FOLHETO INFORMATIVO
CURSO DE INTRODUÇÃO À PILOTAGEM (CIP)

Na nossa Escola de Voo, todos os cursos de pilotagem iniciam com o Curso de Introdução
à Pilotagem (CIP), sendo que o próximo curso irá iniciar em 9 de outubro de 2021.
O CIP foi criado precisamente a pensar num primeiro contacto ao mundo da aviação,
abrangendo um conjunto de temáticas integradas no curso de piloto e em várias
vertentes da aviação. O curso promove complementaridade entre a componente teórica
e prática. A parte prática é constituída por um total de duas missões de voo com
Instrutor: missão em simulador de voo Cessna 152 e uma missão de voo real (Cessna
F150L ou Tecnam P92).
A componente teórica tem a duração de 40 horas distribuídas ao longo de três fins-desemana (datas: 9/10 outubro; 16/17 outubro; 23/24 outubro). A conclusão da
componente prática terá lugar, preferencialmente, no fim-de-semana 30 e 31 de
Outubro.
O valor do curso é de 250€ e será deduzido no valor total dos cursos de piloto que a
nossa Escola oferece caso o aluno inicie a sua formação num período máximo de dois
anos após a frequência no CIP.
Componente Prática:
1 x Aula de voo real com Instrutor em avião Cessna F150L
1 x Aula de voo com Instrutor em simulador Cessna 152 ou Tecnam P92
1 x Aula de Aeromodelismo
1 x Aula de Iniciação ao Parapente
Componente teórica (40 horas):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Princípios de voo
Propulsão: motores convencionais e turbinas
Fundamentos de técnicas aeroespaciais-foguetões
Instrumentos de voo
Meteorologia
Aerologia
Limitações e comportamento Humano
Segurança aeronáutica e transporte aéreo (aula lecionada por Comandante de
Airbus em Linha Aérea)
Aeroportos, regras do ar e procedimentos operacionais
Introdução ao voo sem motor - planador e parapente
Introdução ao desporto aeronáutico – Air Navigation Race e Rally Aéreo
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O Aeroclube de Torres Vedras foi o primeiro Cessna Pilot Center em Portugal e iniciou
os seus cursos de pilotagem em 1946, tendo formado até ao momento centenas de
pilotos privados e também profissionais, alguns dos quais que se encontram atualmente
ao serviço da TAP Air Portugal e outras companhias aéreas nacionais. A escola de voo
do Aeroclube de Torres Vedras tem a denominação de Escola Nacional de Aviação
Desportiva e encontra-se devidamente certificado pela Autoridade Nacional da Aviação
Civil (ANAC) e faz parte do grupo de escolas de pilotagem internacionais certificadas pela
entidade reguladora da União Europeia (EASA) e possuí a certificação europeia
PT.DTO.004. A escola é auditada anualmente pelos reguladores aeronáuticos e está
autorizada a lecionar curso de pilotos de aeronaves, bem como, na organização de
seminários aeronáuticos para a conversão de licenças e refrescamentos de pilotos
profissionais.
No caso de desejar pernoitar perto das nossas instalações durante o decorrer do curso
existem várias unidades hoteleiras em Santa Cruz com quem temos acordos, sendo
extensíveis aos nossos alunos, nomeadamente a pousada da Juventude de Santa Cruz,
situada a cerca de 300m/7min. a pé das nossas instalações, onde é possível reservar
alojamento a partir de 10€ por pessoa com pequeno almoço incluído. Caso seja do seu
interesse peça-nos mais informações.
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