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certa estagnação neste mercado. A situação alterou-se completamente com a maior
facilidade no recurso ao crédito e com a
maior consciencialização junto das pessoas
para as grandes necessidades que existem
de formação de profissionais de aviação”,
acrescentam.
Através de um ensino exigente e assente
na criteriosa seleção de instrutores, a AWA
soube aproveitar este cenário e, neste período, o seu número de alunos cresceu significativamente e atinge uma taxa de empregabilidade que ronda os 100%. Paralelamente
ao aumento numérico, regista-se um maior
dinamismo no que respeita à captação de
estudantes internacionais, sendo esta, por
exemplo, a única escola portuguesa acreditada nos países escandinavos. Os nossos
entrevistados apontam esta dimensão internacional como um dos principais caminhos
para o futuro da AWA, que até há poucos
anos cingia-se quase exclusivamente aos
estudantes portugueses.
A acompanhar este maior fluxo de ingressos, tem estado um forte investimento
na capacidade da escola, traduzido num
significativo alargamento da sua frota de
aeronaves. Para além disso, foi aumentada
a sua disponibilidade com a criação de cursos diurnos, que se juntam aos já existentes
cursos de horário noturno. A diversificação
da sua oferta para vertentes de formação
complementares será também uma realidade, que está neste momento a ser projetada.
Efetivamente, conclui-se que são vários
os caminhos dos quais é feita esta expansão
da AWA e estes não ficam por aqui. Muito
brevemente, uma parte das suas operações
será deslocalizada para Évora, onde irá
inaugurar um novo hangar. A sua abertura
está prevista ainda para este verão, o que
fará desta a única escola a operar nesta
cidade de reconhecida importância no panorama aeronáutico nacional.

Foi no dia 18 de junho que a AWA
– Aeronautical Web Academy
completou uma década de
existência. Os últimos anos têm sido
marcados por um intenso reforço
em diversas frentes, e foi isso
que fomos perceber juntamente
com os seus fundadores, Renato
Pinheiro e Miguel Cardoso.

AWA

10 anos de forte

crescimento

Os dois responsáveis são profissionais com uma vasta
experiência no domínio da aviação, respetivamente no
controlo aéreo e na pilotagem. Este seu projeto teve início
em 2008, inicialmente com a oferta do curso de Oficial
de Operações de Voo. No ano seguinte, juntaram-lhe a
formação de pilotos, sendo atualmente uma escola de
referência no panorama nacional.
Atualmente, no seu leque de cursos destacam-se as
vertentes de Piloto de Linha Aérea, Piloto Comercial de
Aviões, Piloto Privado de Aviões, Instrutor de Voo e a já

referida formação em Oficial de Operações de Voo. Para
além da certificação pela ANAC, é também uma escola
reconhecida pela DGERT e possui parcerias com várias
companhias de aviação. A AWA funciona em instalações
próprias e adequadas à atividade formativa, em Figo Maduro, e possui uma frota própria de aeronaves, que operam
a partir do aeródromo de Cascais – Tires.
Na nossa entrevista, é-nos realçado que “nestes últimos
três anos houve muita coisa que aconteceu”. Contextualizando, explicam-nos que até essa altura “havia uma

