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  1 - Localização    Referenciação do local e data da ocorrência  
       
 Local   Local onde se verificou a Ocorrência.    
 Coordenadas  Sempre que possível, indicação da Latitude e Longitude do local da ocorrência.    
 Data   Data em que se deu a ocorrência. 
 Hora   Indicação da hora da ocorrência especificando, por selecção, se é hora Local ou UTC. 
        
  2 - Aeronaves     Elementos de referência relativos às aeronaves envolvidas    
   
    Dados de identificação da aeronave 1 
  
 Matrícula 1  Registo de matrícula de uma das aeronaves. 
 Nº de vôo  Nº de vôo ou Indicativo identificador desta aeronave. 
 Código SSR  Indique o código de identificação do Secondary Surveillance Radar. 
  Fabricante  Designação do Fabricante da aeronave. 
 Modelo   Modelo da aeronave. 
 Série   Série a que a aeronave pertence. 
 Operador  Entidade detentora da licença de operação da aeronave à data da ocorrência. 
 Origem   Indique o aeródromo de partida da aeronave. 
  Destino   Indique o aeródromo de destino previsto para a aeronave. 
  
  
    Dados de identificação da aeronave 2 
  
 Matrícula 2  Registo de matrícula da outra aeronave. 
 Nº de vôo  Nº de vôo ou Indicativo identificador desta aeronave. 
 Código SSR   Indique o código de identificação do Secondary Surveillance Radar. 
   Fabricante  Designação do Fabricante da aeronave. 
 Modelo   Modelo da aeronave. 
 Série   Série a que a aeronave pertence. 
 Operador  Entidade detentora da licença de operação da aeronave à data da ocorrência. 
 Origem   Indique o aeródromo de partida da aeronave. 
  Destino   Indique o aeródromo de destino previsto para a aeronave. 
     
  
  3 - Tipo de Operação   Identificação do tipo de operação efectuado 
  
 Transporte Aéreo  De entre os 3 grupos seleccione aquele que corresponde ao tipo de operação realizado e, 
 Trabalho Aéreo  dentro desse, a opção ajustada à situação verificada. 
 Aviação Geral 
  
 ETOPS   Indique se é aplicável no âmbito desta ocorrência. 
  
  
  4 - Fase de vôo    Identificação da fase de vôo em que se registou a ocorrência    
       
   Assinale a opção que identifique a fase em que se verificou a ocorrência . Se indicou 'Outro', especifique. 
  
  5 - Condições de vôo   Elementos relativos às condições do vôo   
  
 Regras de vôo  Indique se a aeronave efectuava um vôo por Instrumentos ou um vôo Visual. 
 Período     Seleccione o período do dia correspondente ao momento da ocorrência. 
 Condições Meteo  Indique se as condições meteorológicas do vôo eram por Instrumentos ou Visuais. 
 Altitude   Indique a que altitude operava a aeronave no momento da ocorrência. 
  Nível de vôo  Nível de vôo utilizado no momento da ocorrência. 
 Velocidade  Indique a velocidade verdadeira em nós, a que a aeronave operava. 
  
  



6 - Conflito / Alerta de conflito Elementos relativos a alertas e às condições de conflito

Alertas    Seleccione o sinal de alerta aplicável à ocorrência. Se escolher 'Outro', especifique.
 Espaço Aéreo   
     Tipo   Indique o tipo de espaço aéreo em que se registou a ocorrência. 
     Classe  Indique a classe de espaço aéreo em que se registou a ocorrência. 
     SID   Indique o System Identifier. 
     STAR   Indique o Standard Terminal Arrival. 
 Separação de Tráfego 
     Perda de separação Indique se houve perda da separação estabelecida pelo ATC. 
     Separação vertical Indique qual era a separação vertical mínima entre as aeronaves no momento da ocorrência. 
     Separação horizontal Indique qual era a separação horizontal mínima entre as aeronaves no momento da ocorrência. 
 ATC 
     Informação  Indique se o ATC forneceu informação de tráfego. 
     Acção evasiva  Indique se foi fornecida pelo ATC alguma acção evasiva. 
   
   
  7 - Descrição Descrição da ocorrência 
  
    Narrativa sucinta dos aspectos mais relevantes da ocorrência. 

8 - Autoria Identificação do autor do reporte da ocorrência
     
   Nome   Identificação da pessoa que efectua o reporte da ocorrência. 
 Morada   Indique o endereço de contacto da pessoa acima referenciada. 
 Email   Indique o endereço electrónico do autor do reporte. 
 Contacto  Indique um Nº de Telefone de contacto do autor do reporte.
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