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 Principia hoje em Lisboa a Semana Aeroespacial 2015, uma organização da APAE ? Associação
Portuguesa de A 6313 eronáutica e Espaço, entidade que desde 2003 organiza este interessante
evento, cujo programa é constituído por palestras proferidas por técnicos e responsáveis relacionadas
com várias empresas do sector, contando ainda com uma Feira Empresarial, que congrega alguns
parceiros do mundo dos negócios da área aeroespacial em Portugal.
 
 A Semana Aeroespacial 2015 decorre entre hoje e quinta-feira próxima, dia 19 de Março, no campus
Alameda do Instituto Superior Técnico, em Lisboa.
 
 O objectivo principal do evento, apontam os seus organizadores, é de criar uma oportunidade para
conhecer o trabalho de algumas das melhores empresas da área e o que de melhor se faz em
Portugal. Mas não só as nacionais, pois tem se registado, como acontecerá novamente neste ano, a
presença de destacadas empresas estrangeiras, muito interessadas também nos desenvolvimentos
que ocorrem em Portugal na área aeroespacial.
 
 Outra componente importante da Semana Aeroespacial é incentivar os estudantes, nomeadamente os
universitários que seguem cursos relacionados com a Aviação, a manterem e incrementarem o
entusiasmo que demonstram nas suas actividades, bem como cativar outros colegas que poderão
seguir também para cursos técnicos relacionados, nomeadamente os de Engenharia Aeronáutica, com
muitas saídas qualificadas para empresas que hoje registam crescimentos de actividade e que, por
isso, estão também receptivas ? criação de mais postos de trabalho nos seus quadros técnicos ou para
consultadorias qualificadas.
 
 Junto publicamos os programas. Contudo, os interessados deverão informar-se melhor junto da
organização, o que poderão fazer através da página de Facebook da Semana Aeroespacial (). Há
também um programa social interessante e tens eventos programados no programa geral da V
Semana Aeroespacial.
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