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1. º Webinar 
 

Programa Provisório 
 

Tema: Implementar uma Política Interna de Cultura de 
Segurança 

 

Enquadramento: 

De acordo com a Instrução de Segurança da Aviação Civil (ISAC) N.º 1836, de 13 de 

julho de 2020, a partir de 31 de dezembro de 2021, a fim de eliminar as ameaças 

internas, os programas de segurança dos operadores e das entidades referidas nos 

artigos 12.º, 13.º e 14.º do Regulamento (CE) N. 300/2008 do Parlamento e do 

Conselho, de 11 de março, e nos artigos 21.º, 22.º, 23.º, 25.º, 26.º, 27.º e 29.º do 

Decreto-Lei N.º 142/2019, de 19 de setembro, que aprova o Programa Nacional de 

Segurança da Aviação Civil (PNSAC), devem incluir uma política interna apropriada e 

outras medidas conexas que aumentem a sensibilização do pessoal e promovam uma 

cultura de segurança (política interna de cultura de segurança). 

Objetivos: 

Reforçar as competências dos gestores de segurança para a implementação de uma 

política interna de cultura de segurança (PICS), de acordo com o previsto na ISAC N.º 

1836, de 13 de julho de 2020, complementando o Workshop em Cultura de Segurança 

realizado em dezembro de 2020. 

O webinar será constituído por duas partes. Na primeira parte a ANAC apresentará a 

metodologia para a implementação de uma PICS, incluindo a apresentação de 
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exemplos práticos ajustados às dimensões e especificidades das organizações, os 

quais poderão ser utilizados pelas entidades e respetivos gestores de segurança como 

orientações para implementação de uma PICS. 

Na segunda parte do webinar, duas entidades serão convidadas a apresentar a sua 

abordagem estratégica para a implementação da PICS, partilhando com a comunidade 

a sua visão estratégica, desafios enfrentados e boas práticas. 

Programa: 

 Moderação: Ricardo Fernandes 

 

Boas vindas: 10:00 – 10:05 

 

 Ricardo Fernandes – Direção de Facilitação e Segurança da ANAC. 

 

Abertura: 10:05 – 10:15 

 

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

da ANAC. 

 

1.ª Parte - Metodologia para a implementação de uma Política Interna de Cultura 

de Segurança. 

10:15 – 10:55 

i. Apresentação da ANAC sobre a implementação de uma Política de Cultura de 

Segurança. 

 

10:55 – 11:05 

ii. Q&A. 
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Intervalo: 11: 05 – 11:15 

 

2.ª Parte – Abordagens estratégicas para a implementação de uma PICS - visão 

estratégica, desafios e boas práticas. 

 

11:15 – 11:35 

i. Apresentação – Operador Aeroportuário. 

 

11:35 – 11:55 

ii. Apresentação – Transportadora Aérea. 

 

11:55 – 12:20 

iii. Painel de discussão. 

 

12:20 – 12:30 

iv. Q&A. 

 

Encerramento 

 


