
Resumo 

As características específicas do transporte aéreo comercial obrigam a que se dê uma particular 

importância a um conjunto alargado de variáveis, com especial relevo para a segurança da operação, 

sendo parte integrante desta, os programas de manutenção e a sua execução.  

Ao longo dos tempos os conceitos, as metodologias e os procedimentos utilizadas na definição dum 

programa de manutenção de um avião sofreram alterações, que nunca colocaram em causa os seus 

objectivos nomeadamente, os de evitar a degradação dos níveis de segurança de operação e de 

fiabilidade inerente ao material de voo, o de restabelecer os níveis iniciais de segurança e fiabilidade, 

uma vez constatada a sua degradação e o de cumprir os requisitos referidos, com o mínimo de custo 

possível.  

Este trabalho, visa numa primeira fase, capítulos: um, dois e três, introduzir o tema, identificar as 

diferentes entidades que emitem e regulamentam a actividade da manutenção, definindo os 

objectivos e conteúdos dos programas de manutenção, bem como a metodologia seguida para a sua 

elaboração e certificação.  

Na segunda fase do trabalho capítulos quatro e cinco pretende-se de uma forma prática comparar 

metodologias de planeamento e execução dum programa de manutenção de um avião, identificando 

oportunidades de reduções de custos de manutenção bem como da possibilidade de aumento de 

facturação correspondente a uma maior disponibilidade dos aviões.  

Desta forma encontraram-se oportunidades de melhoria, que tomam as empresas mais competitivas, 

para fazerem face ao mercado, que após a desregulamentação, e com o advento dos operadores 

designados por low cost carriers, se tornou fortemente competitivo.  

Abstract 

The particular issues of the airline business highlights several aspects with special detail to the safety 

of the operation where we include the content and accomplishment of maintenance program.  

Although the concepts, methodology and procedures over the years led to continuos improvement in 

the aircraft maintenance programs they did not forget which are the main objectives of a maintenance 

program. They have to ensure realisation of the inherent safety and reliability levels of the equipment, 

to restore safety and reliability to their inherent levels when deterioration has occurred and accomplish 

this with a minimum cost.  

This essay, in chapters one two and three, introduction of the issue, identify the different 

organisations/regulatory authority which regulates the maintenance activities, showing the objectives, 

the content, the methodology and the certification of a maintenance program.  



In chapters four and five we compare two different ways to accomplish a maintenance program, 

identifying opportunities to reduce the maintenance cost and to improve the earnings of the company 

by increasing the availability of the aircraft.  

In conclusion we identify opportunities to increase the competition of the airlines companies to face a 

competitive market due to the deregulation and the low cost carries.  


