Departamento de Prevenção e Segurança de Vôo
Reporte de Ocorrências relativas a Mercadorias Perigosas
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2 - Aeronave
Matrícula

Modelo

Série

Fabricante

Operador

Proprietário

Nº de Vôo

Origem

Destino

3 - Mercadorias Perigosas
Origem das mercadorias

Designação de expedição

ONU / ID

Classe / Divisão

Risco subsidiário

Grupo

Categoria

Tipo embalagem

Nº de Volumes

Quantidade

Nº Carta de Porte

Refª. Etiqueta da Bagagem

Nº Bilhete de Avião do Pax

Expedidor / Agente em Terra

Nome
Morada

Outras
Informações
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4 - Descrição da Ocorrência

Medidas
Tomadas

5 - Autoria
Nome
Morada
Email
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Reporte de Ocorrências relativas a Mercadorias Perigosas
Instruções
1 - Localização
Local
Coordenadas
Data
Hora
2 - Aeronave

Referenciação do local e data da ocorrência
Local onde se verificou a Ocorrência.
Sempre que possível, indicação da Latitude e Longitude do local da ocorrência.
Data em que se deu a ocorrência.
Indicação da hora da ocorrência especificando, por selecção, se é hora Local ou UTC.

Elementos de referência relativos à aeronave envolvida na ocorrência

Fabricante
Modelo
Série
Matrícula
Operador
Proprietário
Nº de vôo
Origem
Destino

Designação do Fabricante da aeronave.
Modelo da aeronave.
Série a que a aeronave pertence.
Registo de matrícula da aeronave.
Entidade detentora da licença de operação da aeronave à data da ocorrência.
Entidade detentora da propriedade da aeronave.
Nº de vôo ou Indicativo, utilizado na identificação de uma aeronave
Designação do aeródromo de partida.
Designação do aeródromo de chegada.

3 - Mercadorias Perigosas

Caracterização das mercadorias e dados associados

Origem das mercadorias
Designação de expedição
ONU / ID
Classe / Divisão
Risco subsidiário
Grupo
Categoria
Tipo de embalagem
Nº de Volumes
Quantidade
Nº Carta de Porte
Refª. Bagagem
Nº Bilhete Pax
Expedidor / Agente
Outras informações
4 - Descrição

Indicação da proveniência das mercadorias.
Elementos constantes da expedição.
Indique a designação ONU ou Identificação, se conhecida.
Indique a Classe e/ou Divisão a que as mercadorias pertencem.
Indique qualquer risco que considere relevante e possa resultar das mercadorias em causa.
Indique qual o Grupo a que as mercadorias pertencem.
Indique qual a Categoria (só da Classe 7) a que as mercadorias pertencem.
Indique qual o tipo de embalagem utilizado para acondicionar as mercadorias.
Indique o Nº de volumes que correspondem às mercadorias.
Indique a quantidade ou o índice de transporte se fôr RRY.
Indique o Nº da Carta de Porte, AirwayBill ou LTA das mercadorias.
Indique a referência da etiqueta da bagagem.
Indique o nº do bilhete de avião do passageiro responsável pelas mercadorias.
Indique o Nome e Morada do expedidor ou do agente em terra.
Enuncie outros elementos que considere importantes.

Descrição da ocorrência
Narrativa sucinta dos aspectos mais relevantes da ocorrência.

Medidas tomadas
5 - Autoria
Nome
Morada
Email
Contacto

DPSV - Mod. Form.DG

Indique o conjunto de acções que foram desencadeadas no âmbito da ocorrência.

Identificação do autor do reporte da ocorrência
Identificação da pessoa que efectua o reporte da ocorrência.
Indique o endereço de contacto da pessoa acima referenciada.
Indique o endereço electrónico do autor do reporte.
Indique um Nº de Telefone de contacto do autor do reporte.
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