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2º Webinar 
 

Programa Provisório 
 

Tema: O impacto da ameaça interna (insider threat) no 
sistema de segurança da aviação civil 

 

Enquadramento: 

Uma cultura de segurança positiva e eficaz contribui para a mitigação dos riscos 

resultantes da ameaça interna (insider threat) para a segurança da aviação civil, para 

o transporte aéreo e para os sistemas de segurança da aviação civil. O aumento da 

perceção e da sensibilização para ameaça interna constitui-se como um dos Vetores 

Estratégicos definidos na Instrução de Segurança da Aviação Civil N.º 1836, de 13 de 

julho de 2020, referente à definição de uma Política Interna de Cultura de Segurança 

por parte das entidades que possuam um programa de segurança, conforme definido 

no Regulamento (CE) N. 300/2008 do Parlamento e do Conselho, de 11 de março, e 

no Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil. 

Objetivos: 

Este webinar terá como objetivo principal sensibilizar a comunidade aeroportuária, e 

a aviação civil em geral, para a importância da mitigação dos riscos resultantes desta 

ameaça interna, contribuído assim para uma cultura de segurança eficaz e positiva 

no setor do transporte aéreo. 
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O webinar será constituído por duas partes. Na primeira parte a ANAC fará uma 

apresentação geral sobre o impacto da ameaça interna (insider threat) no sistema de 

segurança da aviação civil. 

Na segunda parte do webinar, serão convidados especialistas nacionais das Forças e 

Serviços de Segurança e especialistas internacionais de outras entidades reguladoras 

da aviação civil congéneres, os quais apresentarão a sua visão e das entidades que 

representam sobre o impacto da ameaça interna (insider threat) no sistema de 

segurança da aviação civil, partilhando com a comunidade boas práticas para a 

sensibilização da comunidade sobre esta temática e para a mitigação dos riscos 

associados a esta ameaça. 

Programa: 

 Moderação: Dr.ª Teresa Antunes 

 

Boas vindas: 14:30 – 14:35 

 

 Dr.ª Teresa Antunes – Direção de Facilitação e Segurança da ANAC. 

 

Abertura: 14:35 – 14:45 

 

 Abertura pela Dr.ª Carla Pinto, Diretora da Direção de Facilitação e Segurança 

da ANAC. 

 

1.ª Parte - O impacto da ameaça interna (insider threat) no sistema de segurança 

da aviação civil 

14:45 – 15:15 

i. Apresentação – Autoridade Nacional da Aviação Civil - Portugal 
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15:15 – 15:25 

ii. Q&A. 

Intervalo: 15:25 – 15:35 

 

2.ª Parte – A visão nacional e internacional sobre o impacto da ameaça interna 

(insider threat) no sistema de segurança da aviação civil. 

 

15:35 – 15:55 

i. Apresentação – Forças e Serviço de Segurança 

 

 

15:55 – 16:15 

ii. Apresentação – Forças e Serviços de Segurança 

 

 

16:15 – 16:35 

iii. Apresentação – Convidado internacional 

 

A confirmar 

 

Intervalo: 16:35 – 16:40 

 

16:40– 17:00 
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iv. Painel de discussão. 

 

17:00 – 17:10 

v. Q&A. 

 

Encerramento 

 


