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                                                DOCUMENTO DE POSIÇÃO OFICIAL  

 

 A aviação civil no país tal é muito importante para o desenvolvimento do país, e 

é um setor que está em crescimento (ou é fraco, ou estagnado), pois o país tal é (ou 

está se tornando) um importante centro econômico (ou um importante destino 

turístico, ou qualquer outro motivo que atraia passageiros para o país).  Depois do fim 

da guerra civil no país tal (se houve, ou se há) a infraestrutura de aviação está sendo 

reconstruída (ou comprometida, ou precária, ou destruída, em caso de guerra em 

andamento). Apesar da situação política estável no país tal, o governo se preocupa 

com conflitos armados em países vizinhos (se for o caso), que podem comprometer a 

segurança da aviação, por razões e riscos X, Y e Z. Desta forma, o governo do país  tal 

se mostra favorável (ou contrário) à uma solução para o tópico sobre a padronização 

de medidas antiterroristas, pois isso contribuiria para melhorar a segurança nos nossos 

aeroportos  pois (há o risco de ataques de organizações terroristas como a organização 

tal, ou qualquer outra(s) razão (ões) específica(s)). Em relação ao tópico de medidas de 

proteção de aeronaves que voam em zonas em risco de conflito, o país tal aceita 

discutir o tema (ou é essencial a discussão), mas tem uma opinião de indiferença (ou 

contrária) sobre a questão por considerar que (as medidas que possui já são eficientes, 

ou qualquer outra razão que justifique o posicionamento). Em relação ao tópico sobre 

as medidas de proteção de aeroportos, o governo do país tal adota a posição tal, 

(favorável, contrária, indiferente), pelos motivos X, Y Z. O governo do país tal espera 

que se chegue a uma resolução dos tópicos do comitê, pois (coloque aqui a 

expectativa que o governo do país tem em relação ás discussões do comitê ex: o país 

espera que se encontrem soluções para os tópicos comitês, pois contribuiria muito 

para melhorar a segurança da aviação, pelas razões X, Y ou Z). 
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