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Estas instruções de preenchimento são referentes à utilização do Technical Occurrence Report Form 
destinado à notificação de ocorrências à AESA.  
Em função da informação disponível aquando do preenchimento da notificação de ocorrência, preencha o 
maior número possível de campos de informação.  
 
1. INFORMAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1. Reporting Organisation Name – Nome do organismo notificante ou do notificador (campo 
obrigatório). 

1.2. Reporting Organisation Country – Escolha o valor adequado na lista de países incorporada 
(campo obrigatório). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Referência de aprovação da AESA relativa ao 
organismo notificante, quando pertinente: por exemplo, EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – ou uma 
Referência de aprovação nacional do organismo notificante.  

1.4. Name of submitter – Pessoa de contacto do organismo notificante para esta ocorrência. 
1.5. E-mail address – Endereço de correio electrónico completo. 
1.6. Telephone number – Número de telefone, incluindo indicativo do país (por exemplo, +49 221 8990 

WXYZ). 
1.7. Internal Reference number – Número de referência interno para esta ocorrência atribuído pelo 

organismo notificante (campo obrigatório). 
1.8. Issue Number – Número de emissão da presente notificação, quando o organismo notificante gere 

as notificações actualizadas através de números de emissão. 
1.9. Date of the Report – Data da presente notificação de ocorrência. 
1.10. Report Type – Este bloco permite indicar se se trata de uma notificação inicial ou um relatório de 

seguimento: 
Initial – Assinale esta caixa se a notificação for a primeira notificação da ocorrência transmitida à 
AESA.  

 Follow-up – Assinale esta caixa se a notificação for um relatório de seguimento de uma notificação 
anterior. Indique a data da notificação inicial. 

1.11. Reporting Status (of the reporting organisation) – Caso seja relevante, indique se, do ponto de 
vista do organismo notificante, o estado da ocorrência é Open ou Closed. Um estado «closed» 
significa que não estão planeadas mais investigações, análises ou acções correctivas, ao nível do 
organismo notificante. 

1.12. Parties Informed – Indique quem foi informado desta ocorrência, além da AESA: Estado de 
matrícula, titular(es) de certificação de projecto, operador (ou proprietário), NAA (autoridade 
competente do organismo notificante), e/ou a CAMO (entidade de gestão da aeronavegabilidade 
permanente, conforme estipulado na Parte M, Subparte G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Quando relevante, indique aqui o(s) nome(s) de 
todos os titulares de certificação de projecto (Titulares de (S)TC de aeronave/motor/hélice, titular de 
certificação de equipamento) que tenham sido informados. 

 
2. RESUMO DA OCORRÊNCIA 

2.1. Occurrence Title – Um título que resume a narrativa da ocorrência. O título deverá ser explícito, 
sem acrónimos, e poderá ser estruturado seguindo o esquema abaixo (de geral a detalhado): 

 Nome do Sistema – Nome do subsistema ou do sub-subsistema – Resumo da ocorrência 
2.2. Date of finding – Data da ocorrência ou da constatação.  
2.3. ATA Chapter – O ATA Chapter (dois dígitos) que descreve a área que contribui predominantemente 

para a ocorrência. No apêndice é disponibilizada uma lista de ATA Chapters.  
2.4. Location – Localização geográfica da ocorrência. 
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2.5. Detection phase – Uma das caixas neste bloco deve ser assinalada de modo a indicar quando teve 
lugar a detecção da falha, da avaria, do defeito ou de outra ocorrência.  

 

Manufacturing A ocorrência/constatação verificou-se durante o processo de 
fabrico. 

Scheduled 
Maintenance 

A ocorrência/constatação verificou-se durante a manutenção 
agendada. 

Non-scheduled 
Maintenance 

A ocorrência/constatação verificou-se durante uma 
manutenção não agendada. 

Standing A ocorrência verificou-se quando a aeronave estava 
estacionada, por exemplo, durante operações de manutenção 
em terra ou enquanto estacionada. 

Taxi A ocorrência verificou-se quando a aeronave se encontrava 
em rolagem para a pista ou a partir da pista. 

Take-off A ocorrência verificou-se na descolagem. 
Climb A ocorrência verificou-se quando a aeronave subia para 

altitude de cruzeiro. 
En-route A ocorrência verificou-se quando a aeronave se encontrava 

em altitude de cruzeiro. 
Descent A ocorrência verificou-se quando a aeronave descia da 

altitude de cruzeiro. 
Approach A ocorrência verificou-se quando a aeronave efectuava a 

aproximação ao aeroporto. 
Landing A ocorrência verificou-se durante a aterragem. 
Hovering Fase de voo a utilizar por helicópteros em voo estacionário. 
Manoeuvring A ocorrência verificou-se quando a aeronave realizava 

manobras como, por exemplo, voo acrobático, pulverização 
aérea, etc. 

Unknown A fase de detecção é desconhecida. 
Other, Specify: Caso a fase de detecção não seja mencionada acima, a fase 

relevante pode ser especificada aqui. 
 
2.6. Cause of occurrence – Assinale a(s) caixa(s) que melhor resumem o conhecimento actual 

disponível sobre a causa da ocorrência. É possível uma escolha múltipla.  
Design A causa está relacionada com a concepção. 
Production A causa está relacionada com o processo de fabrico/produção. 
Maintenance A causa está relacionada com a manutenção. 
Repair A causa está relacionada com uma reparação. 
Fatigue A causa resulta da fadiga estrutural do material. 
Corrosion A causa resulta da corrosão do material. 
Unapproved 
parts 

A peça com defeito era uma peça não aprovada. 
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Human factors A causa está relacionada com factores humanos ou aspectos 
ligados à acção humana, por exemplo, relacionados as 
capacidades e limitações humanas na interface entre o homem 
e outros componentes do sistema no domínio do projecto, da 
certificação, da formação, das operações ou da manutenção.   
Exemplos de factores humanos são a interface 
homem-máquina, factores relativos à organização e ao 
pessoal, à formação, aos processos, às responsabilidades e à 
comunicação. 

Operational A causa está relacionada com operações. 
Unknown A causa da ocorrência é desconhecida ou ainda não foi 

determinada. 
Other, Specify: Caso a causa não corresponda a nenhum dos elementos 

enumerados acima, precisar a causa do defeito no campo 
«Outras».  

 
 

3. ANEXOS DA OCORRÊNCIA  
Enumere aqui o tipo (notificação, fotografia, etc.) e o nome (descrição do conteúdo) de todos os anexos 
fornecidos.  
O(s) ficheiro(s) associado(s) deve(m) ser fornecido(s) como anexo(s) à mensagem de correio electrónico onde 
é enviada a comunicação da ocorrência.  
De modo a poderem ser trabalhados pela AESA, os anexos deverão ser fornecidos nos seguintes formatos: 
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .pdf, .jpeg, .mpeg4, .mp3. 
Cada ficheiro anexado deverá ter um tamanho limite de 3 MB. Caso o tamanho total dos anexos incluídos 
numa única mensagem de correio electrónico seja superior a 10 MB, então deverão ser enviadas múltiplas 
mensagens de correio electrónico com um tamanho não superior a 10 MB. 

 
4. INFORMAÇÃO RELATIVA À AERONAVE 
Este bloco contém informações sobre a aeronave envolvida. No caso de não haver aeronave envolvida, este 
bloco não necessita de ser preenchido. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Escolha o valor adequado na lista incorporada. 
4.2. Aircraft Serial number – Número de série da aeronave. 
4.3. Operator/Owner – Nome do operador ou do proprietário da aeronave envolvida, se aplicável. 
4.4. Aircraft Registration – Caso a aeronave esteja registada, a marca aqui a indicar é a marca de 

registo. Caso a aeronave não esteja registada, deverá ser indicada uma marca aceite pela 
autoridade competente.  

4.5. Aircraft Usage Details – Este bloco deverá conter informações sobre os pormenores da utilização 
da aeronave em termos de tempo total (horas) e total de ciclos. O tempo total é o tempo de 
calendário decorrido em horas desde nova.  

 
5. INFORMAÇÃO RELATIVA AO MOTOR 
Este bloco contém informações sobre o motor envolvido. No caso de não haver motor envolvido, este bloco 
não necessita de ser preenchido. Caso exista mais do que um motor envolvido, adicione informação adicional 
no ponto 7.1 «Narrative». 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Escolha o valor adequado na lista incorporada. 
5.2. Engine Serial Number – Número de série do motor. 
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5.3. Engine Event – Uma classificação do tipo de acontecimento no motor, quando relevante. 
LOTC/LOPC significa Perda de controlo de impulso / Perda de controlo de potência. Caso seja 
seleccionado «outro», forneça detalhes adicionais no ponto 7.1 «Narrative». 

5.4. Engine Aircraft Position – A posição (1, 2, 3, etc.) do motor na aeronave, em conformidade com a 
convenção numérica do fabricante da aeronave. 

5.5. Engine Usage Detais – Este bloco deverá conter informações sobre os pormenores da utilização do 
motor em termos de tempo total (horas) e total de ciclos. O tempo total é o tempo de calendário 
decorrido em horas desde nova ou desde a revisão / visita à oficina.  

 
6. INFORMAÇÃO RELATIVA À HÉLICE 
Este bloco contém informações sobre a hélice envolvida. No caso de não haver hélice envolvida, este bloco 
não necessita de ser preenchido. Caso exista mais do que uma hélice envolvida, adicione informação adicional 
no ponto 7.1 «Narrative». 

6.1. Propeller Manufacturer – Escolha o valor adequado na lista incorporada. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Escolha o valor adequado na lista incorporada. 
6.3. Propeller Serial Number – Número de série da hélice. 
6.4. Propeller Aircraft Position – A posição (1, 2, 3, etc.) da hélice na aeronave, em conformidade com 

a convenção numérica do fabricante da aeronave.  
6.5. Propeller Usage Details – Este bloco deverá conter informações sobre os pormenores da utilização 

da hélice em termos de tempo total (horas) e total de ciclos. O tempo total é o tempo de calendário 
decorrido em horas desde nova ou desde a revisão / visita à oficina.  

 
7. INFORMAÇÃO RELATIVA AO COMPONENTE 
Este bloco contém informações sobre o componente envolvido. No caso de não haver componente envolvido, 
este bloco não necessita de ser preenchido. Caso exista mais do que um componente envolvido, adicione 
informação adicional no ponto 7.1 «Narrative». 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Nome e país (escolha o valor adequado na lista 
de Países incorporada) do fabricante do componente. 

7.2. Component Part Number– Número de peça do componente. Especifique também o nível de 
alteração, quando relevante.  

7.3. Component Serial Number – Número de série do componente. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Nome do componente, tal como indicado no Catálogo de 

Peças Ilustrado ou noutra documentação do fabricante. 
7.5. (E)TSO Reference – A referência da aprovação TSO ou ETSO do componente ou a referência a 

outra aprovação de equipamento nacional, quando relevante.  
7.6. Date of manufacture – Data de fabrico do componente. 
7.7. Component Usage Details – Este bloco deverá conter informações sobre os pormenores da 

utilização do componente em termos de tempo total (horas) e total de ciclos. O tempo total é o tempo 
de calendário decorrido em horas desde nova ou desde a revisão / visita à oficina.  

 
8. PORMENORES – Este campo livre permite descrever com precisão a ocorrência e os resultados da 

investigação sobre a mesma. Embora seja possível fornecer texto que exceda o espaço disponível, tal 
texto não poderá ser impresso. Nesse caso, envie textos mais extensos num anexo. 
8.1. Narrative – Forneça aqui a descrição do acontecimento ou a descrição da constatação.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Forneça aqui pormenores, quando disponíveis, sobre a 

investigação e a análise levada a cabo no seguimento da ocorrência. Quando aplicável, indique se a 
informação FDR / QAR foi descarregada / analisada. 

8.3. Risk Assessment – Uma avaliação de risco é uma análise qualitativa ou quantitativa tanto da 
verosimilhança como da consequência de um perigo específico. Uma avaliação de risco pode ser 
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aqui fornecida pelos organismos notificantes capacitados ou encarregues de tal análise, como, por 
exemplo, as entidades de projecto para ocorrências relacionadas com o projecto. A avaliação de 
risco deverá incluir uma identificação da frota potencialmente afectada.  

8.4. Corrective Actions – Se relevante, forneça aqui pormenores sobre as acções correctivas tomadas no 
seguimento da ocorrência, ao nível do organismo notificante. 

8.5. Conclusion – Se relevante, forneça uma declaração de conclusão. 
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APÊNDICE: LISTA DE ATA CHAPTERS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
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54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


