Assunto: Fórum APAU – AVIAÇÃO ULTRALEVE E SEGURANÇA DE VOO – Coimbra 2/3ABR
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2011
Prezados Aviadores
A temática da Segurança de Voo é um alicerce da nossa modalidade. A cultura de Segurança de Voo
deverá estar sempre presente na nossa acção decisional relacionada com o voo.
A nossa própria integridade física e a de terceiros, em voo e à superfície, bem como a estabilidade dos
nossos familiares e amigos, depende da nossa atitude adequada e da tomada de decisões sensatas,
prudentes e defensivas.
A elevada auto-estima, tão característica em todos nós, levar-nos-á a acreditar que o acidente sempre
nos passará ao lado… Falso credo! Quem o afirma são as estatísticas e os especialistas em Factores
Humanos relacionados com incidentes e acidentes em aviação. Haverá também factores estruturais,
regulamentares e de enquadramento.
A recorrência de incidentes e acidentes em aviação é transversal aos âmbitos civil e militar e abrange
todos os sectores, desde o profissional ao de lazer. Não é dependente do peso da aeronave… Antes,
depende da consciencialização de cada interveniente de que o erro existe [errar é humano] e da sua
preparação para o gerir.
Esta temática tem sido abordada, em diversos artigos, na Revista da Associação.
Em complemento, a APAU propõe-se realizar, no fim-de-semana de 02/03 de ABRIL, em Coimbra, o
Fórum:


AVIAÇÂO ULTRALEVE E SEGURANÇA DE VOO

Este Fórum reúne em debate Entidades, Autoridades, Individualidades, Agentes e Praticantes, tendo,
como objectivo comum, apresentar e estruturar defesas, no âmbito da Segurança de Voo, para,
desejavelmente, eliminar as ocorrências.
São Entidades convidadas a participar:






GPIAA – Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves - www.gpiaa.gov.pt
INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil, IP - www.inac.pt
FAP – Força Aérea Portuguesa - www.emfa.pt
NAV Portugal, EPE - www.nav.pt
AOPA Portugal - www.aopa.pt

Contaremos, também, com a participação de Individualidades com especialização na temática, a quem
agradecemos a disponibilidade.
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Logística
Pela sua distinção e privilégio de localização geográfica central, foi escolhida a Cidade de Coimbra.
Coerente com a sua opção por Eventos voáveis, a APAU promove a sinergia de um FLY-IN para este
Fórum, usando, pela localização e compatibilidade com a Aviação Geral, o Aeródromo Municipal Bissaya
Barreto [LPCO].
A APAU estruturou, como habitualmente e para este efeito, um programa logístico e social. Sublinhe-se,
contudo, que:




A participação no Fórum e subscrição do suporte logístico estão disponíveis para todos os
participantes - Associados APAU ou não – que se desloquem de avião ou por outro meio para
LPCO;
Por razões de dimensionamento e reserva, ambos estão dependentes de inscrição em prazo.

A APAU, considerando a causa e a sua pertinência, apela à participação massiva de todos os Aviadores, e
demais envolvidos no tema, neste fim-de-semana que, como é tradição, promete ser muito composto
em conteúdo técnico e em agradável convívio aeronáutico.
Foi acordada a data limite de inscrição para 02MAR2011.
Pedimos a máxima atenção para a colaboração na observação desta data limite. Inscrições posteriores,
podendo ser aceites, estarão dependentes de disponibilidade e/ou auto-suficiência logística.

Bons Voos

António Mesquita Rocha
Presidente da Direcção
presidente@apau.org
(+351) 932 728 002

NOTA: Em anexo, condições de inscrição
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Inscrição – Coimbra 02/03 Abril









A data limite para inscrição é 02MAR2011. Inscrições posteriores, sendo possíveis, estarão
dependentes de capacidade e/ou autonomia logística.
O custo de participação no Fórum é independente:
o 15€ - p/ participante
Pelo suporte logístico completo (Fórum n/incluído) será devido:
o 105€ - 1 Participante em quarto single
o 170€ - 2 Participantes em quarto duplo (especificar tipo de cama pretendido)
O suporte logístico inclui:
o 2 Abr - Almoço no Aeródromo;
o 2 Abr - Transporte p/ Hotel;
o 2 Abr - Alojamento c/ pequeno-almoço;
o 2 Abr - Transporte p/jantar e jantar;
o 2 Abr - Transporte p/Hotel (Táxi opcional – n/ incluído);
o 3 Abr - Transporte p/almoço e almoço;
o 3 Abr - Transporte p/Aeródromo.
Durante os tempos de Fórum, os acompanhantes n/participantes terão programa livre, sendo
sugerido um itinerário de pontos de interesse a visitar.
Inscrições preferencialmente por e-mail para geral.apau@gmail.com ou, alternativamente,
por telefone para (+351) 932 728 002 ou (+351) 915 481 718 com as seguintes informações:
o Aeronave:
 Matrícula;
 Modelo;
 Apólice de Seguro;
 Proveniência;
 Pil. Cmdt.;
 Lic. de Voo.
o Nome do(s) participante(s) no Fórum - (informar se subscreve programa logístico)
o Nome do(s) participante(s) no programa logístico





Transferência (até 02MAR) para o NIB da APAU - 0033 0000 0010 8147 2410 5 da quantia
correspondente ao Fórum - 15€ - acrescida de 80€ para sinalização do programa logístico. O
restante será acertado na recepção em LPCO. Dependendo do nº de participantes no Fórum,
será por exemplo:
o 15€ + 80€ = 95€
Telefonema, mensagem escrita (sms) ou email para os contactos indicados acima informando,
para correlação, sobre a realização da transferência.

Estão oficialmente abertas as inscrições! Participe!
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