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ADESÃO À AOPA PORTUGAL – Perguntas mais frequentes 
 
 
 
QUEM PODE ADERIR? 
 

• Os Associados devem ter voado solo numa aeronave, ou ser proprietários ou operadores de 
pelo menos uma aeronave, podendo neste caso ser pessoas singulares ou colectivas. 

 
• Os Aeroclubes, Associações Desportivas, Empresas e outras pessoas colectivas proprietárias ou 

operadores de aeronaves apenas podem ser associados desde que o seu objecto social não 
inclua a realização de operação comercial de transporte aéreo regular. 

 
 
PORQUÊ ADERIR? 
 

• Para ajudar a promover, a preservar e representar os interesses dos associados na Aviação 
Geral, entendida esta, tal como definido pela ICAO / OACI (Organização da Aviação Civil 
Internacional), como todas as operações da aviação civil que não sejam operações de 
comerciais de transporte aéreo regular; 

 
• Para ajudar a promover a economia, a segurança e o uso de aviões de Aviação Geral no 

transporte de pessoas para fins profissionais, desportivos, de lazer e outros; 
 

• Para colaborar incentivando um sistema de aeródromos, e de ajudas de navegação, 
comunicação, meteorologia e outras, destinadas ao apoio da Aviação Geral; 

 
• Para colaborar com as autoridades nacionais e internacionais no desenvolvimento de legislação, 

regulamentação e procedimentos esclarecidos, promovendo a operação da Aviação Geral no 
contexto da aviação; 

 
• Para usufruir das regalias concedidas aos Associados pelos protocolos firmados: 

 
a) AOPA / CSB - Desconto de 3% no prémio das apólices aeronáuticas de 

Responsabilidade Civil e Casco colocadas na seguradora Império Bonança 

b) AOPA / Portway – Tarifa especial de assistência nas escalas no Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro LPPR / OPO e Internacional do Algarve LPFR / FAO   

c) AOPA / FlyBy – Descontos até 10 % nas compras efectuadas  

d) AOPA / TAKE OFF -  Assinatura anual deste jornal incluída na quota 

e) AOPA Portugal / AOPA Pilot – Assinatura anual da revista ao preço especial 36,00€ / 
ano = 3,00€ / mês 

f) AOPA Portugal / AOPA Spain -  Cooperação e extensão de regalias mútuas 

 
• E anda para proporcionar aos Associados consulta, assistência e informação relativamente a 

todas as fases das suas operações de voo, ou quaisquer outros aspectos relacionados com a 
aviação. 
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COMO ADERIR? 
 

Somente por uma quota anual de 72,00€ e uma jóia de inscrição de 16,00€ poderá usufruir de todas as 
regalias acima mencionadas e, mais importante ainda, dar voz à Associação que defende os direitos da 
Aviação Geral a nível Nacional e Internacional através da IAOPA e AOPA USA junto respectivamente do 
INAC, NAV, ANA, IM, FAP e ICAO, JAA, EASA, FAA e EUROCONTROL. 

 
Envie para o e-mail mail@aopa.pt ou Fax 21 842 13 04 a Proposta de Associado anexa transferindo 

para a conta com o NIB 0033 0000 45305882636 05 a quantia de 88,00€. 
 
Se necessitar de qualquer esclarecimento contacte-nos pelos telefones 96 809 74 56 ou 91 724 36 27. 
 
 
 
Assistimos a grandes mudanças na sociedade em que estamos inseridos e o sector aeronáutico não 

ficará isento. Assim, há que estar atentos e preparados para grandes mudanças se aproximam. 
 
 
A AOPA Portugal será a voz de todos nós. 
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