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AUTORTDADE NACTONAL DA AV|AçÃO CIV|L
um Estado Membro da União Europeia

GERTIFICADO DE ORGANTZAçÃO DE GESTÃO DA CONTTNUTDADE DA AERONAVEGABTLTDADE
CONTINU I NG AI RWORTH I NESS MANAG EMENT ORGAN/SA TION CERTIF ICATE

eferência: PT.CAMO.OO3 (Ref. COA PT-01/92)
De acordo com o Regulamento (EU) n.o 2018/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 dejulho de 2018 relat¡vo a regras comuns no campo da
av¡ação civ¡l e que estabelece a Agência da União em matéria de segurança e do Regulamento (UE) n.. 132112014 da Comissão atualmente em vigor e sob
as condiçöes abaixo especificadas, a Autor¡dade Nacional da Aviaçäo Civil certifica que:

Pußuant to Regulat¡on (EU) N.o 201U1139 of the European Parl¡ament and of the Council of 4 July 2018 on common rutes ¡n the field of c¡vit aviat¡on and estabtishing
a European Union Aviation Safety Agency and to Comm¡ssion Regulat¡on (EU) n.o 1321/2014 and subject to the cond¡t¡ons specif¡ed betow, ANAC hereby ceÌt¡fres:

Transporte Aéreos Portugueses, S.A.

Edifício 25 Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa

está aprovada como organização de gestão da cont¡nuidade da aeronavegabilidade, em conformidade com o disposto na Secçäo A do Anexo Vc (parte
CAMO) do Regulamento (UE) n.o 132112014.
as a cont¡nu¡ng airyot'th¡ness management organ¡sat¡on in compliance with Sect¡on A, of Annex Vc (Pañ CAMO) to Comm¡ss¡on Regutat¡on (EU) n.o 1321/2014.

CONDICOES:
Conditions

2.

O presente certif¡cado está limitado ao âmbito da certificação especificado no manual da organ¡zaçåo de gestão da continuidade da aeronavegabilidade,
conforme referido na Seção A do anexo Vc (Parte CAMO) do Regulamento da Comlssåo (UE) n." 1321t2014.
Th¡s ceft¡f¡cate ¡s l¡n¡ted to the scope spec¡f¡ed in the scope of work sect¡on of the approved continuing airworth¡ness management expos¡t¡on (CAME) as refened
to ¡n Sect¡on A of Annex Vc (Paft CAMO) to Commiss¡on Regulation (EU) No 1321/2014.

O presente certificado requer cumprimento dos procedimentos especif¡cados no CAME aprovado de acordo com o anexo Vc (parte CAMO) do
Regulamento da Comissão (UE) n.'132112014.
This ceñ¡ficate requires compl¡ance w¡th the procedures spec¡f¡ed in the CAME approved in accordance w¡th Annex Vc (Part CAMO) to Commiss¡on Regulation
(EU) No 1s21/2014.

No caso de a organização de gestão da cont¡nuidade da aeronavegabilidade subcontratar o serv¡ço de uma ou várias organizaçöes ao abrigo do seu
sistema de gestão, o presente certif¡cado permanecerá válido desde que a (s) entidade (s) e questão satisfaÇa (m) as obrigações contratuais aplicáveis.
Where the cont¡nu¡ng a¡N¡o¡íh¡ness management organ¡sation subcontracts under its management system the se'y¡ce of an/severat organisation(s), th¡s
ceñiÍicate rema¡ns val¡d subject to such organ¡satìon(s) fuff¡ll¡ng appl¡cable contractual obl¡gat¡ons.

Sujeito ao cumprimento das condiçöes 1 a 4 acima, este cert¡f¡cado permanecerá vál¡do por um período ilimitado, a menos que tenha sido previamente
renunciado, subst¡tuído, suspenso ou revogado.
Subiect to conpl¡ance w¡th the cond¡t¡ons 1 to 4 above, th¡s ceìt¡f¡cate shall rema¡n valid for an unl¡m¡ted duntion untess the ceftificate has previously been
sunendered, superseded, suspended or revoked.

Caso o presente formulár¡o também seja utilizado por um titular de certifìcado de operador aéreo (COA) (transportadoras aéreas licenciadas ao abrigo do
Regulamento (EC) 1 008/2008), o número do COA deve ser acrescentado à referência, e a cond¡ção 5 deverá ser substituída pelas seguintes condiçöes
suplementares:
lf th¡s form ¡s also used for a¡r operator ceñif¡cate (AOC) holdeß (a¡r caniers lícensed in accordance w¡th regutat¡on (EC) No 1oo82.o1g), AOC number shal be
added to the reference, in addit¡on to the standard numbet, and the cond¡t¡on 5 shall be replaced w¡th the fotlow¡ng addit¡onal conditions:

Este certif¡cado não constitui uma autorização para operar os tipos de aeronave referidos na condiçäo 1. A autorizaçäo para operar as aeronaves é o
coA.
Th¡s ceñ¡î¡cate does not const¡tute an authorísat¡on to operate the types of a¡rcraft refeîed in cond¡t¡on 1. The authorisation to operate the a¡rcnñs /.s fhe AOC

A caducidade, suspensäo ou revogaçäo do COA de uma transportadora aérea licenciada ao abr¡go do Regulamento (EC) 1008/2008 automaticamente
invalida o presente certificado em relação aos registos específicos das aeronaves no COA, salvo indicação explícita em contrário da ANAC.
Term¡nat¡on, suspension or revocation of the AOC of an a¡r can¡er l¡censed in accodance with Regulat¡on (EC) 1OO82.OO8 autonat¡cally ¡nvalidates the present
ceft¡f¡cate ¡n relation to the aircraft registrat¡ons spec¡f¡ed ¡n the AOC, unless othew¡se expl¡c¡tly stated by ANAC.

Suje¡to ao cumprimento das condições anteriores, este certificado permanecerá válido por um período ilimitado, a menos que o cert¡f¡câdo tenha sido
anter¡ormente renunciado, substituido, suspenso ou revogado.
Subiect to conpliance w¡th the prev¡ous condit¡ons, th¡s ceñif¡cate shall remain val¡d for an unlimited durat¡on unless the certif¡cate has prev¡ously been
sunendered, superseded, suspended or revoked.
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oRGANIZAçÃO DE GESTÃO DA CONTTNUIDADE DA AERONAVEGABTLTDADE
CO NT I N U I N G AI RWO RTHINESS M AN AG E M E NT O R G AN I SAT I O N

coND¡çÖES DE APROVAçÃO
Terms of approval

Referência: PT.CAMO.OO3 (Ref. COA PT-01/92)

Organizaçäo: Transporte Aéreos Portugueses, S.A. - Edificio 25 Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa

Tipo / série / grupo de aeronaves
a¡rcraft type / seies / gtoup

Avaliaçäo de
Aeronavegabilidade

autorizada
Airwotth ¡ ne sÊ rev¡ew authoñsed

Licenças de voo
autorizadas

Permits to Fly author¡sed

Organizações
Subcontracted

subcontratadas
organisat¡ons

Airbus A3'l 8/431 9l A32Ol A32'l Sim Nåo

Airbus 433ô Sim Não

As condições de aprovação estäo limitadas ao âmbito do trabalho contido no MGCA aprovado, secção:
The terms of approval are limited to the scope of work contained in the approved CAME, section:

Referência do MGGA: ME-007 "Com base no Artigo 4.o (5) do Regulamento (UE) n.o 132'|12014"
CAME Reference

0.2.3

Data de emissão inicial: 1997-06
Date of original issue

Data da presente revisão: 2020J11
Date of thist revision:

Revisäo N. o: 77
Revision N
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Pela Autoridade Nacional da Aviaçäo Civil
For the Competent
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