Formação APKite
Introdução à Meteorologia / Análise de Previsões Meteorológicas

APKite marca arranque de Plano de Formação com Workshop sobre Meteorologia _
A APKite vai iniciar um novo ciclo na área da Formação no Kite, com a realização de uma
primeira formação sobre Meteorologia, aberto a todos os Sócios e não-Sócios APKite.
Esta formação promoverá a prática de Kitesurf com maior segurança e maior conhecimento
sobre as condições meteorológicas que estão envolvidas na nossa actividade.
Como tal, convidamos todos os praticantes e em especial todos os Instrutores de Kitesurf, a
marcarem presença, por forma a que cada vez mais este seja um tema obrigatório na formação
de novos praticantes.
Todos os formandos receberão material informativo e Certificado de Formação válido em
futuros critérios de avaliação de Instrutores certificados na FPKite-APD.

Introdução à Meteorologia / Análise de Previsões Meteorológicas
Data_ 1 Dezembro 2008
Local_ Zona Lisboa (local exacto a definir brevemente)
Duração_ 7h (com avaliação de conhecimentos)
10h00 - 13h00 - formação (3 horas)
13h00 - 14h30 - pausa para almoço
14h30 - 18h30 - formação (4 horas)
Programa_
Vento – Descrição, diferentes origens
Efeitos do vento
Nuvens
Massas de ar e frentes
Análise de previsões meteorológicas
Análise de condições no local
(programa mais detalhado em anexo)

www.apkite.pt
su.pereira@apkite.pt

Formador_ Fernando Amaral
- Voa e participa em competições de parapente desde 1995
- Qualificação de Instrutor de Parapente pela FPVL desde 1998
- Instrutor Nacional com averbamento A (qualificação para instrução de voo em ascendente
térmica e de voo de distância) desde 2002
- Coordenador e formador na edição 2006 do Curso de Instrutores averbamento A
- Responsável pela análise meteorológica em dois Campeonatos do Mundo de Parapente
(Portugal 2003, Brasil 2005) e no 1º Campeonato Pan-Americano (Castelo 2008, Brasil)

Custo_ 10eur para Sócios e 20eur para não sócios (exclui almoço)
Inscrição através de info@apkite.pt, com indicação de nome completo, contacto telefónico, e
número de Sócio (se Associado), até dia 28 de Novembro 2008.
Programa completo em anexo e mais informações através de info@apkite.pt.
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