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PLANO DE TRABALHO BIÊNIO 2022/2023 – CHAPA ABUL 

O bem maior da ABUL são seus filiados. Priorizá-los continua sendo a nossa meta. 

Atividades já realizadas a serem continuadas: 

- Assessoria personalizada aos filiados; 

- Credenciamento de escolas de instrução de voo; 

- Parcerias com empresas através de convênios; 

- Curso Básico de Perícia Médica - EAD; 

- Processos de habilitação CPA e ICPA; 

- Cadastro de aeronaves até 200kg e aerodesportistas; 

- Filiação de pilotos CPA, pilotos aerodesportistas e escolas credenciadas; 

- Projeto Águia Amiga; 

- Incremento da Biblioteca Digital; 

- Manutenção interativa das redes sociais; 

- Expansão da rede de colaboradores; 

- Realização do ENU; 

- Facilitação da emissão do CMA através dos médicos cadastrados; 

- Aplicação de provas teóricas (material didático atualizado e simulados on line para 
estudo); 

- Emissão de CVA através dos Representantes Técnicos; 

- Elo entre as necessidades do aerodesporto e a ANAC/DECEA; e 

- Zelar pela segurança e conformidade das atividades aéreas aerodesportivas. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Incentivar Eventos Regionais de Segurança de Voo; 

- Incentivar Seminários Técnicos de Manutenção; 

- Implementar o Curso Teórico de ICPA; 

- Implementar aulas on line do Curso Teórico de CPA; 

- Digitalizar a emissão de CVA pelos Representantes Técnicos; 

- Interdependência entre a ABUL e a ANAC para emissão do CMA e CPA; 

- Eximir a categoria de taxas de controle de tráfego aéreo (PAN/PAT); 

- Autorização do espaço Golfe para prática do aerodesporto; e 

- Recepcionar, analisar e viabilizar novas ideias e sugestões de melhorias do 
aerodesporto. 


