada / Contracting CAMO 

4.2  Procedimentos e documentação da entidade de GAP / CAMO procedures/paperwork 

4.3  Preenchimento de registos da entidade GAP / CAMO record completion 

Parte 5 / 
Part 5 

Anexos / Appendices 

5.1  Documentos de amostra / Sample Documents 

5.2  Lista de entidades subcontratadas / List of subcontractors 

5.3  Lista de localizações de manutenção de linha / List of Line maintenance locations 

5.4  Lista de entidades PMAR 145 / List of PMAR 145 organisations 

Referência do MEM/MOE Reference: __________________________ Revisão do MEM/MOE Amendment: ________ 

Pessoal auditor da AAN/NAA audit staff:                                              Assinatura(s)/Signature(s): 

________________________________________________                         __________________________________ 

Gabinete AAN/NAA office:                            Data de término da Parte 3 do Formulário 6/Date of Form 6 part 3 completion:  

____________________________________                                                 _____________________________ 

 

Deleted: /tascada

Deleted: /tasking
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM PMAR 145 

FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 
 
 

Parte 4: Estado de cumprimento das constatações em PMAR 145 / Part 4: Findings PMAR 145 Compliance status 

Cada constatação nível 1 e nível 2 deve ser registada, quer tenha ou não sido retificada, e deve ser identificada por uma 
referência cruzada simples ao requisito da Parte 2. Todas as constatações não retificadas devem ser copiadas por escrito 
para a entidade para as necessárias ações corretivas. 

Each level 1 and 2 finding should be recorded whether it has been rectified or not and should be identified by a simple crossreference 
to the Part 2 requirement. All non-rectified findings should be copied in writing to the organisation for the necessary corrective 
action. 

Ação corretiva / Corrective action 
Refª. da Parte 2 

ou 3 / Part 
2 or 3 
ref. 

Referência(s) auditoria: 
Audit reference(s): 
Constatações / Findings 

N 
í 
v 
e 
l 

L 
e 
v 
e 
l 

Data 
prevista

/ Date 
Due 

Data de 
fecho 
/Date 
Closed 

Referência / Reference 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
PORTUGUESE MINISTRY OF DEFENCE 

AUTORIDADE AERONÁUTICA NACIONAL 
NATIONAL AVIATION AUTHORITY 

 
FORMULÁRIO N.º 6 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO EM PMAR 145 

FORM 6 – PMAR 145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT 
 
 

Parte 5: Homologação em PMAR 145 ou continuidade da homologação ou recomendação de alteração* / Part 5: 
PMAR 145 Approval or continued approval or change recommendation* 

Nome da entidade/Name of organisation: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Referência da Homologação/Approval reference: _______________________________________________________ 

Referência(s) da auditoria/Audit reference(s):_________________________________________________________________ 

 

Recomenda-se para esta entidade o seguinte âmbito de aprovação em PMAR 145 / The following PMAR 145 scope of 
approval is recommended for this organisation: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Ou, recomenda-se que se mantenha o âmbito de aprovação em PMAR 145 como referido no PMAR 145 Formulário nº 
3 / Or, it is recommended that the PMAR 145 scope of approval specified in PMAR Form 3 referenced 
__________________________ be continued. 

 

Nome do Supervisor da AAN que recomenda/ 
Name of recommending NAA surveyor: ________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Supervisor da AAN que recomenda/ 
Signature of recommending NAA surveyor:  ____________________________________________________________ 

 

Gabinete da AAN/NAA office:   ____________________________ 

 

Data de recomendação/Date of recommendation: ________________________ 

 

Data da revisão do PMAR Formulário nº 6 (verificação da qualidade) / 
PMAR Form 6 review date (quality check):                                               ___________________________________ 

 

* Apagar onde aplicável/Delete where applicable. 
 


