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- Que fai un experto en xeración de con dos con drons?
-Un experto en xeración de con dos mediante o uso de aeronaves non tripuladas (RPAS ou comunmente
"DRONS") accede a unha área que ata hai moi pouco estaba reservada a empresas especializadas en traballos
aéreos cun custo enorme. Hoxe en día certos con dos dixitais (especialmente fotogra a e vídeo) non se
conciben sen a u lización de RPAS.
- Como chegaches a esta profesión?
-Desde o momento en que a Axencia Estatal de Seguridade Aéra, AESA lles deu a competencia ás escolas de
voo ou ATO, como se chaman en Europa, e, sendo Xefe de Ensinanza dunha delas, me tocou, ademais de
seguir cos nosos cursos de pilotos de avión, poñerme ao día coa regulamentación e caracterís cas propias das
aeronaves non tripuladas. Entre outros mo vos, porque a demanda destes cursos é enorme. En 5 meses,
desde que empezamos, formamos máis de 50 pilotos de RPAS,
-Que oportunidades de futuro representa?
-O uso de RPAS na sociedade civil xa non é máis o futuro. Hoxe en día certos profesionais que non sexan
capaces de u lizar estes aparellos deben recorrer a empresas externas ou simplemente compiten en enorme
desvantaxe fronte a quen xa os incorporaron no seu traballo. O uso de drons séguese ampliando día a día
grazas ao custo rela vamente baixo destes aparellos en relación á súa funcionalidade e porque a
regulamentación actual facilita o uso de RPAS en traballos de I+D. Eu resumiría dicindo que traballar con RPAS
é xa presente
- Que recomendacións lle darías a quen queira orientar o seu futuro laboral cara a esta profesión?
-Unha das recomendacións que sempre fago a quen queren facer os cursos con nós é que teña claro que un
RPA é unha ferramenta que para ser ú l debe estar ao servizo dun proxecto. Se o obxec vo é buscar unha
oportunidade laboral a través destes aparellos, o importante é que se teña un proxecto ben estruturado que
non ten que ser necesariamente dunha enorme envergadura para ser funcional.
Hoxe, entre os pilotos que formamos, temos bastante xente que optou polo uso de RPAS en fotogra a e vídeo
(neste úl mo caso para producións propias ou alleas) pero tamén na supervisión de obra civil de enxeñaría,
en arquitectura técnica, cartogra a e supervisión de montes e terreos naturais, e algúns para inves gación e
desenvolvemento propios.

