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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 - Aeronave    Elementos de referência relativos à aeronave envolvida na ocorrência  
       
 Fabricante  Designação do Fabricante da aeronave. 
 Modelo   Modelo da aeronave. 
 Série   Série a que a aeronave pertence. 
 Matrícula  Registo de matrícula da aeronave. 
 Operador  Entidade detentora da licença de operação da aeronave à data da ocorrência. 
 Proprietário  Entidade detentora da propriedade da aeronave. 
 Total de horas e ciclos Nº total de horas e ciclos da aeronave. 
  
  3 - Tipo de Reporte   Reporte da ocorrência   
       
 Seleccione um dos tipos de reporte, consoante se trate do primeiro relato de uma ocorrência, seja o resultado de investigação 
 a uma ocorrência já reportada ou se trate da comunicação do seguimento de ocorrência que já foi objecto de reporte anterior. 
  
  4 - Detecção e Notificação  Elementos relativos à fase de detecção e à notificação da ocorrência  
       
 Fase de Manutenção Seleccione um dos elementos, ou vários se aplicável. 
 Centro de Manutenção Indique a designação da EMA. 
 Nº Certificado  Indique o Nº do Certificado de autorização atribuído à entidade EMA. 
 Fase de Operações Seleccione o elemento que corresponda à fase de operação aquando da ocorrência. 
    Caso indique 'Outra', por favor especifique. 
 Partes informadas Assinale as opções correspondentes à notificação efectuada. 
       
  5 - Componente Defeituoso  Caracterização do componente   
       
 Designação  Indique o nome do componente. 
 Fabricante / Modelo Designação do Fabricante e Modelo do componente.  
 IPC   Indique o Illustrate Part Catalogue. 
 Tipo Nº   Indique o número de referência do tipo. 
 Part Number  Indique o Part Number. 
 Serial Number  Indique o Serial Number.  
 ATA Nº   Indique o Nº de referência ATA. 
 (E)TSO Nº  Indique o Nº da European Technical Standard Order 
 Horas / Ciclos  Indique os valores para os vários elementos referenciados por horas e ciclos. 
 Datas   Indique as datas para os elementos referenciados. 
  
  6 - Causa do Defeito / Estado  Identificação das causas e do estado do componente defeituoso   
  
 Seleccione uma ou mais causas para o defeito apresentado pelo componente e se possível indique o seu estado. 
       
  7 - Monitorização   Monitorização do sistema   
       
 Para as situações em que fôr aplicável, seleccione uma das opções disponíveis. 
  
  8 - Descrição    Descrição da ocorrência 
  
 Narrativa sucinta dos aspectos mais relevantes da ocorrência. 
  
  9 - 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. 
 
       
       
               
           
      




