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A LABACE é o maior evento da aviação de

negócios na América Latina, conta com a

participação das maiores empresas do setor e é

conhecida pelo grande número de negócios

realizados a cada ano.

LABACE 

13 a 15 de agosto de 2019

Clique aqui para 
ver mais

http://labace.com.br/


A Semana Safety foi criada com o objetivo de

consolidar, em um único evento, as ações voltadas

à segurança operacional. A iniciativa busca otimizar

os esforços da ANAC na promoção da segurança na

aviação civil brasileira.

SEMANA SAFETY – ETAPA CAMPO GRANDE (MS)

27 a 30 de agosto de 2019

Clique aqui para 
ver mais

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/seguranca-operacional/eventos-e-capacitacao/semana-safety


O IBAS – International Brazil Air Show – tem o

objetivo de reunir a cadeia aeroespacial, de

infraestrutura aeroportuária e de fornecedores da

aviação comercial, e executiva, desenvolvendo

assim melhorias para o mercado.

INTERNACIONAL BRAZIL AIR SHOW (IBAS)

11 a 13 de setembro de 2019

Clique aqui para 
ver mais

https://internationalbrazilairshow.com.br/


Tradicional evento americano que chega a sua

68ª edição e  é  direcionado ao mercado da

aviação executiva, onde são apresentadas as

novas tendências e projetos do setor. 

NBAA

22 a 24 de outubrode 2019

Clique aqui para 
ver mais

https://nbaa.org/events/2019-business-aviation-convention-exhibition/


O Fórum é uma das mais importantes iniciativas

do Programa Nacional do Transporte Aéreo do

Governo Federal, que tem como objetivo o

reordenamento de todo o Sistema de Aviação

Civil Brasileiro.

FÓRUM BRASILEIRO DO TRANSPORTE AÉREO

05 a 07  novembro  de 2019

Clique aqui para 
ver mais

http://www.forumdotransporteaereo.com.br/


O Fórum regional de aviação geral vai debater os

principais temas que envolvem a aviação geral na

região, e também reunir fabricantes, empresas

de produtos e serviços do segmento em um

conceito Aviation Experience.

AVIATIONXP    

1º e 02 de abril de 2020

Contato organização 
do evento: 

 
contato@helixp.com.br



O evento visa reunir operadores, comandantes e

players do mercado na metrópole com a 2ª

maior frota de helicópteros do mundo. 

HELIXP

Clique aqui para 
ver mais

13 e 14  de maio de 2020

Contato:
contato@helixp.com.br

http://www.helixp.com.br/
http://www.helixp.com.br/
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