SEGURO DESPORTIVO
A Skydive Portugal é uma escola de paraquedismo certificada pela Federação Portuguesa de Paraquedismo
(FPPq), entidade que está responsável pela fiscalização de toda a atividade desta modalidade desportiva.
A Skydive Portugal é detentora de um seguro realizado através da FPPq:
A – Seguro Desportivo de Acidentes Pessoais:
Companhia de Seguros: AIG - Federação Portuguesa de Paraquedismo. Número da Apólice: P20AHSP014.
B – Seguro de Responsabilidade Civil:
Companhia de Seguros: AIG - Federação Portuguesa de Paraquedismo. Número da Apólice: PA20CP0018.

NOTA: A ativação deste seguro implica uma franquia de 175,00 €.

EQUIPAMENTOS DE PARAQUEDISMO
Os equipamentos da Skydive Portugal são periodicamente inspecionados, tendo cada um, o seu documento
individual de registo de manutenção e dobragem de reservas, que é sempre assinado e verificado, em data de
inspeção, por um responsável na área em questão.

O SALTO DE PARAQUEDAS / SEGURANÇA
Numa primeira abordagem, o paraquedismo parece uma modalidade mais perigosa do que é na realidade.
Passa- mos a explicar os meios de segurança oferecidos pelos nossos equipamentos:
a) Paraquedas: é composto por duas asas, sendo uma a “asa principal” e outra a “asa de reserva”. Esta segunda,
tem características que acionam de forma mais rápida e eficaz a abertura, pelo que, apenas será tida em conta
numa situação anormal de abertura. A “asa de reserva” é dobrada unicamente por dobradores certificados para
esse efeito.
b) O Dispositivo de Segurança: Trata-se de um aparelho incorporado nos equipamentos – um “micro
computador” – que está programado para acionar de imediato a “asa de reserva”, no caso de passar em queda
livre, a altitude extrema, onde a “asa principal” do paraquedas já deveria de estar aberta.
No dia do Salto Tandem, no momento de pré-preparação, cada instrutor da Skydive Portugal irá explicar todos
os procedimentos da atividade (esclarecendo todas as dúvidas que surgirem) analisando também o estado de
preparação de cada participante nesta experiência única.
Toda a atividade está assegurada, cumprindo com todos os regulamentos desportivos desta modalidade,
Nacionais e Internacionais (USPA).
Em situação de dúvida, colocar todas as questões com a Federação Portuguesa de Paraquedismo.
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