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Resumo  

Este trabalho pretende dar conhecer a temática do sistema de gestão de segurança aeronáutica ICAO, o 

Safety Management Systems. Fazendo uma análise da sua aplicação em território nacional, tendo como 
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estudo de caso a companhia Azores Airlines. O objetivo inicial desta dissertação era o de definir um 

método eficaz de implementação das práticas do Safety Management Systems na empresa selecionada, 

tendo sido ajustado para a aplicação do SMS dedicado apenas ao Pessoal Navegante de Cabine.   

A realidade da aplicação do SMS nas empresas é recente, é imposta pela ICAO para a validação das 

empresas da aviação civil, sendo um departamento obrigatório para a atribuição do COA pela ANAC. Os 

conteúdos que se inserem neste documento, passam por ajudar a análise deste sistema de gestão.   

Numa primeira fase, foi estipulado o método de investigação que se materializou na forma de recolha de 

documentação e informação literária especializada. O estado da aplicação do SMS foi definido por 

entrevistas, contatos e visitas às companhias aéreas que colaboraram com este estudo.  

A informação recolhida serviu de base para a realização de um benchmarking, necessário para a 

comparação do estado da prática na empresa em estudo. A análise da Azores Airlines seguiu-se na forma 

de contatos vários, visitas, estudo de documentação interna e por fim um questionário ao pessoal 

navegante de cabine.  

Após cuidada avaliação dos dados coletados, foi elaborada uma GAP Analysis sobre a implementação do 

SMS na Azores Airlines e o plano de implementação materializou-se como um guia prático em SMS 

direcionado para o PNC.  

Palavras-chave: SMS, tripulantes de cabine, safety, GAP Analysis.  
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Abstract  

This paper intends to explain the thematic of the ICAO aeronautical safety management system, Safety 

Management Systems. Doing an analysis of its application in national territory, having as a case study the 

company Azores Airlines. The initial objective of this dissertation was to define an effective method of 

implementing Safety Management Systems practices in the selected company, it was adjusted to the SMS 

application dedicated only to Cabin Crew.  

The reality of the application of SMS in companies is recent, it is imposed by the International Civil Aviation 

Organization (ICAO) for the validation of civil aviation companies, being a department obligatory for the 

attribution of Certificado de Operador Aéreo (COA) by ANAC. The contents that are inserted in this 

document, will help to the analysis of this management system.  

In the first stage, the method of investigation that was materialized in the form of collection of specialized 

literary information and information was stipulated. The state of the SMS application was defined by 

interviews, contacts and visits to the airlines that collaborated with this study.  

The information gathered served as the basis for benchmarking, necessary for the comparison of the state 

of practice in the company under study. The analysis of Azores Airlines followed in the form of several 

contacts, visits, study of internal documentation and finally a questionnaire to the flight attendents.  

After careful evaluation of the data collected, a GAP Analysis was elaborated on the implementation of 

SMS in Azores Airlines and the implementation plan materialized as a practical guide in SMS directed to 

the PNC.  

  

  

Key words: SMS, cabin crew, safety, GAP Analysis.  

  

  

  

  

  



 

5  
  

 

Índice  

  

Glossário e abreviações ......................................................................................................................... 9 

Definições ............................................................................................................................................. 12 

1. Introdução .................................................................................................................................. 18 

1.1. Contextualização ................................................................................................................ 18 

1.2. Motivação ........................................................................................................................... 19 

1.3. Objetivo .............................................................................................................................. 20 

1.4. Método ............................................................................................................................... 20 

2. Enquadramento regulatório do Safety Management Systems .................................................. 22 

2.1. Introdução .......................................................................................................................... 22 

2.2. IATA Operational Safety Audit (IOSA)................................................................................. 23 

3. Enquadramento e revisão da prática ......................................................................................... 25 

3.1. Evolução dos programas de Safety..................................................................................... 28 

3.2. SMS Contexto Histórico ...................................................................................................... 30 

3.3. SMS ..................................................................................................................................... 32 

3.4. Implementação do SMS ...................................................................................................... 34 

3.5. Ponto de situação na aplicação do SMS na aviação civil em Portugal ............................... 35 

4. Contextualização da Empresa SATA/Azores Airlines. ................................................................. 41 

4.1. Introdução .......................................................................................................................... 41 

4.2. SMS na Azores Airlines ....................................................................................................... 46 

4.3. Atividade e Procedimentos Azores Airlines no SMS........................................................... 48 

4.4. Pessoal Navegante de Cabine e o SMS ............................................................................... 53 

5. Identificação de oportunidade e melhoria ................................................................................. 55 

5.1. Introdução .......................................................................................................................... 55 

5.2. Comparação entre o estado atual e o desejado ................................................................ 56 

5.3. Questionário ao PNC Azores Airlines .................................................................................. 57 

5.4. Recomendações e ações a desenvolver ............................................................................. 63 

5.5. Processo de implementação SMS PNC da Azores Airlines ................................................. 66 

6. Considerações finais ................................................................................................................... 72 

6.1. Limitações do Estudo .......................................................................................................... 73 

6.2. Investigações Futuras ......................................................................................................... 74 

Anexos 



 

6  
  

Anexo 1 – Inspeção ICAO, Secção OGR – Tópicos SMS. ....................................................................... 78 

Anexo 2 – Companhias mais seguras em 2017. ................................................................................... 79 

Anexo 4 - Lista de acidentes e incidentes de reporte obrigatório. ...................................................... 82 

Anexo 5 - Lista ICAO de acidentes graves. ........................................................................................... 83 

Anexo 6 – Aptidões PNC....................................................................................................................... 84 

Anexo 7 - Inquérito ao PNC Azores Airlines. ........................................................................................ 88 

Anexo 8 – Lista de documentação obrigatória a bordo da aeronave. ................................................. 90 

Anexo 9 - Guia Pratico do SMS para PNC. ............................................................................................ 92 

 

  

Índice de figuras  
Figura 1 Evolução do Safety ................................................................................................................ 26  

Figura 2 Número de acidentes 1946-2017 ........................................................................................... 26  

Figura 3 Modelo Queijo Suíço .............................................................................................................. 27  

Figura 4 Conceito de causa/acidente ................................................................................................... 28  

Figura 5 Conceito de causa/acidente ................................................................................................... 28  

Figura 6 A evolução dos sistemas ultra seguros ................................................................................... 29  

Figura 7 Timeline da criação e evolução do Plano Global de Segurança ............................................. 30  

Figura 8 Composição do Anexo 19....................................................................................................... 31  

Figura 9 Hierarquia da organização para implementação do Safety na aviação civil .......................... 32  

Figura 10 Calendarização da aplicação do Anexo 19 ........................................................................... 33  

Figura 11 Logotipo Safety TAP ............................................................................................................. 39  

Figura 12 Frota Azores Airlines ........................................................................................................... 41  

Figura 13 Número de voos realizados pela Azores Airlines 2009/2017 ............................................... 44  

Figura 14 Voos charter realizados pela Azores Airlines 2011/2017 ..................................................... 44  

Figura 15 Taxa de ocupação Azores Airlines 2010/2017...................................................................... 45  

Figura 16 Património Azores Airlines 2010/2017 ................................................................................. 46  

Figura 17 Estrutura organizacional Azores Airlines ............................................................................. 47  



 

7  
  

Figura 18 Esquema de ação Azores Airlines ......................................................................................... 51  

Figura 19 Matriz de risco ICAO ............................................................................................................. 52  

Figura 20 Risco vs. Ação ....................................................................................................................... 52  

Figura 21 Prolearn processo GAP Analysis ........................................................................................... 56  

Figura 22 Questionário ao PNC Azores Airlines. Políticas do safety ..................................................... 58  

Figura 23 Questionário ao PNC Azores Airlines. Recursos ao safety .................................................... 59  

Figura 24 Questionário ao PNC Azores Airlines. Importância do reporte ............................................ 59  

Figura 25 Questionário ao PNC Azores Airlines. Frequência de reporte individual ............................. 60  

Figura 26 Questionário ao PNC Azores Airlines. Comunicação ............................................................ 60  

Figura 27 Questionário ao PNC Azores Airlines. Feedback .................................................................. 61  

Figura 28 Questionário ao PNC Azores Airlines. Importância das queixas ........................................... 61  

Figura 29 Questionário ao PNC Azores Airlines. Estado da comunicação............................................. 62  

Figura 30 Componentes utilizadas para elaboração de recomendações ............................................. 63  

Figura 31 Logotipo My Safety .............................................................................................................. 68  

Figura 32 Guia prático SMS para PNC .................................................................................................. 69  

Figura 33 Caixa de texto salientada para consulta rápida .................................................................... 70  

Figura 34 Confidencialidade da Safety Policy SATA .............................................................................. 70  

  

  

Índice de tabelas  
Tabela 1 Plano Nacional de Segurança Operacional  ........................................................................... 27  

Tabela 2 Contatos com empresas de aviação civil................................................................................ 36   

Tabela 3 Resumo SMS das companhias aéreas .................................................................................... 40   

Tabela 4 Análise de lacunas Azores Airlines ......................................................................................... 65  

  



 

8  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre 

todos os requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa. 

  



 

9  
  

 Glossário e abreviações  
 

AAN – Autoridade Aeronáutica Nacional.  

ACMI – Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance, sigla utilizada para designar o aluguer de aeronaves 

por companhias aéreas a companhias distintas ou empresas de leasing. A indústria utiliza dois tipos de 

leasing: wet-leasing, que normalmente é usado para arrendamento de curto prazo, e o dry-leasing, que é 

mais normal para arrendamentos de longo prazo. A indústria também usa combinações de wet-leasing e 

dry- leasing.  

ALoSP - Acceptable level of safety performance.  

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações.  

ARMS - Aviation Risk Management Solutions 

ASN – Aviation Safety Network.  

ATM – Air Traffic Management.  

CAB - Cabin Operations.   

CGO - Cargo Operations.   

COA - Certificado de Operador Aéreo.  

Code-share – Acordo entre duas transportadoras aéreas a operar em parceria, mediante a qual oferecem 

serviços no mesmo avião, mantendo os respetivos códigos IATA, números de voo e marcas.   

DSP -  Operational Control and Flight Dispatch.   

ECAC - European Civil Aviation Conference.  

ECAST - European Commercial Aviation Safety Team.  

EASA – European Aviation Safety Agency.  

Eurocontrol – European Organization for the Safety of Air Navigation, ou Organização Europeia para a 

Segurança da Navegação Aérea, é a organização internacional dedicada ao controlo e segurança aérea 

dos céus europeus.  

FDM – Flight Data Monitoring.  

FTL -  Flight Operations.   

FSC – Full-Service Carrier. Transportadora aérea que opera num modelo de negócio focado em garantir 

aos seus passageiros uma vasta gama de serviços de qualidade superior. Inclui diferentes classes 

(económica e executiva) e voos de ligação.   
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GANP – Global Aviation Navegation Plan.  

GAMA – Autoridade Metereologia Aeronáutica.  

GASPRG – Global Aviation Safety Plan Roadmap Group.  

GASP – Global Aviation Safety Plan.  

GPIAAF – Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários.  

GRH - Ground Handling Operations.   

Handling – Serviço prestado ao avião (handling técnico) ou aos passageiros e carga (handling comercial) 

em qualquer ponto de escala.   

IATA – International Air Transport Association.   

ICAO - International Civil Aviation Organization. Agência especializada das Nações Unidas, criada pelos 

Estados em 1944 para aplicação e gestão da Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Convenção de 

Chicago).  

IQSMS - Integrated Quality and Safety Management System.  

ISARPs - IOSA Standards and Recommended Practices.  

ISM - IOSA Standards manual.  

LCC – Low-Cost Carrier. Transportadora aérea que opera num modelo de negócio focado na redução de 

custos de forma a conseguir garantir o preço mais competitivo no mercado. O seu serviço baseia-se na 

simplicidade.  

MNT - Aircraft Engineering and Maintenance.   

ORG - Organization and Management System.   

PNC – Pessoal Navegante de Cabine.  

QAR – Quick Access Record-  

SATA – Serviço Açoriano de Transportes Aéreos.  

Safety – A tradução literal do termo safety para o português não corresponde ao conceito em inglês, por 

este motivo será utilizado no corpo desta tese o termo em inglês Safety, correspondendo à segurança 

operacional.  

SARPS – Standards and Recommended Practices.  

SEC - Security Management.   

SGSA - Sistema de Gestão de Segurança Aeroportuária.  

SMM – Safety Managent Manual.  
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SMP – Safety Management Painel.  

SMS – Safety Management Systems.  

SSP – States Safety Programs.  

UE – União Europeia.   
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Definições  

Accountable Manager  

Pessoa única e identificável que detém a responsabilidade pelo desempenho efetivo e eficiente do SMS 

do prestador de serviços.   

  

Acidente  

Ocorrência associada com a operação de uma aeronave, que, no caso de uma aeronave tripulada, ocorre 

entre o momento em que qualquer pessoa embarca a aeronave com a intenção de voar, até o momento 

em que todas essas pessoas desembarcaram, ou no caso de aeronaves não tripuladas, ocorre entre o 

momento em que a aeronave está pronta para mover-se com o objetivo de voo, até ao final do voo e o 

sistema de propulsão primária é desligado, no qual:   

Uma pessoa é fatalmente ou gravemente ferida como resultado de: estar na aeronave, ou; estar em 

contacto direto com qualquer parte da aeronave, incluindo peças que tenham sido desanexadas da 

aeronave, ou; exposição direta à explosão de jacto, exceto quando as lesões forem de causas naturais, 

autoinfligidos ou infligidos por outras pessoas, ou quando as lesões forem clandestinos escondidos fora 

das áreas normalmente disponíveis para os passageiros e tripulação, ou;   

A aeronave sofre danos ou falhas estruturais que: afeta negativamente a força estrutural, desempenho 

ou características de voo da aeronave, e exigiria normalmente uma grande reparação ou substituição do 

componente afetado, exceto para o motor falha ou dano, quando o dano é limitado a um único motor, 

(incluindo capotas ou acessórios), às hélices, pontas da asa, antenas, pontas de prova, aletas, pneus, 

freios, rodas, carenagens, painéis, portas do trem de aterragem, para-brisas, fuselagem (tal como 

pequenos dentes ou furos de punção), ou para pequenos danos às lâminas do rotor principal, lâminas de 

rotor de cauda, trem de pouso, e aqueles resultantes de granizo ou greve de aves (incluindo buracos no 

radome), ou;    

A aeronave se encontra desaparecida ou está completamente inacessível.   

Nota 1. Apenas para a uniformidade estatística, uma lesão que resulte em morte no prazo de trinta dias 

após a data do acidente é classificada, pela ICAO, como um ferimento fatal.  Nota 2. Uma aeronave é 

considerada ausente quando a busca oficial foi encerrada e os destroços não foram localizados.   

Nota 3. A orientação para a determinação dos danos das aeronaves pode ser encontrada no anexo E. 

(ICAO anexo 13, 11ª edição).   

  

  



 

13  
  

Acidente grave  

Um incidente envolvendo circunstâncias que indicam que houve uma alta probabilidade de um acidente 

e associado com o funcionamento de uma aeronave que, no caso de uma aeronave tripulada, ocorre entre 

o momento em que qualquer pessoa embarca a aeronave com a intenção de voo até ao momento em 

que todas essas pessoas tenham desembarcado, ou no caso de uma aeronave não tripulada, ocorra entre 

o momento em que a aeronave está pronta para mover-se com o objetivo de voar até o momento em a 

propulsão primária sistema é desligado.   

Nota 1. A diferença entre um acidente e um incidente grave reside apenas no resultado.  

Nota 2. Exemplos de incidentes graves podem ser encontrados no anexo C (ICAO anexo 13, 11ª edição).    

  

Ações mitigadoras  

São as defesas ou os controlos preventivos efetuados para reduzir a gravidade da consequência projetada 

de um perigo. (Adaptado da ICAO Doc. 9859, 3ª edição).  

  

Barreiras/Defesas  

Medidas de mitigação, controlos preventivos ou ações de recuperação postas em vigor para impedir a 

realização de um perigo ou a sua escalada numa consequência indesejável. (ICAO Doc. 9859, 4ª edição ).  

  

Cultura Justa (Just Culture)  

Uma cultura em que os colaboradores operacionais ou outros colaboradores envolvidos na operação não 

são punidos por ações, omissões ou decisões tomadas por eles que são proporcionais à sua experiência e 

formação, mas em que negligência grosseira, violações de vontade e atos destrutivos não são tolerados.  

(Regulamento (UE) n. o 376/2014).  

  

Evento  

Uma condição de falha, fator causal, ameaça ou evento precursor que isoladamente ou em combinação 

com outros eventos de segurança pode resultar em um evento indesejável. (ECAST SMSSC WG Orientação 

sobre identificação de perigos, março de 2009).  
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Evento indesejado  

Um estágio na escalada de um cenário de acidente em que o acidente ocorrerá, a menos que uma medida 

de recuperação ativa esteja disponível e seja usada com sucesso. (ECAST SMSSC WG. Orientação sobre 

identificação de perigos. Março de 2009).    

   

Incidente  

Uma ocorrência, que não seja um acidente, associada à operação de uma aeronave que afete ou possa 

afetar a segurança da operação.   

  

Management of Change   

Um processo formal para gerir as mudanças dentro de uma organização de forma sistemática, de modo 

que as mudanças que possam impactar os perigos identificados e as estratégias de mitigação de riscos 

sejam contabilizadas, antes da implementação de tais mudanças. (ICAO Doc. 9859, 3ª edição).  

  

Nível aceitável (Acceptable level of safety performance - ALoSP)  

Nível de performance de segurança operacional (safety)  estipulada pelas autoridades de aviação civil dos 

Estados membros da União Europeia, que definem  os programas de safety, expressos em indicadores de 

performance e objetivos. (ICAO Doc 9859, 4ª edição).   

  

Ocorrência  

Qualquer evento relacionado com a segurança que ponha em perigo ou que, se não for corrigido ou 

abordado, pode pôr em perigo uma aeronave, os seus ocupantes ou qualquer outra pessoa e inclui, em 

particular, um acidente ou incidente grave. (Regulamento (UE) n. o 376/2014).   

   

Perigo (Hazard)  

Uma condição, objeto, atividade ou evento com o potencial de causar ferimentos ao pessoal, danos ao 

equipamento ou estruturas, perda de material, ou redução da capacidade de executar uma função 

prescrita.  (ECAST SMSSC WG - Guidance on Hazard Identification – março de 2009).    

Nota. Os tipos de incidentes que são do interesse principal à organização internacional da aviação civil 

para estudos da prevenção de acidentes são alistados no anexo C. (ICAO anexo 13, 11ª edição).  
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Probabilidade (Likelihood)  

É utilizado nesta dissertação como medida da probabilidade de algo acontecer. A probabilidade varia 

entre 0 e 1 e pode ser avaliada usando terminologia como "muito baixa, baixa, média, alta e muito alta". 

Nota: no manual de gestão de segurança da ICAO doc 9859 AN/474, 4ª edição, a probabilidade de risco 

de segurança é definida como a probabilidade ou a frequência que uma consequência ou resultado de 

segurança pode ocorrer.  

  

Procedimento  

Conjunto de atividades interligadas.  

  

Responsabilidade (Responsability)  

Obrigação de executar funções, deveres, tarefas ou ações atribuídas; normalmente inclui um nível 

adequado de autoridade delegada; implica um título ou posição de confiança. (Manual de referência IATA, 

9ª edição).  

  

Responsabilidade intransmissível (Accountability)  

Responsabilidade intransmissível pelas políticas e decisões, e pela performance execução de funções, 

deveres, tarefas ou ações aplicáveis; implica ser responsável (accountable) por garantir que tal 

responsabilidade seja executada. A responsabilização não pode ser delegada. No contexto de um sistema 

de gestão da segurança, a responsabilização significa ser, em última análise, responsável pelo 

desempenho de segurança, seja no nível geral de Safety Management Systems (executivo responsável) 

ou em níveis específicos de produtos e/ou processos (outros membros aplicáveis de gestão). (Manual de 

referência IATA, 9ª edição).  

  

Safety   

O estado em que os riscos associados às atividades de aviação, relacionados ou em apoio direto ao 

funcionamento das aeronaves, são reduzidos e controlados a um nível aceitável.  (ICAO Anexo 19, 2ª 

edição).  
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Safety Assurance   

Consiste em processos e atividades empreendidas para determinar se o SMS está a ser implementado de 

acordo com as expectativas e requisitos. Abrange os processos de monitoramento e medição do 

desempenho de segurança, gestão de mudanças e melhoria contínua do SMS. (Adaptado da ICAO Doc.  

9859, 4ª edição).  

 

Safety Culture   

É o conjunto de valores e atitudes perante às questões de segurança, compartilhadas por todos os 

membros de uma organização. A safety culture refere-se à medida em que cada indivíduo e cada grupo 

da organização está consciente dos riscos e perigos desconhecidos induzidos por suas atividades; está a 

comportar-se continuamente de modo a preservar e reforçar a segurança; está disposta e capaz de se 

adaptar quando enfrenta questões de segurança; está disposta a comunicar questões de segurança; e 

avalia consistentemente o comportamento relacionado à segurança. (Estrutura de cultura de segurança 

para o ECAST SMS-WG).  

  

Safety Issue   

Uma manifestação de um perigo ou combinação de vários perigos num contexto específico, que foi 

identificado através do processo sistemático de identificação de perigos de uma organização. (Baseado 

na metodologia ARMS para avaliação de risco operacional em organizações de aviação v 4,1).    

  

Safety Management System (SMS)   

Uma abordagem sistemática para a gestão da segurança, incluindo as estruturas organizacionais 

necessárias, as responsabilidades, as políticas e os procedimentos. (ICAO anexo 19, 2ª edição).    

  

Indicadores de performance (Safety Performance Indicator - SPI)  

Parâmetro com base em dados usado para monitorar e avaliar o desempenho de segurança. (ICAO anexo 

19, 2ª edição).  

  

Risco (Risk)  

A probabilidade e a severidade previstas das consequências ou dos resultados de um perigo. (ICAO anexo 

19, 2ª edição).  
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Taxonomia Accident Reporting System (ADREP)    

É um conjunto de definições inicialmente desenvolvida pela ICAO para uniformizar o reporte de acidentes 

e incidentes ao nível global.  Esta taxonomia engloba . A taxonomia engloba um vasto número de 

nomenclatura de eventos necessária para relatórios detalhados sobre acidentes de aeronaves e tem mais 

de 1200 tipos de eventos. No entanto, muitos desses campos não são necessários para a ocorrência de 

relatórios e, portanto, um menor, reduzido subconjunto da taxonomia é usado para essa finalidade, isso 

é chamado de taxonomia de interface reduzida (TIR).    
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1. Introdução  

1.1. Contextualização 

Este projeto de dissertação está inserido no plano curricular do Mestrado em Planeamento e Operação 

de Transportes e tem como objetivo desenvolver um plano de implementação  dos conteúdos Safety, com 

incidência na área específica do Safety Management Systems, o SMS, junto ao Pessoal Navegante de 

Cabine da empresa estudo de caso.  

As companhias aéreas são obrigadas ao cumprimento de regras e requisitos de segurança para as suas 

operações impostas pela International Civil Aviation Organization (ICAO).  Estas regras acrescentam às 

empresas grandes valores às suas faturas anuais e por muitas vezes são as primeiras a sofrerem num 

contexto de contenção de gastos (Gillen et al, 2003). A rentabilidade das full-service carriers1, um setor 

per si com margens reduzidas, tem enfrentado sérios obstáculos que comprometem o seu bom 

desempenho: crise económica global, a concorrência das low-cost carriers, volatilidade e aumento nos 

preços do combustível, perturbações climáticas, pandemias e greves com elevadas taxas de adesão por 

parte dos trabalhadores (Brueckner  et al, 2010). Porém, é imperativo notar que nada compromete a 

operação de uma empresa como um acidente aéreo onde estejam envolvidos danos materiais e humanos.   

O SMS quando bem implementado acaba por se mostrar como um capítulo de especial importância na 

indústria aeronáutica, pois a sua aplicação não só promove a segurança como fomenta uma melhor 

utilização de recursos materiais e humanos. Sendo a ICAO entidade a responsável pela elaboração dos 

pilares do SMS, dá indicações de como este assunto deve ser abordado nas empresas; segunda a entidade 

em causa o SMS deve se apresentar como um sistema organizado e unificado de acordo com as melhores 

práticas internacionais, que são o resultado de vários anos de recolha e investigação de dados da indústria 

da aviação (ICAO, 2009).  

O Safety Management Systems será temática principal abordada neste trabalho, esta área do mundo do 

safety ainda se encontra no início da sua implementação efetiva e que encontra algumas barreiras nas 

estruturas existentes nas várias empresas. A dificuldade em cumprir com as diretrizes do SMS deve-se em 

muitos casos à falta de orientação e clareza sobre aquilo que é o SMS, como quantificar os seus benefícios, 

criação de indicadores, assim como o passar do contexto teórico para a aplicação prática pelos operadores 

(Roelena et al, 2012). A sua aplicação pode se tornar inviável ou pouco eficaz quer pela complexidade dos 

conteúdos quer pelos custos que representam.  

                                                                 
1 Full service carrier, ou full service network carrier (FSNC) é um tipo de companhia que tradicionalmente 

oferece um leque de serviços antes durante e depois do voo, que inclui diferentes classes de serviços e 

várias conexões. Opera normalmente a partir de uma base centralizada pelo modelo hub-and-spoke. A 

maioria dos países europeus, a operadora nacional atua como FSNC, tais como a TAP, Air France / KLM, 

Lufthansa, British Airways, Iberia, Austrian. Fonte: Prof. Dr. Johannes Reichmuth - Airline Business Models. 

German Aerospace Center, European Commission, dezembro de 2008.  
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Neste sentido este projeto de dissertação apresenta-se como o ponto de partida para o estudo do SMS e 

a sua aplicação pelas empresas Nacionais, pois apesar de já ser um tema trabalhado pela ICAO na última 

década, a sua introdução efetiva no ramo empresarial tem poucos anos.  Pouco ou nada se sabe sobre a 

aplicação do SMS nas empresas Nacionais e como é feita a sua gestão. O intuito do SMS é a unificação dos 

procedimentos, criação de indicadores fiáveis e sistematização das atitudes perante o risco, logo só ao 

compreender o estado da aplicação dos conteúdos do SMS será possível alterar ou desenvolver as 

ferramentas e a otimização da aplicação das mesmas.  

Para a realização deste projeto prevê-se uma estrutura e calendarização dos trabalhos, que passa pela 

recolha de literatura especializada, tratamento dos dados encontrados, elaboração de um relatório, e a 

criação de um plano de implementação das orientações ICAO, da European Union Aviation Safety Agency 

(EASA), e da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) na área do Safety Management Systems.  

1.2. Motivação   

SMS é uma nova ferramenta de gestão da segurança de extrema importância para a manutenção e 

evolução da aviação civil internacional. A sua implementação segue um calendário específico, onde o não 

cumprimento das normas ICAO nesta área pode resultar em vários tipos de constrangimentos, desde a 

perda de qualificações ICAO, dificuldade em manter acordos com entidades do sector, sanções, multas e 

em última instância a perda do COA. Em janeiro de 2018 foi emitido um documento da Autoridade 

Nacional da Aviação Civil de aplicação obrigatória a todos sob a sua alçada.   

Um estudo apresentado no Journal of Air Transport Management sobre a perceção da cultura do safety 

junto a organizações da aviação civil na Nova Zelândia, revela que os colaboradores das mesmas atribuem 

pouca importância ao safety, remetendo as práticas do SMS para a responsabilidade individual. Do lado 

das empresas estas tendem a menosprezar a formação nesta área não incluindo as preocupações com a 

segurança a quando da tomada de decisão orçamental (Gill et al, 2004).    

Em território nacional foi possível recolher várias abordagens sobre a aplicação do SMS e de como são 

recebidos pelos seus colaboradores os conteúdos relativos ao tema, tendo sido realizado um inquérito 

sobre a perceção do SMS no seu dia a dia e que posteriormente será abordado. Sendo possível adiantar 

que apesar da sua importância para a redução do risco o SMS.  

A eficaz aplicação das práticas do SMS acaba por proporcionar um ambiente favorável a segurança de 

todos os intervenientes da operação de uma empresa, indo ainda mais além, proporciona poupança de 

recursos pela gestão eficaz dos meios existentes. Estudar as boas e más práticas do SMS é de extrema 

importância para o sector, a implementação das práticas do SMS apenas requer a existência de um bom 
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sistema de identificação de riscos, reporte de eventos, promoção de cultura do Safety, e a criação das 

barreiras necessárias para a mitigação dos riscos, para que estes não resultem em eventos indesejados2.   

1.3. Objetivo  

O objetivo deste desta dissertação é desenvolver um plano de implementação  dos conteúdos Safety, com 

incidência na área específica do Safety Management Systems, o SMS, junto do Pessoal Navegante de 

Cabine da empresa estudo de caso.  

1.4. Método  

Considerando o objetivo proposto para esta dissertação, foi necessário a estruturação de um calendário 

de tarefas para o alcance do resultado esperado. O estudo foi realizado em Lisboa Portugal, e teve início 

em Outubro de 2017. A primeira fase dos trabalhos passou pelo enquadramento teórico do Safety 

Management Systems, desde a sua genesi e evolução, até a atual aplicação prática.   

Em Fevereiro de 2018, deu-se início a segunda fase que consistiu na pesquisa prática junto às empresas 

nacionais e internacionais de aviação civil. O critério de escolha dos participantes desta fase foi delimitado 

pelas características de similaridade com a empresa caso de estudo. Esta fase foi a mais longa devido ao 

tempo de espera para entre contatos com as empresas.  

A análise e posterior comparação da Azores Airlines com as empresas que efetivamente colaboraram com 

o estudo foi a etapa seguinte. Em Agosto de 2018 foi realizado um enquadramento das atividades gerais 

da Azores Airlines e com especial detalhe, o departamento do SMS da empresa. Foi ainda realizado um 

breve questionário aos 163 Tripulantes de Cabine, das duas bases operacionais da companhia (Ponta  

Delgada e Lisboa). Foi utilizada a ferramenta online Monkey Survey para a obtenção e análise de respostas.  

Com base nos dados adquiridos nas etapas anteriores e, após ponderação sobre os mesmos, foram 

definidos os traços essenciais para a otimização dos procedimentos do SMS da Azores Airlines. A 

sequência efetiva de tarefas está descrita nos tópicos seguintes:  

Revisão de Literatura sobre Aviação e Safety  

Neste ponto encontra-se a reflexão teórica sobre os conceitos relevantes para a compreensão do âmbito 

onde este trabalho se insere. Contém os conceitos básicos sobre a indústria da aviação civil, as entidades 

reguladoras, com especial relevância para os conceitos do Safety, mais particularmente no Safety 

Management Systems. Pelo meio de investigação teórica proveniente das entidades reguladoras, e 

literatura especializada.  

                                                                 
2 Um evento indesejado é definido pela ECAST como: “A stage in the escalation of an accident scenario 
where the accident will occur, unless an active recovery measure is available and is successfully used”. Fonte: 
Ilias Maragakis - Guidance on Hazard Identification, pág. 05. ECAST, março de 2009.  
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Estado da prática  

O plano de ação que se pretende elaborar deve estar adequado à Azores Airlines, todavia este deve ter 

como filosofia as melhores práticas das empresas de prestígio do sector.   

Para tal, foi efetuado um levantamento do estado do SMS em outras empresas, não só ligadas a operação 

de aviões a jato, como também outras que utilizem os princípios do SMS, nomeadamente aeroportos, 

caterings, e ainda entidades da área da saúde (visto que este modelo de prevenção de erros é também 

muito utilizado pela área médica). Esta análise alargada foi abandonada por não se mostrar produtiva, 

tendo o estado da prática se cingido às empresas de aviação civil.   

A recolha destes dados foi posta em prática por meio de entrevistas e questionários aos diversos 

intervenientes e departamentos dedicados ao SMS, cujo objetivo final será a criação um ponto se situação, 

e que este sirva para comparação do estado das práticas na organização em estudo.   

O caso Azores Airlines  

De forma a expor o atual estado da organização em estudo, a estratégia metodológica para este ponto, 

consiste em identificar a empresa, e em seguida fazer uma análise do SMS pela investigação sobre a 

situação da implementação. Foi, por conseguinte, requisitado a mesma informação e documentação junto 

ao departamento do SMS da Azores Airlines. Foram também realizadas entrevistas e questionários aos 

colaboradores de forma a obter não só a visão da empresa sobre a aplicação das suas políticas, como 

também perceber como elas são recebidas e implementadas pelos seus colaboradores.  

Recomendações de implementação - Guia de implementação SMS  

O objetivo deste desta dissertação é desenvolver um plano de implementação  dos conteúdos Safety, com 

incidência na área específica do Safety Management Systems, o SMS, junto ao Pessoal Navegante de 

Cabine da empresa estudo de caso. É necessário para isso compreender o SMS nas empresas que se 

propuserem a colaborar com o projeto, de forma a auxiliar Azores Airlines na aplicação do SMS segundo 

as normas ICAO de forma eficaz e atempada. Estando munida de material que sustente a elaboração uma 

GAP Analysis3, e de um guia com recomendações para a aplicação eficaz do SMS, dá-se então finda a tese, 

sem descurar das conclusões e eventuais indicações para futuras investidas de estudo científico sobre a 

matéria.   

    

                                                                 
3 Gap Analysis corresponde a uma análise de lacunas, cujo objetivo será o de determinar o estado atual das 

práticas dentre de uma entidade, preencher as falhas encontradas com um objetivo traçado. Fonte: 
Kamtsiou, et al. - Gap Analysis Report. Prolearn, 2007.  
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2. Enquadramento regulatório do Safety 

Management Systems 

2.1. Introdução 

Toda a filosofia do SMS assenta num novo paradigma de estudo e comunicação dos acidentes, incidentes 

e como estes dados são tratados4. Foi necessário não só estabelecer, mas também clarificar os tipos de 

comunicação relevantes para o estudo dos dados recolhidos de forma a serem categorizados como 

relevantes para os trâmites do SMS, e ainda as formas como estes devem ser reportados. Para tal, serão 

quatro os documentos ICAO que servem como base teórica deste sistema e gestão do risco operacional.  

Regulamentação Internacional:  

• ICAO Anexo 19, 1ª Edição, julho 2013;  

• ICAO Anexo 13, 10ª Edição, julho 2010;  

• ICAO Documento 9859 - Safety Management Manual (SMM), 3ª Edição, 2013;  

• ICAO Documento 10000 - Manual on Flight Data Analysis Programes (FDAP), 1ª Edição, 2014.   

A regulamentação europeia é elaborada pela EASA que é a responsável pela responsável pela segurança 

da aviação civil. Realiza certificação, regulação e padronização, e também realiza investigação e 

monitoramento. Coleta e analisa dados de segurança, esboça e aconselha sobre legislação do Safety, em 

desenvolvendo ainda, ações coordenadas com organizações similares em outras partes do mundo.  

Regulamentação Europeia:  

• Regulamento da Comissão Nº 965/2012 de 5 outubro de 2012 em “Requisitos técnicos e 

procedimentos administrativos relativos às operações aéreas em conformidade com o 

Regulamento (CE) Nº 216/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, e subsequentes;  

• O Regulamento da Comissão n.º 83/2014, de 29 de janeiro de 2014, altera o Regulamento (UE) 

n.º 965/2012, que estabelece os requisitos técnicos e os procedimentos administrativos 

relacionados com as operações aéreas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 216/2008 

da Comissão Europeia, do Parlamento e do Conselho;  

                                                                 
4 Para os devidos fins, entende-se como incidente uma ocorrência, que não seja um acidente, associada à 
operação de uma aeronave, que afeta ou poderia afetar a segurança da operação. E, acidente uma 
ocorrência associada à operação de uma aeronave que resulte em perdas graves materiais ou humanas. 
Fonte: Accident/incidente Reporting Manual. Doc. nº 9156/NA/900. ICAO, 1987.  
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• Regulamento (UE) n.º 996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro de 

2010, relativo à investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil e que revoga 

a Diretiva 94/56 / CE;  

• Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, 

relativo à comunicação, análise e acompanhamento de ocorrências na aviação civil, que altera o 

Regulamento (UE) n.º 996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva  

2003/42 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e os Regulamentos (CE) n.º 1321/2007 e (CE) 

n.º 1330/2007 da Comissão;  

• Regulamento de Execução (UE) 2015/1018 da Comissão, de 29 de junho de 2015, que estabelece 

uma lista que classifica as ocorrências na aviação civil a comunicar obrigatoriamente em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.  

A regulação do safety em território nacional é da responsabilidade da ANAC, que transpõe para as 

empresas portuguesas as diretrizes internacionais. Cabe à esta entidade estabelecer as diretrizes no 

âmbito do safety pela criação do Safety State Program (SSP), definir os  Safety Performance Indicators 

(SPIs) nacionais, bem como a inspeção da efetiva aplicação dos regulamentos em vigor.  

Regulamentação Nacional  

• Decreto Lei No 318/99 de 11 de Agosto 1999, em “Princípios reguladores da investigação de 

acidentes e incidentes com aeronaves civis”;   

• ANAC regulamentação No 831/2010 de 8 de Novembro de 2010 em “Requisitos 

complementares, habilitações académicas, formação e experiência profissionais do 

administrador responsável, dos responsáveis pelas áreas operacionais, dos gestores sectoriais e 

do supervisor”;  

• ANAC regulamentação No. 833/2010 de 8 de Novembro de 2010 em “Normas Relativas ao 

Programa de Prevenção de Acidentes e de Segurança de Voo.  

2.2. IATA Operational Safety Audit (IOSA)  

O programa de Auditoria de Segurança Operacional da International Air Transport Association (IATA) é um 

sistema de avaliação internacionalmente conhecido, cuja finalidade é a de avaliar os sistemas operacionais 

de gestão e controle de uma companhia aérea.  

As inspeções são efetuadas com base no IOSA Standards Manual (ISM), publicado a fim fornecer as normas 

de IOSA, práticas recomendadas IOSA Standards and Recommended Practices (ISARPs), material de 

orientação associado e outras informações de apoio necessário para que um operador se prepare para as 

auditorias (IOSA, 2018).  



 

24  
  

O ISM é a única fonte de critérios de avaliação a ser utilizado pelos auditores ao realizar uma auditoria, é 

também um guia para os operadores que desejem estruturar os seus sistemas de gestão e controlo com 

as práticas operacionais da indústria. Com base no ISM, a auditoria IOSA divide as áreas operacionais em 

nove secções:  

Secção 1: Organization and Management System (ORG);  

Secção 2: Flight Operations (FLT);  

Secção 3: Operational Control and Flight Dispatch (DSP);  

Secção 4: Aircraft Engineering and Maintenance (MNT);  

Secção 5: Cabin Operations (CAB);  

Secção 6: Ground Handling Operations (GRH);  

Secção 7: Cargo Operations (CGO);  

Secção 8: Security Management (SEC).  

 

Nas inspeções IOSA é verificada a efetividade da aplicação dos conteúdos safety na operação das 

empresas. De dois em dois anos as companhias aéreas são sujeitas a um escrutínio da segurança das suas 

operações.  

As inspeções são efetuadas por um grupo de auditores que avaliam de forma sistémica os parâmetros da 

parte operacional da empresa. A eficácia dos departamentos de safety são, portanto, avaliados nestas 

ocasiões. Das inspeções resultam recomendações ou não conformidades. As recomendações são 

chamadas de atenção sobre pontos que devem ser acautelados em inspeções futuras. Uma não 

conformidade é vinculativa e de resolução imediata, isto é, são inconformidades na aplicação dos 

regulamentos que têm obrigatoriamente de ficar solucionadas até ao encerramento final da auditoria 

(IOSA, 2018).   

Os pontos auditados referentes ao SMS se encontram principalmente na secção ORG, havendo no entanto 

tópicos SMS dentro de todas as outras secções, com a finalidade de controlar a aplicação das práticas SMS 

em toda a parte operacional das entidades. No anexo 1 pode ser observado os tópicos SMS auditáveis.  

Regulamentação IOSA  

Os componentes e elementos de um SMS para operadores aéreos são publicados no Quadro da ICAO para 

SMS publicado na ICAO no Anexo 19. O guia de apoio à Estrutura pode ser encontrado no Safety 

Management Manual (SMM) da ICAO Doc. 9859. Todos os componentes e elementos do SMS contidos na 

Estrutura da ICAO são abordados nos ISARPs. Podem ainda existir requisitos específicos SMS para um 

operador que serão sempre mandatados pelo Estado de acordo com o seu Plano de Segurança do Estado 

(SSP), estes requisitos são encontrados na regulamentação nacional já referida.  

• IOSA - Standards Manual - 12ª Edição. International Air Transport Association. Montreal, Geneva, 

setembro de 2018.  
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3. Enquadramento e revisão da prática 

O conceito de Safety  

O safety é definido pela ICAO como:   

“The state in which the possibility of harm to persons or of property damage is reduced to, and maintained 

at or below, an acceptable level through a continuing process of hazard identification and safety risk 

management.” (ICAO, 2013).  

O objetivo é a tentativa de eliminação dos riscos inerentes à atividade que proporcione um ambiente 

seguro para as aeronaves e os seus passageiros. A eliminação dos riscos é, porém, um objetivo impossível 

de ser alcançado, existem demasiados fatores envolvidos na equação do Safety e nenhum deles é 

completamente infalível (ICAO, 2013), e por este motivo o tema deve ser abordado de forma consistente 

e recorrente.  

O Safety enquanto objeto de estudo científico é abordado como o conhecimento sobre questões 

relacionadas à segurança, o desenvolvimento de conceitos, teorias, princípios e métodos para entender, 

avaliar, comunicar e gerenciar a segurança (Aven, 2014). É frequentemente utilizado para a estruturação 

de análises de risco (Goerl et al, 2017), que juntamente com os conceitos sobre a Safety Culture figuram 

como as bases científicas mais relevantes para este estudo.   

O conceito da Safety Culture, emerge após o desastre ocorrido em 1986 em Chernobil, onde as questões 

comportamentais de um indivíduo, inserido em uma determinada cultura organizacional, podem ser 

refletidas no desempenho da segurança operacional desta mesma entidade (Henriqson et al, 2014).  

Segundo as definições de cultura segurança de Giddens (1989), Mearns e Flin (1999), estes descreveramna 

como crenças normativas e valores fundamentais, suposições, expectativas, filosofias, normas e regras, 

com relação à segurança em um local de trabalho. Estudos sobre cultura de segurança aplicaram o 

conceito às organizações de duas maneiras diferentes: assumindo que todas as entidades apresentam 

uma Safety Culture em maior ou menor grau de desenvolvimento; ou assumindo que apenas as entidades 

realmente comprometidas com a Safety Culture as únicas que possuem uma cultura de segurança real 

(Hopkins, 2006).   

A evolução do Safety enquanto temática pertinente à aviação é, segundo a ICAO separada por etapas que 

se encontram ilustradas na figura 1. A etapa atual conhecida como organizacional, assume que os 

processos ligados ao Safety devem a ser encartados como algo sistémico, integrado e de aplicação 

universal. Nesta fase entende-se a importância da necessidade da recolha de dados, e por seguinte o seu 

estudo como um fator fundamental para o desenvolvimento de ações proativas e reativas a eventos que 

ponham em risco a segurança na indústria (SMM, ICAO, 2013).   
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A frequência dos acidentes graves e incidentes tem desde então vindo a se reduzir, mais acentuada nos 

primeiros anos de aplicação dos conceitos, até aos dias atuais onde se nota uma estabilização do número 

de acidentes graves. Segundo a entidade Aviation Safety Network, 2017 foi "o ano mais seguro da aviação 

em todo mundo, tanto pelo número de acidentes fatais, quanto por fatalidades".   

Nas últimas duas décadas, as mortes na aviação estão consistentemente em queda. Em 2017, houve 16 

acidentes onde ocorreram 203 mortes a bordo de voos comerciais de passageiros em todo o mundo.  A 

figura 2 reflete a descida de acidentes fatais por ano desse 1946 até 2017.  

Ao nível interno, segundo dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil, os acidentes e incidentes tem 

vindo a diminuir de ano para ano, e apesar da fatalidade ocorrida, 2016 foi o ano mais seguro da aviação 

em Portugal no intervalo de 2007-20165 como se pode verificar na tabela 1.  

Figura 2 Número de acidentes 1946-2017. Fonte: Aviation Safety Network.  

                                                                 
5 Para este efeito, a ANAC recolheu os elementos qualitativos e quantitativos, baseados nas informações 

obtidas da base de dados de ocorrências do setor de aviação civil nacional no período 2007-2016. Fonte: Plano 

Nacional de Segurança Operacional, SSP 2018. ANAC, 2017.  

  

Figura 1 Evolução do Safety. Fonte: SMM, ICAO  2013 .  Tratamento próprio.   
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Tabela 1 Plano Nacional de Segurança Operacional, SSP 2018. ANAC, 2017.  

  

Os acidentes hoje são vistos como uma sucessão de erros e violações que acontecem numa cadeia de 

eventos. Para exemplificar esta cadeia é utilizado o modelo do Queijo Suíço.   

Este modelo é de aplicação universal, e apesar da sua grande utilização na aviação é igualmente adaptável 

para a explicação de acidentes nas mais várias áreas. Neste caso em específico o EuroControl revisitou o 

modelo e ilustra a cadeia de erros pelo “queijo suíço” na imagem. Nela é possível observar a trajetória de 

um acidente, que sem barreiras passa pelas "fatias" sucessivas. O objetivo é demonstrar a dinâmica da 

causalidade do acidente decorrente das interações entre falhas latentes e uma variedade de eventos 

desencadeantes locais. Os acidentes ocorrem quando não existem barreiras entre as várias áreas de uma 

organização. A falta de recursos, tecnologia, treino, normas e regras proporciona um evento em cadeia 

que passa pelos “buracos” do Queijo Suíço e que resultará num acidente inevitavelmente (Shappell et al, 

2000).  

 

Figura  3   Modelo   Queijo Suíço. EuroControl , 2006 .   
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Para evitar esta sucessão de ocorrências que levam ao acidente é necessária a imposição de obstáculos 

que dificultem que a cadeia de erros tenha seguimento até ao evento indesejado. Estas barreiras passam 

pelas boas práticas organizacionais, bom ambiente de trabalho, fomento do reporte não punitivo, treino, 

conscientização, imposição de procedimentos, regras e sistematização.  

  

 

  

Figura 4 Conceito de causa/acidente. Fonte: ICAO, 2013. Tratamento próprio.  

   

 

Figura 5 Conceito de causa/acidente. Fonte: ICAO, 2013. Tratamento próprio.  

  

3.1. Evolução dos programas de Safety   

A ICAO, entidade que regula a atividade da aviação civil, ligada às Nações Unidas, é responsável pela 

elaboração, imposição, fiscalização e acompanhamento dos procedimentos do safety mundial, e 

desenvolve a sua atividade desde o final da II Guerra Mundial.   
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É também uma importante fonte de conhecimento sobre os assuntos que envolvem as atividades aéreas 

ao longo da história da aviação, e promove para além da parte regulamentadora estudos sobre a atividade 

aeronáutica.  

Naquilo que toca à apreciação dos aspetos do safety, desde a criação desta entidade, que se constata uma 

diminuição dos acidentes e incidentes, redução esta que se acredita estar diretamente ligada à evolução 

das práticas dedicadas à promoção da cultura do safety. A figura 6 ilustra a redução dos acidentes em 

consequência da introdução destas ferramentas.   

 

  
Figura 6 A evolução dos sistemas ultra seguros. Fonte:  SMS ICAO safety management briefing for senior  

 management. ICAO, 2009.  

No caso específico do EUA, os dados históricos sobre os acidentes fatais também demonstram uma queda 

consistente ao longo dos anos, acompanhada pela igual evolução do estudo do Safety (Stolzer et al, 2015). 

Segundo o FAA, o primeiro encontro dedicado ao estudo do safety na aviação como é percebido nos dias 

atuais foi o Aviation Safety Summit em janeiro de 1995, que contou com mais de 950 entidades da 

indústria, e que resultou na elaboração de 172 normas na área do safety (Stolzer et al, 2015).  

 A ICAO é atualmente a organização responsável pelo Plano Global para a Segurança Aérea internacional, 

o GASP (Global Aviation Safety Plan). A sua primeira versão foi apresentada pela ICAO em 1997, sendo um 

resultado de uma compilação esquematizada sobre temas estudados e acordados entre a ICAO, pela 

figura da Comissão de Navegação Aérea (ANC),  os agentes da indústria aeronáutica. Estes conceitos foram 

alvo de constante atualização e reformulação, para que não perdesse a sua importância e relevância.   

O GASP é em suma uma estratégia estruturada sobre o Plano Global de Segurança da Aviação; ele fomenta 

o desenvolvimento contínuo e melhorado da segurança entre os agentes da aviação. A sua abordagem 

tem como filosofia base algo semelhante como a encontrada no Plano Global de Navegação Aérea (GANP); 

em ambos é promovido o desenvolvimento coordenado, que conta com a colaboração entre as entidades 

internacionais, regionais, nacionais e locais.  
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3.2. SMS Contexto Histórico  

 

Figura 7 Timeline da criação e evolução do Plano Global de Segurança. ICAO, 2013. Tratamento próprio.  

A evolução dos vários programas supra mencionados resulta na criação dos sistemas de gestão do safety, 

as regras pertinentes para esta dissertação são aquelas que se referem as empresas que operam aviões 

com motores a jato, encontradas no anexo ICAO  nº 6, Parte II, Secção 3.  

As disposições deste anexo foram desenvolvidas em resposta às recomendações fornecidas na European  

Civil Aviation Conference (ECAC), sobre uma Estratégia Global de Segurança da Aviação (Montreal, 20 a 22 

de março de 2006), e a Conferência de Segurança de Alto Nível (Montreal, 29 de março a 1 de abril de 

2010), sobre a necessidade de um anexo dedicado à gestão segurança. A Comissão de Navegação Aérea, 

tendo determinado que essas questões eram de grande relevância, concordou em estabelecer o Painel 

de Gestão de Segurança (SMP), para fornecer recomendações para o desenvolvimento deste anexo (ICAO, 

2013).  

Os SARPs contidos neste Anexo têm como objetivo ajudar os Estados e a empresas na gestão dos riscos 

de segurança da aviação. Tendo em conta a crescente complexidade do sistema de transporte aéreo 

global, e que as atividades de aviação trabalham em estreita colaboração para que consigam reunir as 

condições de segurança necessárias para as suas operações, este anexo apoia a evolução contínua de uma 

estratégia pró-ativa, que promova o aumento do desempenho da segurança. O fundamento desta 

estratégia baseia-se na implementação de um programa de segurança do Estado  (SSP), que aborda 

sistematicamente riscos de segurança.  

A ICAO reconhece que a implementação efetiva do SSP é um processo gradual, que requer tempo para 

amadurecer completamente, estipula por isso, prazos para que os objetivos sejam alcançados de forma 

faseada como se pode observar na figura 10. Vários são os fatores que afetam o tempo necessário para 

estabelecer as diretrizes do SSP, entre eles destacam-se a complexidade do sistema de transporte aéreo, 

os recursos financeiros disponíveis, bem como a capacidade de supervisão da segurança da aviação do 

Estado em causa.   

O SSP refere-se exclusivamente aos sistemas de gestão da segurança pelos Estados, já no caso das 

empresas os sistemas de gerenciamento de segurança, o SMS, refere-se às empresas da aviação e todos 

os elementos relacionados, incluindo também a coleta e uso de dados de segurança e atividades de 



 

31  
  

supervisão de segurança do Estado. Isto é, o SMS é um sistema de gestão que engloba as diretrizes do SSP 

referente aos Estados mais as suas próprias práticas.  

 O objetivo é beneficiar-se da união de todo o material de gestão da segurança num único anexo, que 

chama a atenção dos Estados sobre a importância de integrar suas atividades de gestão da segurança. 

Facilita ainda a evolução das disposições destas práticas ao trabalhar em conjunto com as autoridades 

responsáveis pela fiscalização destas imposições ICAO.  

Algumas funções de gestão de segurança do Estado exigidas no Anexo 19 podem ser delegadas a uma 

organização regional de supervisão de segurança, ou a uma organização regional de investigação de 

acidentes e incidentes em nome do Estado. Em Portugal, o responsável por esta fiscalização é a ANAC, 

autoridade máxima da aviação no território nacional, no caso dos acidentes com aeronaves, a entidade 

responsável é o GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes 

Ferroviários).  

O anexo onde se encontram os dispostos da SARP, SSP e SMS,  todos assuntos relacionados com  a 

responsabilidades, e com os processos inerentes à gestão da segurança pelos Estados e empresas, foi 

adotado pela primeira vez em 25 de fevereiro de 2013, nos termos do artigo 37 da Convenção sobre 

Aviação Civil Internacional em 1944, mais conhecida como a Convenção de Chicago, ficando designado 

como Anexo 19. Os SARP baseavam-se em disposições de gestão de segurança inicialmente aprovadas 

pelo Conselho nos anexos 1, 6 ( Partes I, II e II), 8, 11, 13 e 14, (Volume I), e sobre recomendações da 

primeira reunião especial do SMP (Montreal, 13 a 17 de fevereiro de 2012).  

 

                Figura 8 Composição do Anexo 19. Fonte: Anexo 19. ICAO, 2013. Tratamento próprio.  
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3.3. SMS   

O conceito de Safety na aviação tem sido alvo de grande análise dentro do meio, em todas as suas 

vertentes e aplicações. É um conceito dinâmico, adaptável aos tempos, que se tornou imperativo na 

aviação comercial. É um sistema de gestão de segurança que pode ser definido como um método 

estruturado, documentado e verificável de gestão do risco e riscos associados (Bottomley, 1999).   

A ICAO define-o ainda como um sistema de gestão de segurança que envolve uma abordagem sistemática 

para gerir a segurança, incluindo as estruturas, responsabilidades, políticas e procedimentos 

organizacionais necessários (ICAO, 2009).  

O SMS, Safety Management Systems é uma estratégia de cariz prático, direcionado à aplicação das 

orientações encontradas nos SARPS, pelas entidades prestadoras de serviços, com o intuito de unificar as 

práticas relativas à segurança aérea civil, pela análise de dados da operação dos operadores e Estados ao 

longo dos anos. É o plano de ação elaborado pela ICAO, resultado de anos de reuniões e consensos sobre 

como se deve proceder às iniciativas que resultem na diminuição do risco para o mínimo possível (ICAO, 

2013).   

Os conceitos relativos ao SMS podem variar consoantes as várias fontes, no entanto existem semelhanças 

entre elas e que acabam por remeter para os quatro pontos que se seguem:  

1. Identificação de riscos de segurança;   

2. Ações corretivas para manter o desempenho de segurança;   

3. Monitoramento contínuo e avaliação regular de desempenho de segurança;  

4. Melhoria contínua do desempenho geral do SMS.  

A normas recomendadas no Anexo 19 são dirigidas às funções de gestão do Safety para o apoio à operação 

segura das aeronaves e todas as indicações relevantes aos operadores de serviços de aviação civil estão 

dispostas no capítulo 4 do referido anexo; sendo estas as que importam para este trabalho, todas as outras 

regras suplementares para os mais diversos operadores de serviços específicos encontram-se espalhados 

pelos outros capítulos. O SMS está inserido no Plano Global de Segurança (GASP) cuja hierarquia se 

encontra estruturada da forma apresentada na figura 9.  

  

Figura 9 Hierarquia da organização para implementação do Safety na aviação civil. ICAO, 2013. Tratamento próprio.  
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As bases orientadoras do SMS encontram-se no Anexo 19, no entanto e como se trata de uma matéria de 

carácter prático, foi elaborado um manual dedicado a estas práticas o Safety Management Manual (SMM). 

Neste documento encontram-se as aplicações práticas da teoria. Este trabalho terá grande parte da sua 

elaboração baseada neste manual, uma vez que nele se encontra a estrutura base para todo o 

funcionamento do Safety das empresas atualmente. Com o SMM deu-se o início da implementação efetiva 

dos conceitos do SMS para todos os promotores ligados à aviação civil, e que estejam certificados para 

ICAO. A sua aplicação prevê-se gradual dividida em duas grandes fases como se pode observar na figura 

10.  

 

Figura 10 Calendarização da aplicação do Anexo 19. Fonte: Anexo 19. ICAO, 2013. Tratamento próprio.  

Para a ICAO, o objetivo da implementação de um sistema uniformizado como se pretende o SMS, é em 

última instância, o de reduzir o risco da operação de um operador, aceitando as diferenças entre Estados 

e operadores, e que respeita a complexidade da matéria dando prazos dilatados para a aplicação das 

recomendações.   

Em todo o caso, para a ICAO, um operador que realize as suas atividades com aviões turbojato e de grandes 

dimensões deve aplicar as práticas do SMS consoante a complexidade desta mesma atividade, e seja qual 

for a etapa de aplicação do SMS, deve no mínimo incluir:  

• Identificação de potenciais riscos;  

• Processo eficaz de retificação de erros e incumprimentos;  

• Acompanhamento e avaliação das iniciativas do safety.  
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3.4. Implementação do SMS  

A implementação do SMS nas empresas segundo o SMM (2ª Edição, 2009 Doc. 9859) deve seguir quatros 

pilares fundamentais:  

• 1. Políticas e objetivos do Safety;  

• 2. Gestão do risco; • 3. Delegação do Safety;  

• 4. Promoção do Safety.  

Em linhas gerais, a implementação do SMS acaba por ser um processo de unificação de procedimentos; 

no entanto, não é claro qual o impacto da sua aplicação. Segundo o estudo “The Relationship between the 

Implementation of Safety Management Systems and Attitudes towards unsafe Acts in Aviation” 

apresentado em 2011 na Conferência “Proceedings of the 29th Conference of the European Association 

for Aviation Psychology”, a implementação do SMS aumenta os níveis de preocupação perante o risco 

(Remawi, 2010).  

Para tal conclusão, foi feita uma comparação entre dois aeroportos onde num deles foi seguido o método 

dos 4 pilares contidos no SMS. O segundo aeroporto, ao qual não foram dadas as mesmas condições de 

informação e formação mostrou-se resistente às mudanças necessárias para a aplicação prática do SMS, 

assim como uma menor aptidão no reconhecimento de comportamentos de risco.  

Dentro das suas limitações, o estudo mostrou de forma muito simples a necessidade de oferecer aos 

trabalhadores as ferramentas necessárias para a correta atitude perante o SMS. Da mesma forma, 

esperase que num qualquer ambiente empresarial o pouco investimento na implementação do SMS 

resulte em más prestações que em último caso podem comprometer a segurança da operação de uma 

empresa.  

Relativamente à aplicação do SMS em Portugal, a ANAC é a entidade responsável pela aplicação dos 

conceitos do SMS em território nacional, pretende que o plano traçado pela EASA seja conseguido através 

da coordenação entre todos os agentes e que tenha consideração a complexidade do sistema nacional de 

aviação civil. Para tal, no despacho nº 8855/2013, foram nomeadas cinco entidades, para que sob a 

supervisão da ANAC consigam alcançar os objetivos propostos no Anexo 19. São elas: o Gabinete de 

Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários - GPIAAF, a Autoridade 

Nacional de Comunicações - ANACOM, a Autoridade Aeronáutica Nacional - AAN, o Gabinete de 

Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica (GAMA) e a ANAC.  

Foi publicado em dezembro de 2017 o Programa Nacional de Segurança Operacional SSP, um documento 

com 36 páginas com todas as diretrizes do SMS nacional a ser postas em prática em 2018. Foram 

estipulados 40 parâmetros de análise, obrigatórios para os prestadores de serviço.   

Este documento marca o início da documentação de dados relevantes para o desenvolvimento do SMS 

em Portugal. A ANAC pretende criar uma base de dados sobre todas as ocorrências na aviação civil para 
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futuramente adequar o plano de forma mais pormenorizada 6. Ficam assim todos os prestadores de 

serviços, operadores de transporte aéreo internacional, organizações de formação, organizações de 

manutenção, de desenho e produção de aeronaves, os prestadores de serviços de navegação aérea, os 

operadores aeroportuários certificados e os operadores da aviação geral internacional obrigados a 

implementar um sistema de gestão nos moldes do SMS.  

3.5. Ponto de situação na aplicação do SMS na aviação civil em Portugal  

Para fins de comparação com a situação atual das aplicações do SMS na empresa SATA, foi estipulado a 

realização de um benchmarking junto aos vários departamentos que de alguma forma se dedicam ao 

Safety Management de diversas empresas do sector que se disponibilizaram para colaborar com este 

estudo.   

É necessário esclarecer que este benchmarking será focado nos aspetos do SMS que envolvem o PNC da 

Azores Airlines. O motivo para este afunilamento para apenas um departamento entre tantos, é devido 

às dimensões que o estudo teria de seguir para o tornar completo.  O SMS envolve um vastíssimo universo 

de especificidades e características muito próprias consoante cada departamento, as questões da 

manutenção, ground operations, trâmites relacionados com o PNT entre outras áreas iriam deixar o 

estudo vago e pouco objetivo7.   

Neste sentido, e para que se consiga fazer um diagnóstico da implementação do SMS junto ao PNC da 

Azores Airlines, e quais as possíveis melhorias para o departamento, era necessário avaliar como o SMS 

está a ser praticado nas empresas de aviação civil e que podem de alguma forma dar indicações das 

melhores e mais adaptadas práticas para a Azores Airlines. Por este motivo, ainda, não foram contatadas 

empresas de fornecimento de serviços ligadas à aviação civil como inicialmente programado.  

Foram abordadas um total de oito empresas, 3 nacionais e 5 internacionais, mas com operações em 

Portugal. No quadro que se segue estão listadas todas e quais responderam aos contatos efetuados, nele 

está descrito o sucesso dos contatos efetuados. Algumas empresas apesar de terem respondido não 

forneceram a totalidade da informação requerida, e por este motivo, foram consideradas fora do estudo. 

A tabela que se segue resume os contatos realizados, as respostas recebidas e a efetiva inclusão da 

empresa no estudo.  

 

 

 

                                                                 
6 Fonte: Plano Nacional de Segurança Operacional. ANAC, 2017.   
7  A separação temática em vigor no IQSMS classifica os reportes em dez categorias: Cabin Report; 

Dangerous Goods Report; Dispatch Report; Fatigue Report; Flight Report; Ground Report; Hazard Report; 

Maintenance & Continuing Airworthness Report; Security Report; Training Report.   
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Tabela 2 Contatos com empresas de aviação civil. Fonte: Própria.  

Contato Airlines  Respondeu  Não respondeu  Participou no estudo  

AirFrance    •    

Britsh Airways    •    

EasyJet  •    •  

Emirates  •    •  

EuroAtlantic  •    •  

HiFly    •    

Lufhtansa  •    •  

TAP  •    •  

  

Apesar de todos os esforços para obter o maior número de informações sobre os departamentos de SMS, 

e mesmo recorrendo a contatos diretos adquiridos ao longo de 15 anos de carreira na aviação civil, a 

tentativa de envolver um grande número de empresas no estudo não foi bem-sucedida. Este passo para 

elaboração da tese acabou por atrasar os trabalhos visto a demora na troca de e-mails com as empresas 

que de alguma forma responderam às tentativas de contato.   

De modo geral, todas as empresas que deram feedback aos contatos já dispõem de um departamento 

dedicado ao SMS, de certa forma já seria espectável visto a obrigatoriedade da existência de um SMS 

minimamente organizado para a obtenção do COA para manutenção das suas atividades na aviação civil8, 

e ainda, para que a empresa seja certificada pelos parâmetros IOSA9. No caso da Lufthansa em particular, 

para além de um departamento bastante estruturado, disponibilizam formação para empresas exteriores, 

sendo já uma característica desta companhia a partilha de conhecimentos pela formação externa que 

oferecem sobre os mais variados temas.   

A EasyJet, EuroAtlantic e a TAP foram as empresas que deram seguimento aos contatos realizados, sendo 

assim possível recolher alguma informação, por conseguinte seguem-se os dados sobre cada uma destas 

entidades.  

                                                                 
8 Regulamento ANAC n.º 700/2010 - Aprovação do Modelo de Certificado de Operador Aéreo. Diário da 
República, 2010.  
9 IOSA Standards Manual, 12ª Edição 2018 International Air Transport Association, 2018.   

• Contato estabelecido • Contato não estabelecido 
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EasyJet  

O Safety da EasyJet encontra-se localizado, como a maior parte da sua estrutura, nos seus escritórios 

centrais em Luton, Reino Unido. Segundo a tripulante de cabine e chefe do PNC da base desta empresa 

em Portugal, Nelma Machado, os trâmites do SMS são tratados exclusivamente nesta localidade.  

A EasyJet atualmente conta com 456 aeronaves (114 encomendadas), numa das maiores operações da 

aviação civil na Europa, e que resultam num volume gigantesco de reportes do SMS. Segundo Nelma 

Machado, o número de reportes em Portugal é bastante satisfatório, e que reflete o envolvimento 

individual do PNC nas atividades do SMS.  

Para dar resposta a este grande número de reportes, a EasyJet tem ao seu dispor um software próprio, 

que consiste na utilização de ferramentas de seleção automática dos departamentos a que se referem as 

queixas, de modo a que cada reporte siga diretamente para o departamento responsável pela resolução 

do evento. Este sistema é semelhante ao IQSMS utilizado pelo Grupo SATA.  

É dado a cada departamento a autonomia para responder às notificações que lhes são atribuídas, assim 

como mobilizar os meios necessários para tal. Segundo Nelma Machado, é um processo muito célere. As 

notificações chegam às chefias de cada departamento, que responde consoante as situações. Caso as 

ações efetuadas sejam suficientes para eliminar os riscos relatados, a queixa fica imediatamente 

encerrada. Em situações que envolvam mais do que um departamento, ou que departamento em causa 

não tenha autonomia suficiente para sanar o problema, o processo pode demorar mais algum tempo; 

contudo, e segundo a entrevistada, naquilo que se refere aos tripulantes de cabine, as questões são 

facilmente solucionadas.  

As campanhas de sensibilização são constantes, sendo o pilar do SMS da promoção um dos mais 

praticados. No que diz respeito ao funcionário que faz o reporte, este recebe sempre uma comunicação 

por parte do departamento a que se refere o reporte, com as ações tomadas para a resolução da situação 

relatada.  

EuroAtlantic   

Os contatos com esta empresa surgiram no seguimento da apresentação do projeto desta tese. Foi 

aconselhado por um dos membros do júri que se tentasse estabelecer contato com esta empresa por ter 

um departamento de SMS extremamente bem estruturado. O primeiro contato foi estabelecido com o 

piloto e formador Marcos Cagido, que se mostrou uma grande ajuda nas respostas às questões colocadas 

para este relatório.   

O departamento de SMS foi criado há pouco mais de 10 anos, segundo o Piloto Marcos Cagido, e este tem 

vindo a crescer e ganhar posição na empresa ano após ano. Várias pessoas se dedicam ao SMS (também 

ao FRMS e ao FDM), e todos os departamentos da empresa destacam um colaborador como 

representante de Safety, ficando este o responsável em fazer o link ao SMS.  
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Quando inquirido sobre o volume de reportes, este relata que a mentalidade a esse respeito tem vindo 

lentamente a mudar e que os números de queixas têm vindo a aumentar de ano para ano. Ressalva ainda 

que as formações são contínuas, e que se mostram um grande aliado no incentivo ao reporte, de forma a 

que o departamento do SMS está satisfeito com o volume atual.    

Num segundo contato, foi possível obter a inestimável colaboração do Safety Manager da empresa o 

Comandante Jorge Santos. A sua recetividade foi ao ponto de ter sido possível realizar uma visita às 

instalações da empresa e conhecer de perto como o departamento está estruturado e explicou todo o 

plano para o SMS da EuroAtlantic.  

O departamento é composto por cinco colaboradores, três deles a tempo inteiro no SMS. Estes 

colaboradores estão em constante atualização realizando cursos nas mais diversas entidades sobre o 

safety e o SMS. O Diretor de Operações de Voo dá todo o apoio que o departamento de SMS necessita, 

facto que o Comandante Jorge Santos considera ser crucial para o bom funcionamento do mesmo.   

Todos os reportes têm feedback individualizado e como confirma aquilo já relatado pelo Piloto formador 

Marcos Cagido, o número de relatórios aumenta de ano para ano, proveniente em proporções 

semelhantes de todas as áreas da empresa. Segundo o Comandante Jorge Santos, este facto resulta da 

relação que tentam fomentar com os colaboradores pelas constantes comunicações, partilha de 

experiências, relatórios trimestrais e comunicações extraordinárias sempre que seja necessário chamar a 

atenção dos colaboradores para alguma questão em particular.  

De salientar que o departamento tem vindo a desenvolver uma estreita relação com a Universidade do 

Minho, tirando proveito das atividades em conjunto com essa entidade. Para uma operação com a 

complexidade como a existente na EuroAtlantic, que opera apenas em regime de ACMI, o departamento 

desenvolve as suas atividades com enorme dinamismo.  

TAP  

A TAP Portugal, empresa de bandeira em Portugal é o ponto de referência no mercado nacional pela sua 

dimensão e exigência da sua operação. Conta com 71 aeronaves (mais 68 encomendadas). Quanto a 

segurança da sua operação, tem vindo a ser classificada pela Hamburg Aircraft Acidente JACDEC10, como 

uma das mais seguras de Europa e do mundo11. No ano de 2017 classificou-se em 13º lugar12. Este 

reconhecimento será possivelmente resultado de um conjunto de programas de segurança de voo 

desenvolvidos ao longo dos últimos 40 anos.  

                                                                 
10  JACDEC ou Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre, é uma entidade alemã de reconhecimento 

internacional responsável pela criação do Índice de Segurança JACDEC, com 12 anos de análise de 

acidentes e que utiliza fontes oficiais e documentos de instituições reconhecidas para efetuar uma medida 

probabilística da segurança aérea das companhias de todo o mundo. Fonte: http://www.jacdec.de 11 2013 

7ª companhia mais segura do mundo; 2014 3ª companhia mais segura da Europa; 2015 companhia mais 

segura da Europa; 2016 10ª companhia mais segura do mundo. Fonte: http://www.jacdec.de 12 A tabela 
com as classificações de 2017 encontra-se no anexo 2.  

http://www.jacdec.de/
http://www.jacdec.de/
http://www.jacdec.de/
http://www.jacdec.de/
http://www.jacdec.de/
http://www.jacdec.de/
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O SMS tem um departamento que conta com 27 colaboradores dedicados apenas aos assuntos do SMS, e 

ainda com representantes da área em vários departamentos. Segundo o Dr. Jorge Leite, Diretor da 

Qualidade e Segurança Operacional, que numa breve resposta via e-mail, reconhece os grandes esforços 

por parte dos departamentos da empresa, salientando os esforços da manutenção TAP, nas iniciativas e 

tentativas de melhorar o seu programa interno de gestão de segurança, sendo um indicativo de que a 

mudança de comportamentos perante o Safety está em curso dentro da empresa.  

A empresa desenvolve o safety interno como uma campanha de marketing, com publicações próprias, de 

design atrativo, faz a promoção e divulgação dos conceitos do programa desenvolvido para o SMS da  

empresa, e atende pelo nome de I Go Safety. Este é um programa que 

pretendem apelativo, com imagem própria e que está em constante 

comunicação com os colaboradores. As últimas estimativas elaboradas 

pelos responsáveis deste programa indicam que a aplicação dos pilares 

do SMS apresenta um valor de 85% de alcance no Safety Polices, 70% 

em Safety Promotion, 50% no Safety Risk Management e 40% em Safety 

Assurance11.  

Figura 11 Logotipo Safety TAP. Fonte: tap.pt.  

  

Resumo da aplicação do SMS   

Relativamente ao que foi apurado nas empresas que se propuseram a colaborar com este estudo, a 

aplicação do SMS mostrou-se em níveis muito aceitáveis, com alguns pontos fortes e outros menos bons. 

Algumas semelhanças foram detetadas nomeadamente a dificuldade na obtenção de qualidade e 

pertinência dos conteúdos dos reportes, facto que demonstra a existência de uma lacuna na formação e 

informação aos colaboradores sobres os assuntos referentes ao SMS.  

Foi ainda detetado, que a área que mais se dedica em dar resposta às questões do SMS é a da Maintenance 

& Continuing Airworthiness (área responsável pela manutenção de linha, maioritariamente composta por 

Técnicos de Manutenção de Aeronaves (TMA) e engenharias). Este é um sintoma da cultura que prevalece 

ainda na aviação civil com uma atenção adequada para os meios técnicos, porém os mesmos esforços não 

são dedicados aos meios humanos. Segundo vários estudos da FAA, ICAO, JACDEC, entre outros, servindo 

como exemplo um estudo realizado pela School of Engineering, RMIT University, em Melbourne, Austrália 

que examinou os diferentes fatores humanos em uma amostra aleatória de mais de 200 acidentes e 

incidentes de transporte aéreo comercial de 2000 a 2016, foi detetado que 75% dos acidentes e incidentes 

eram resultado de erro humano (Kharoufah et al, 2018), contrariando assim a ideia da necessidade de 

                                                                 
11 SMS na Manutenção “Lessons Learnt”, TAP Manutenção e Engenharia Diretor da Qualidade e Segurança 

Operacional Lisboa, 2016.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042117302154#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042117302154#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376042117302154#!
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centralização de recursos nas áreas técnicas e apoiando a ideologia da focalização de esforços do safety 

na componente humana.  

A mudança de foco para o fator comportamental enquanto potencial risco é um facto presente em todas 

as empresas inquiridas. No quadro que se segue encontra-se um resumo dos pontos fracos e fortes 

encontrados.  

Tabela 3 Resumo SMS das companhias aéreas. Fonte: Própria.  

Empresa Pontos Fortes Pontos Fracos 

EasyJet 

 Eficácia dos procedimentos 
pela utilização de ferramentas 
automáticas.  

 Autonomia dos departamentos 
na resolução das queixas.  

 Resposta direta ao colaborador 
queixoso. 

 Necessidade de adaptação dos procedimentos 
quando estes envolvem mais do que um 
departamento.  

 Para o segmento da filosofia automatizada 
uma soluçarão neste sentido dar segmento ao 
projeto em curso e ampliar as funcionalidades 
já desenvolvidas. 

EuroAtlant
ic 

 Formação contínua.  

 Nomeação de um colaborador 
por departamento como 
responsável de SMS. 

 Comunicação frequente por 
parte do departamento. 

 Feedback a todas as queixas. 

 Apoio incondicional do Diretor 
de Operações de Voo. 
 

 Não existe um nome/slogan para a campanha 
em curso. 

 Fraca qualidade e pertinência nos conteúdos 
dos relatórios. 

TAP 

 Programa de divulgação 
apelativo e de iniciativas 
constantes.  

 40 anos de experiência e 
dedicação ao departamento do 
Safety. 

 Notária centralização dos esforços nos 
departamentos técnicos. 
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4. Contextualização da Empresa 

SATA/Azores Airlines. 

4.1. Introdução 

O grupo SATA é atualmente composto por seis empresas:  SATA Air Açores, Azores Airlines, Azores Airlines 

Vacations America, INC., Azores Airlines Vacations Canada, INC., SATA Gestão de Aeródromos e SATA 

SGPS.   

A Azores Airlines, companhia integrante Grupo SATA tem, até a presente data, todo o seu capital detido 

pela Região Autónoma do Açores. A génese desta empresa data de 1994, na altura designada por 

Oceanair, tendo como principal mercado os voos charter. Mais tarde em 19 de março de 1998 a sua marca 

transita para SATA Internacional, permanecendo assim até 2015 quando alterou a sua designação para 

Azores Airlines. Durante o período obteve o seu certificado como Operador Aéreo, que possibilitou a 

mudança para o mercado regular em conjunto com a sua operação charter.  

A Azores Airlines emprega 630 trabalhadores diretamente, dispõe de 4 aeronaves em sua frota com os 

seguintes modelos e capacidades:  

  

  

 

• Airbus 321 Neo Comprimento: 44,51 m  

Envergadura: 35,80 m  

Passageiros: 186  

1 aeronave, 2 encomendadas.  

  

  

  

http://www.sata.pt/pt-pt/sata/frota
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• Airbus 320  

Comprimento: 37,57 m  

Envergadura: 34,10 m 

Passageiros: 161/165 

3 aeronaves.  

Figura 12 Frota Azores Airlines. Fonte: sata.pt   

A companhia assegura as ligações entre as Ilhas do arquipélago com o continente com destinos operados 

pelas suas aeronaves e/ou por contratos ACMI12:  

• São Miguel - Aeroporto João Paulo II   

• Terceira - Aeroporto Internacional das Lajes   

• Faial - Aeroporto da Horta   

• Pico - Aeroporto do Pico   

• Santa Maria - Aeroporto de Santa Maria  

• Madeira - Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo   

• Lisboa - Aeroporto Internacional Humberto Delgado   

• Porto - Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro  

• Faro - Aeroporto Internacional de Faro  

• Cabo Verde (Cidade da Praia, ilha de Santiago) - Aeroporto Internacional Nelson Mandela  

• Madrid - Aeroporto de Madrid-Barajas  

• Barcelona - Aeroporto de Barcelona  

                                                                 
12 Devido à volatilidade que se faz sentir na operação da Azores Airlines estes dados tem sofrido alteração 

constantes, por vez toda o escalonamento de voos, aeronaves e destinos tem sido modificados muitas 

vezes de semana para semana.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Jo%C3%A3o_Paulo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Jo%C3%A3o_Paulo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Jo%C3%A3o_Paulo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_das_Lajes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_das_Lajes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_das_Lajes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_da_Horta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_da_Horta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_da_Horta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_do_Pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_do_Pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_do_Pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_do_Pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_do_Pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Santa_Maria_(A%C3%A7ores)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Santa_Maria_(A%C3%A7ores)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Santa_Maria_(A%C3%A7ores)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_da_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_da_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_da_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Humberto_Delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Humberto_Delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Humberto_Delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Francisco_S%C3%A1_Carneiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Francisco_S%C3%A1_Carneiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Francisco_S%C3%A1_Carneiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Faro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Faro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Faro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Am%C3%ADlcar_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Am%C3%ADlcar_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Am%C3%ADlcar_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Madrid-Barajas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Madrid-Barajas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Madrid-Barajas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Madrid-Barajas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Madrid-Barajas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Barcelona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Barcelona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Barcelona
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• Paris - Aeroporto Internacional Charles de Gaulle  

• Londres - Aeroporto de Londres Gatwick  

• Jersey - Aeroporto de Jersey  

• Dublin - Aeroporto de Dublin  

• Amesterdão - Aeroporto de Amesterdão  

• Estocolmo - Aeroporto de Estocolmo  

• Frankfurt - Aeroporto de Frankfurt  

• Munique - Aeroporto de Munique  

• Copenhaga - Aeroporto de Copenhaga  

• Boston (Massachusetts) - Aeroporto Internacional Logan  

• Toronto (Ontário) - Aeroporto Internacional Toronto Pearson  

• Montreal (Quebec) - Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau  

• Oakland (Califórnia) - Aeroporto Internacional de Oakland  

A Azores Airlines enquanto organização funcional dispõe de uma infraestrutura base comum às empresas 

da área, com formação própria tendo ao seu dispor o Centro de Formação Aeronáutica de Santa Maria, 

na Ilha de Santa Maria.  

Para uma melhor compreensão dos números da empresa, foi realizada uma breve análise dos relatórios 

de contas até ao ano de 2017. Não foi possível realizar a análise de alguns dos dados a partir do ano de 

2016, uma vez que a Azores Airlines passa a integrar o grupo SATA e deixa de ter um relatório de contas 

próprio. O grupo SATA encerrou as contas de 2017 com prejuízos de 41 milhões de euros, valor que quase 

triplicou em relação a 2016 (14 milhões).   

O resultado das contas do ano 2017 é o pior ano de toda a história da SATA, passando para segundo pior 

resultado em 2014, cujo valor negativo foi 35 milhões de euros. Os prejuízos da empresa aumentaram 

substancialmente, face ao ano anterior, apesar de, no mesmo período, ter havido um aumento das vendas 

de 14,2 milhões de euros.  

Os capitais próprios da SATA enquanto grupo, seguem a tendência negativa, sendo 2018 de 133 milhões 

de euros negativos, enquanto o passivo da transportadora aumentou de 254 para 286 milhões de euros, 

e as dívidas a fornecedores passaram de 45 para 55 milhões de euros. As dívidas à banca aumentaram em 

7 milhões de euros de um ano para o outro, passando de 160,7 para 167,1 milhões de euros.  

Daquilo que se consegue avaliar pelos relatórios de contas da empresa, o número de voos tem 

acompanhado o encurtamento da operação da Azores Airlines como se pode observar na figura 13.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Charles_de_Gaulle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Charles_de_Gaulle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Charles_de_Gaulle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Londres_Gatwick
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Londres_Gatwick
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Londres_Gatwick
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeroporto_de_Jersey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeroporto_de_Jersey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeroporto_de_Jersey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Dublin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Dublin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Dublin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Amesterd%C3%A3o_Schiphol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Amesterd%C3%A3o_Schiphol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Amesterd%C3%A3o_Schiphol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Arlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Arlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Arlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Frankfurt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Frankfurt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Frankfurt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Munique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Munique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Munique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Copenhaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Copenhaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Copenhaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Logan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Logan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Logan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Toronto_Pearson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Toronto_Pearson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Toronto_Pearson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Pierre_Elliott_Trudeau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Pierre_Elliott_Trudeau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Pierre_Elliott_Trudeau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Oakland
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Oakland
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Oakland
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Figura 13 Número de voos realizados pela Azores Airlines 2009/2017. . Fonte: sata.pt. Tratamento próprio.  

  

Nesta figura podemos ver a redução na aposta de voos por parte da empresa, que em muito se deve ao 

abandono quase por completo da operação charter, que ascendia à quantia de 24.457 milhões de euros 

em 2011, passando para 1.198 milhões de euros em 2015, não estando referenciado no relatório de 

contas dos anos de 2016 e 2017 os possíveis valores obtidos neste tipo de operação. A figura 14 mostra o 

declínio charter da Azores Airlines.  

  

 

Figura 14 Voos charter realizados pela Azores Airlines 2011/2017. Fonte: sata.pt. Tratamento próprio.  

  

Em 2010 esta operação representava 11% de todos os movimentos da empresa, tendo o seu exponente 

máximo no ano de 2011 somando um total de 24.457.076€ em lucros na operação neste ano, não mais 

alcançando até a presente data um valor tão elevado.   
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Outro parâmetro importante para o enquadramento da atividade da empresa diz respeito à ocupação dos 

aviões da Azores Airlines, na figura 15 pode ser observado ao longo dos anos o número de passageiros 

que a empresa transportou e o load factor, que representa a relação entre a ocupação dos lugares pelo 

número de oferta disponibilizado nas aeronaves.  

 

Figura 15 Taxa de ocupação Azores Airlines 2010/2017. Fonte: sata.pt. Tratamento próprio.  

O cenário ideal para a empresa seria aquele onde o número de passageiros transportados fosse 

equiparado com um load factor elevado. No ano de 2015 deve-se chamar a atenção para o excelente 

resultado na ocupação dos lugares (80%) e no grande volume de passageiros transportados, facto que 

demonstra um bom ajuste entre a oferta de lugares e da procura por estes. Já em 2016 observa-se que 

nunca tantos passageiros haviam sido transportados pela companhia, no entanto o load factor ficou à 

quem do número de lugares disponibilizados.  

O desempenho que a empresa apresenta, vai para além do fraco dimensionamento da oferta de voos, ou 

do abandono da operação charter. Deve-se também ao incremento com os gastos pessoal, que passou de 

60,3 para 62,1 milhões, e ainda, os gastos com fretamentos de aeronaves a companhias aéreas terceiras 

quase duplicaram, passando de cinco para 9,8 milhões de euros.  

Nos anos de 2016 e 2017 é impossível verificar os dados relativos à Azores Airlines, uma vez que no 

relatório de contas destes anos foram apenas disponibilizados os dados da atividade conjunta do grupo 

SATA, diferentemente do que acontecia nos anos anteriores onde era possível aceder às contas geradas 

pelas diferentes entidades do grupo.  

É possível verificar nos resultados operacionais um aumento significativo dos capitais passivos e um 

declínio acentuado nos ativos totais da empresa. A variação dos capitais da Azores Airlines pode ser 

observado na figura 16.  
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Figura 16 Património Azores Airlines 2010/2017. . Fonte: sata.pt. Tratamento próprio.  

Apesar de se verificar uma ligeira melhoria no passivo da empresa no ano de 2016, este dado não 

transparece a real posição do grupo ao qual Azores Airlines faz parte. No ano de 2015 o passivo alcançou 

os 100 mil milhões de euros, ano em que a empresa perde o monopólio no mercado regional, devido à 

liberalização do mercado.  

4.2. SMS na Azores Airlines   

O SMS na até então denominada Sata Internacional, teve o seu início no seguimento de uma auditoria 

IOSA realizada em setembro de 2012. Nesta auditoria foram constatadas duas não conformidades ao nível 

organizacional, uma delas seria a ausência de qualquer tipo de implementação de um sistema em SMS 

organizado13. Foi então traçado um plano de correção que data de maio de 2013 e em Junho do mesmo 

ano estavam criadas as condições para o início do SMS na empresa.  

Nas recomendações sobre o tema, a IOSA declarou que a falta de comunicação estava latente entre os 

departamentos e salientou os riscos inerentes a esta mesma falta de relação entre os departamentos, 

deixando claro que:   

“The Operator shall have a communication system that enables an exchange of information relevant to 

the conduct of operations throughout the management system and in all areas where operations are 

conducted.”   

Auditoria Sata Internacional - IOSA setembro de 2012.  

                                                                 
13 Fonte: Auditoria ISOA 2012 - Organitional Finding 3.1.3 Sistema de Reporte de Ocorrência no âmbito da 

Manutenção. Documentação interna SATA.  

  

  

  

  

  

  

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

160000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Património 

ativo passivo 



 

47  
  

  

Foi então definida uma estratégia para a implementação de um sistema de reporte eficaz, que estivesse 

de acordo com as novas regras IOSA para a comunicação interna. Foram redefinidos os procedimentos do 

reporte, passando pela adoção da Just Culture14,  e ações de formação/sensibilização, criando assim as 

melhores condições para o livre e desculpabilizado reporte17. O Departamento do Safety Management foi 

estruturado e tem sido parte da organização da empresa desde então e atualmente apresenta a estrutura 

que se pode observar na figura 17.  

 

Figura 17 Estrutura organizacional Azores Airlines. Fonte: Safety Management Manual, Azores Airlines.  

  

Os nomeados para Diretores operacionais são responsáveis pela segurança operacional em seus 

departamentos. O Diretor de Operações de Voo é responsável pela segurança de todos os voos, o Diretor 

de Aeronavegabilidade é responsável pela segurança das atividades relacionadas à manutenção, o Diretor 

de Operações Terrestres é responsável pela segurança de todas as atividades terrestres, e por fim o 

Diretor de Treino é responsável por todas as ações de formação e treinamento adequado dos tripulantes. 

O Departamento SMS atualmente conta com uma Safety Deputy, um FDM Analyst, uma Safety Analyst, 

uma administrativa a tempo inteiro e um Safety Manager.  

                                                                 
14 "Just Culture é uma cultura em que os colaboradores operacionais e outros colaboradores não são 

punidos por ações, omissões ou decisões tomadas por eles, que sejam proporcionais à sua experiência e 
treinamento, mas onde negligência grave, violações intencionais e atos destrutivos não são tolerados”. 

Definição EuroControl da “Cultura Justa” em que se baseia os reportes do SMS. Esta ideologia pode ser 
consultada em vários outros documentos como:  
Regulamento (UE) 376/2014 do Conselho; Regulamento da Comissão (UE) 691/2010; Diretiva 2003/42/EC 
do Conselho; Regulamento (UE) 996/2010; Anexo 13 ICAO; Anexo 19 ICAO; Resoluções ICAO A37-2 e A37-
3; ESARR2 - Relatório de Ocorrência e Esquema de Avaliação para a Segurança do Tráfego Aéreo (ATM). 
17 Informação recolhida nos documentos internos SATA.  
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4.3. Atividade e Procedimentos Azores Airlines no SMS  

Os procedimentos da empresa relacionados com o Safety Management Systems, em prática resumem-se 

a compilação de eventos reportados, na identificação de riscos provenientes destes eventos, que são 

analisados, categorizados e por fim mitigados. Segundo o Safety Management Manual da Azores Airlines, 

o objetivo dos procedimentos será o controle do risco a um nível aceitável. A contenção do risco assenta 

numa mistura de ações proativa e reativa, tentando sempre que possível antecipar perigos, utilizando um 

conjunto de procedimentos que criem as barreiras necessárias para que os eventos indesejados 

aconteçam15.   

A base dos trabalhos do SMS é a partilha de informações sobre as situações ocorridas na operação da 

empresa. Em 2017, a Azores Airlines implementou um novo sistema de Gestão do SMS (Integrated Quality 

and Safety Management System - IQSMS), que disponibiliza um modulo de reporte de ocorrências. Este 

novo sistema trouxe, vários benefícios, incluindo o reporte de ocorrências online e offline 24/7, que 

viabiliza o reporte de uma ocorrência, a qualquer hora, através de qualquer portátil, tablet ou telemóvel 

(correndo Windows, Android ou iOS). Com este sistema os reportes são enviados diretamente para o 

departamento SMS, permitindo um maior envolvimento entre departamentos e aumentando a eficiência 

do processo.   

Existem, porém, outras ferramentas importantes para a gestão do SMS, como as audições internas e 

externas, a análise dos parâmetros de voo, publicações e formação recorrente dos responsáveis pelo SMS 

e todos os colaboradores envolvidos.   

Sistema de reporte de ocorrências  

O projeto SATA na área do SMS esteve ligado inicialmente ao Departamento do Safety, e após a auditoria 

IOSA, passou a ter corpo próprio e procedimentos próprios. O sistema de reporte passou, portanto, a ser 

gerido pelo departamento do SMS, e a seguir a filosofia deste.   

O objetivo do reporte de ocorrências é contribuir para a melhoria da segurança operacional, garantindo 

que a informação relevante é comunicada, recolhida, armazenada, protegida, partilhada e analisada, e 

por fim, tomadas as medidas adequadas para o aumento da segurança operacional com base na 

informação recolhida. Para o SMS, a comunicação de ocorrências serve apenas para a prevenção de 

acidentes e incidentes, e não o apurar de culpas ou imputar de responsabilidades. A filosofia Just Culture, 

implicitamente poderia estar incutida nos atos do Departamento do Safety, mas agora passa a oficial a 

obrigatoriedade da confidencialidade e desculpabilização dos atos de erro involuntários.  

Deve-se, portanto, separar os dois tipos de formulários, que se regem por normas diferentes e se referem 

a situações distintas:  

MOR – Mandatory Occurrence Report  

                                                                 
15 Fonte: Safety Management Manual, Azores Airlines 2016.  

http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
http://safety-reports.sata.pt/forms/mor
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Este é formulário que se destina à comunicação de ocorrências de reporte obrigatório nos termos do n.º 

1 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 218/2005. O anexo 2 o referido Decreto-Lei apresenta a lista de 

ocorrências relacionadas com a operação, manutenção, reparação e fabrico de aeronaves e gestão de 

tráfego aéreo cuja notificação é obrigatória.   

Os acidentes e incidentes graves, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 318/99, devem ser notificados 

no prazo máximo de seis horas ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e 

Acidentes Ferroviários (GPIAAF) e à ANAC. As restantes ocorrências, previstas no Decreto-Lei n.º 

218/2005, bem como os incidentes classificados como não graves nos termos do Decreto-Lei n.º 318/99, 

devem ser comunicadas à ANAC, no prazo máximo de 72 horas16.  

A ICAO disponibiliza ainda uma lista com exemplos de acidentes e incidentes graves que devem ser 

reportados tal como no anexo 13 do documento Aircraft Accident and Incident Investigation da ICAO20.   

VSR – Voluntary Safety Report  

Este formulário visa a recolha de informação relacionada com a segurança de todos os departamentos 

operacionais da empresa e engloba todas as atividades da mesma, cuja notificação não é obrigatória nos 

termos do n.º 1 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 218/2005, onde o autor da comunicação considera que o 

facto relatado representa um perigo real ou potencial para a segurança da aviação.   

Os meios de reporte são vários, podem ser enviados por correio interno, pelo preenchimento dos 

formulários que se encontram acessíveis nas salas de apresentações das tripulações, por correio 

eletrónico, ou por via do sistema de reporte  IQSMS. A companhia implementou quatro módulos do 

IQSMS, que apoiam e melhoram a gestão do SMS da empresa. Estes dados podem ser consultados e 

processados em qualquer momento pelos responsáveis do SMS. O IQSMS tem sido desde a sua 

implementação, um importante instrumento que tem colaborado na mitigação de riscos das operações 

diárias na empresa, e que contribui na fluência do trabalho dentro da organização.  

Os tipos de reporte que podem ser encontrados são os já acima mencionados obrigatórios ou voluntários, 

mas também englobam temas específicos das várias áreas de operação da empresa. É possível abordar os 

assuntos da cabine, a fadiga, materiais perigosos, condições de aeronavegabilidade, assuntos técnicos 

relacionados com a manutenção das aeronaves,  problemas ocorridos no âmbito dos tramites de terra no, 

e no despacho dos voos. Por questões de confidencialidade não foi autorizado por parte da SATA a 

divulgação dos vários modelos de formulários de reporte que a empresa disponibiliza.  

Flight Data Monitoring - FDM  

O Flight Data Monitoring (FDM) é um sistema de monitorização digital da informação produzida durante 

a operação das aeronaves. Essa informação é obtida por um sistema chamado de Flight Data Acquisition 

Unit, em adição o sistema obrigatório e protegido de Crash Data Flight Record e que é alojado numa 

                                                                 
16 O formulário de  preenchimento pode ser consultado no anexo 3  20 

A lista pode ser consultada no anexo 4.  

http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
http://safety-reports.sata.pt/forms/vsr
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unidade chamada de Quick Access Record (QAR)17. Por esta via as informações sobre os voos são gravadas 

sistematicamente e analisada posteriormente pelo departamento do Safety.   

A monitorização dos voos segue a regulação da ANAC nº 833/2010, que exige um mínimo de 85% de voos 

analisados. Os dados obtidos são escrutinados e que resultam em relatórios de ocorrência, que passam 

pela inspeção cautelosa do Safety Manager, que por sua vez aturará segundo os procedimentos internos 

da empresa. Em 2018, o departamento foi reforçado com um Safety Analyst e um Flight Data Monitoring 

Analyst. Este reforço deveu-se precisamente à necessidade de cumprir com as obrigatoriedades impostas 

no regulamento supracitado. Esta adição permitiu, entre outros, o início da produção de relatórios 

periódicos de Flight Data Monitoring e do Sistema de Reporte de Ocorrências.  

O FDM trabalha de forma a encontrar e analisar os possíveis comportamentos em voo que possam inferir 

em desvios dos procedimentos standarts e das boas práticas de voos, gera também dados estatísticos, 

para que ao serem escrutinados possam servir de base para a prevenção de comportamentos de voo 

menos seguros.   

Risk Assessment  

A análise do risco é segundo a entrevista realizada junto ao departamento, o ponto mais exaustivo dos 

trabalhos do SMS na Azores Airlines.   

Safety Risk Assessment é normalmente definido pela projeção de probabilidades e severidade das 

consequências de uma situação de risco, é a união entre a análise de eventos futuros (potenciais) que 

possam vir a desencadear danos materiais e/ou humanos, e dos julgamentos "sobre a tolerabilidade do 

risco com base em uma análise deste risco", considerando fatores que influenciam esta situação (Rausand, 

2013). Em termos simples, é uma avaliação do risco que analisa o que pode correr mal, a probabilidade 

de isso acontecer, quais são as possíveis consequências e quão tolerável é o risco identificado (Rausand, 

2013). Como parte desse processo, a determinação do risco resultante pode ser expressa 

quantitativamente ou qualitativamente.   

O Risk Assessment desempenha uma parte inerente de uma estratégia geral de gerenciamento de risco, 

que tenta, após uma avaliação deste deve "introduzir medidas de controle para eliminar ou reduzir" 

quaisquer possíveis consequências relacionadas ao risco (Rausand, 2013).  

  

.  

As metodologias que podem ser aplicadas para fazer uma avaliação do risco são inúmeras, os princípios 

EASA servem de base metodológica para o Risk Assessment, mais precisamente o programa conhecido 

                                                                 
17 Os processos do FDM estão descritos no documento Guidance for The Implementation of FDM Precursors. Fonte: EASA, 

2018.  
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como ARMS (Airline Risk Management Solutions). Os procedimentos Azores Airlines na avaliação do risco, 

em termos práticos, passam pelas fases ilustradas na figura 18.  

 

Figura 18 Esquema de ação Azores Airlines. Fonte: SMM Azores Airlines. Tratamento próprio.  

Não sendo a análise do risco o tema central desta tese, não será alongado, mas no entanto, salienta-se 

vasta quantidade de informação sobre o assunto. Por questões de confidencialidade, não será neste 

trabalho divulgada a matriz de risco da Azores Airlines nem a informação utilizada para a sua elaboração. 

No entanto, apenas como demonstração de uma matriz de risco utilizada no âmbito do safety, encontra-

se na figura 18 a matriz de risco do SMM IOSA de 2009.  
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Figura 19 Matriz de risco ICAO. Fonte: SMM, ICAO, 2009.  

Mitigação de ocorrências  

Após estabelecida as origens do risco do evento para as operações da empresa, serão adaptadas as 

medidas que levem o risco até ao nível de tolerabilidade associado. Sendo, no entanto, ainda 

desenvolvidas investigações posteriores caso haja a necessidade de se aprofundar quais quer questões 

pertinentes, onde, segundo o departamento do SMS, muitas vezes são descobertos fatores indiretos que 

contribuem para a existência do risco em questão. Na tabela que se segue, está descrita de forma 

superficial (e por questões de confidencialidade) a relação entre a tolerabilidade ao risco e a ação a ser 

empreendida, que pode ser observada na figura 19.  

  

TOLERABILIDADE AO RISCO  AÇÃO MITIGADORA  

Risco Extremo  Paragem imediata da operação  

Alto risco  Aviso imediato e introdução 

urgente de medidas mitigadoras  

Risco tolerável  Aviso de precaução; medidas 

mitigadoras sempre que  

necessário  
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Baixo risco  Sendo o risco suficientemente 

controlável as medidas 

mitigadoras são opcionais  

Risco negligenciável  Não existem ações a serem 

implementadas  

Figura 20 Risco vs. Ação. Fonte: SMM Azores Airlines. Tratamento próprio.  

  

Os procedimentos da Azores Airlines estão de acordo com o os padrões IOSA, cumprindo todas as 

recomendações desta entidade. Na última auditoria realizada (Junho de 2019) foi encontrado uma não 

conformidade que foi regularizada até ao final da auditoria.  

4.4. Pessoal Navegante de Cabine e o SMS  

Inicialmente, pretendia-se realizar a um diagnóstico sobre o SMS de toda a Azores Airlines, no entanto, e 

como já mencionado, após a constatação da dimensão que a abordagem dos assuntos do SMS exigiriam, 

seguindo as orientações do júri aquando da defesa da proposta de tese, chegou-se à conclusão de que 

para o nível de aprofundamento que se deseja neste trabalho, estabeleceu-se que a investigação do SMS 

na empresa seria dedicada apenas ao PNC. Tendo isso em consideração, é pertinente abordar alguns 

aspetos da profissão.   

Todos os colaboradores de qualquer empresa de aviação aérea são responsáveis pela segurança das 

operações empreendidas nas mais vastas aéreas da indústria cada profissão com as suas especificidades 

e diferentes abordagens. Ao focar o PNC certos aspetos são naturalmente mais relevantes que outros.   

As competências e funções atribuídas aos tripulantes podem ser consultadas no Regulamento UE nº 

1178/2011 da Comissão de 3 de Novembro de 2011 que estabelece os requisitos técnicos e os 

procedimentos administrativos para as tripulações da aviação civil, em conformidade com o Regulamento 

(CE) n. o 216/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.  E pelo Regulamento (UE) n. o 

800/2013 da Comissão de 14 de agosto de 2013 que altera o Regulamento (UE) n. o 965/2012, que 

estabelece os requisitos técnicos e os procedimentos administrativos para as operações aéreas, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n. o 216/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho.  

Segundo este regulamento “os tripulantes devem ser devidamente qualificados, à exceção dos tripulantes 

de voo e do pessoal técnico, designados por um operador para desempenharem funções ligadas à 

segurança dos passageiros e do voo durante as operações”18.  

                                                                 
18 A passagem do Documento UE nº 1178/2011 da Comissão de 3 de Novembro de 2011, referente às 

aptidões individuais para os tripulantes de cabine, e do Regulamento (UE) nº 800/2013 da Comissão de 
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Todas as funções dos tripulantes estão relacionadas com a cabine, e com os que a ocupam, em adição ao 

auxílio às atividades do cockpit. O PNC desempenha todas as tarefas relacionadas com o acolhimento dos 

passageiros, segurança (Safety), prestação de primeiros socorros, e procedimentos específicos 

(evacuação, sobrevivência e socorro em caso de acidentes), sendo os principais responsáveis por verificar 

a cabine em todos os aspetos e em especial aqueles que estejam relacionados com a segurança do voo 

(Security e Safety).   

    

                                                              

  

                                                                 

14 de agosto de 2013 que altera o Regulamento (UE) n. o 965/2012, que estabelece os requisitos técnicos 

e os procedimentos administrativos para as operações aéreas, em conformidade com o Regulamento (CE) 

nº 216/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho encontram-se no anexo 6.  
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5. Identificação de oportunidade e 

melhoria 

5.1. Introdução  

Tendo em consideração os problemas encontrados ao longo da investigação realizada, tornou-se pertinente 

uma análise da situação atual e daquela em que o SMS poderia estar uma vez que a Azores Airlines apresenta 

um departamento com todas as capacidades para um SMS de excelência, mas não é assim percebido pelos 

tripulantes como iremos observar pelo questionário realizado entre estes colaborados.  

Para realizar esta análise foi escolhido o procedimento conhecido como análise de lacunas ou Gap Analysis 

Program. Esta análise consiste num sistema integrado de gestão de empresas ou entidades que é desenvolvida 

com base em literatura tecnocientífica, descrita como uma análise ou processo pelo qual uma empresa 

compara seu desempenho real com o desempenho esperado, onde determinam as expectativas iniciais 

definidas para um objetivo, e se usa os seus recursos de forma eficaz. A Gap Analysis procura definir o estado 

atual de uma empresa, entidade, ou fração dela e o estado desejado da mesma. Ao definir e analisar o estado 

atual, procuram-se caminhos para alcançar o estado desejado, por meio de um plano de ação que preencha as 

lacunas ou “gaps” no desempenho (Kamtsiou et al, 2011.).   

O processo de Análise de Lacunas consiste em três fases:   

1. Comparação entre o estado atual e o desejado;   

2. Estudo em detalhe da lacuna;  

3. Ações recomendadas para eliminar a lacuna.  

Segundo o método Prolearn (Kamtsiou et al, 2007) de análise de lacunas, cada uma destas fases 

corresponde a um conjunto de tarefas de identificação que vá de encontro ao estipulado para 

determinada fase. Para a comparação do estado atual e o desejado (state of the art – vision) são 

necessárias diligências junto à empresa/entidade/departamento que esteja em causa; será pela 

identificação da situação presente e daquilo que é esperado melhorar que se concretiza a primeira fase 

da GAP análise.  

Em segundo lugar devem ser ouvidos os grupos envolvidos nas atividades da área que se pretende 

desenvolver e melhorar; é por via desta investigação que se encontra a visão dos colaboradores sobre as 

iniciativas impostas pelos responsáveis do seu local de trabalho.  

A terceira fase dos trabalhos consiste no escrutínio do material recolhido e no seu tratamento de forma a 

produzir as ações e recomendações a serem postas em prática para que os objetivos da entidade sejam 

alcançados eficazmente. O quadro que se segue mostra em detalhe estas fases.  
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Figura 21 Prolearn processo GAP analysis. Fonte: Prolearn, 2007.  

Os passos para a elaboração da análise de lacunas do SMS da Azores Airlines são apresentados nos tópicos 

seguintes, são eles: a análise do estado atual; e objetivos do departamento. Com recurso à entrevistas 

com os responsáveis do SMS Azores Airlines, e pela análise da documentação por estes partilhada. A 

segunda fase centra-se num inquérito realizado junto ao PNC, e por fim a análise das lacunas e as 

recomendações que se seguem representam uma análise conjunta da informação recolhida para este 

trabalho, nas fases anteriores e ainda do conhecimento adquirido no processo de benchmarking 

previamente desenvolvido junto às companhias de aviação civil semelhantes à Azores Airlines.  

5.2. Comparação entre o estado atual e o desejado  

A comparação inicia-se pela clara definição das condições atuais da relação entre os tripulantes de cabine 

com as práticas do SMS da empresa. Foi efetuado um levantamento sobre as orientações existentes e a 

real aplicação das práticas e recomendações. A definição do estado atual será a soma dos dados 

concedidos pelo departamento assim como por aquilo que é efetivamente desenvolvido junto ao PNC. Já 

a definição dos objetivos e destino desejado serão definidos pela entrevista realizada com a responsável 

do departamento SMS.  

Começando pela análise factual das atividades desenvolvidas pelo departamento do SMS e o PNC, a 

relação entre estes tem como ponto de partida o refrescamento anual obrigatório, onde são postos em 

dia todos os conhecimentos sobre o SMS, assim como as novidades inseridas no ano anterior. Esta 

formação é dada em conjunto para o pessoal de cabine e para o pessoal técnico com o intuito de fomentar 
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a interação e colaboração destes dois departamentos em prol da segurança de todos os envolvidos na 

operação.  

Durante todo o ano são emitidas comunicações sobre o tema que se encontram disponíveis para consulta 

na intranet da SATA. Os reportes são submetidos pelos tripulantes de cabine recebem um e-mail 

automático de resposta e quando pertinente uma resposta adequada à situação.  

Os objetivos da empresa em termos de evolução do SMS na Azores Airlines foram esclarecidos, como 

supramencionado, por um membro do departamento do Safety. A Deputy Manager afirma que o reporte 

característico do PNC refere-se a algo já correu mau, sendo o ideal a identificação de eventuais perigos 

para a operação antes do acontecimento dos eventos. Espera ainda que se reporte, por exemplo, 

comportamentos inseguros/inadequados na operação ou oportunidades de melhoria de procedimentos.  

Relata que, na sua maioria os reportes do PNC não se enquadram no âmbito do SMS. Existe alguma 

confusão sobre os problemas operacionais que afetam o PNC, mas que não têm impacto na segurança 

operacional. Diferentemente daquilo que se pretende, bons reportes que contribuam para a melhoria da 

segurança operacional.   

O número de reportes ao departamento é considerado satisfatório, pelo que não é incluído como um 

objetivo do departamento o seu aumento, apesar de, em comparação com as outras empresas 

entrevistadas ser bastante inferior. Foram recebidos no ano de 2018  212 reportes, dos quais 46 foram 

reportes de cabine.  

A comunicação é um ponto suscetível de melhorias. Segundo a Deputy Manager, existe de facto uma baixa 

comunicação por parte do Safety, e que tal deve-se, à falta de recursos humanos do Departamento por 

um lado, e à rotatividade dos mesmos, não só dentro do Departamento como nos diversos cargos de 

gestão da empresa. Por outro lado, acabam por manter o foco nos restantes pilares do SMS, e dedicar 

pouco tempo ao pilar Safety Promotion.  

Portanto o estado atual desta relação do ponto de vista do departamento é a melhoria dos conteúdos do 

reporte proveniente do PNC, em conjunto com uma maior interação entre os departamentos, quer pela 

formação, quer por uma maior comunicação. Para a perceção dos tripulantes foi realizado um inquérito 

que se passa a analisar no tópico que se segue.  

5.3. Questionário ao PNC Azores Airlines  

A Azores Airlines aplicou no início do ano de 2018, um questionário aos seus colaboradores no sentido de 

estudar as perceções individuais sobre o SMS, o resultado deste questionário não foi, no entanto, 

estudado em termos de SMS.  

Foram elaboradas nove perguntas de escolha múltipla e uma de desenvolvimento livre, o questionário 

completo pode ser visualizado no anexo 7. O link para as perguntas foi enviado por correio eletrónico a 

163 tripulantes, obtendo um total de 51 respostas.   
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As perguntas foram elaboradas de forma ir de encontro aos quatro pilares do SMS: Safety Polices; Safety 

Promotion; Safety Assurance e o Safety Risk Management. Foi tido em consideração o conhecimento 

adquirido sobre a realidade da empresa, para que as perguntas fossem o mais adequadas possível e de 

conhecimento geral, ainda sim, em todas elas existiu a opção de desconhecimento sobre o assunto. 

Pretendeu-se um inquérito simples e de rápido preenchimento, onde o objetivo é a opinião do PNC sobre 

as práticas do SMS para a elaboração dos pontos essenciais da GAP analysis: o ponto de partida, quais os 

caminhos a traçar para encontrar o ponto de chegada pretendido.  

Sobre as políticas do Safety, uma maioria ligeira concorda com a linhas orientadoras da empresa tendo 

47% respondido que concorda com as políticas Sata no Safety. Em contrapartida acreditam que a empresa 

não fornece os meios necessários para a aplicação prática destas mesmas políticas como se pode observar 

na figura 22.  

 

  

Figura 22 Questionário ao PNC Azores Airlines. Políticas do safety. Fonte: Própria.  

Os tripulantes com isso demonstram ter confiança na empresa e nas suas capacidades de elaborar boas 

práticas que asseguram a segurança operacional da operação, no entanto, podem não estar a ser postas 

em prática, ou não são identificáveis pelos colaboradores no seu dia-à-dia, como se pode constatar na 

figura 23.  
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Figura 23 Questionário ao PNC Azores Airlines. Recursos ao safety. Fonte: Própria.  

 

Sendo o reporte o alicerce para a existência de um sistema de recolha informativa e sem a qual não é 

possível desenvolver qualquer iniciativa na área do SMS, foi indagado aos tripulantes se o reporte sobre 

as questões do safety seriam importantes, representado na figura 24.  

 

 

  

Figura 24 Questionário ao PNC Azores Airlines. Importância do reporte. Fonte: Própria.  
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Como se pode observar, a totalidade dos tripulantes que responderam ao questionário acreditam que é 

fundamental reportar, facto que contradiz o baixo nível de reportes que se tem conhecimento dentro da 

empresa e confirmado pelo departamento do SMS, que afirma que, o PNC não apresenta os números 

expectáveis de reportes. E apesar de concordar com a importância do reporte, apenas metade dos 

inquiridos fez algum reporte no ano passado como se vê na figura 25.  

 

  

Figura 25 Questionário ao PNC Azores Airlines. Frequência de reporte individual. Fonte: Própria.  

 

Este facto pode estar relacionado com as falhas de comunicação percebidas pelos tripulantes, 59% 

considera que a comunicação com as chefias sobre os assuntos do safety é má ou muito má. Segundo a 

Deputy Manager 19 , este fato é uma constatação da realidade, não estando surpreendida com os 

resultados da pergunta ilustrada na figura 26.  

 

 

  

Figura 26 Questionário ao PNC Azores Airlines. Comunicação. Fonte: Própria.  

                                                                 
19 Entrevista realizada em 22 de Outubro de 2018 nas instalações da Azores Airlines em Lisboa. 
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Ou ainda pela falta de feedback que estes colaboradores como se pode observar na figura 27.  

  

Figura 27 Questionário ao PNC Azores Airlines. Feedback. Fonte: Própria.  

 

Das respostas provenientes dos 51 tripulantes, 29 não tiveram qualquer feedback sobre o problema 

relatado ao departamento, em comparação às 15 respostas entre as quais algumas não foram 

esclarecedoras ou pertinentes. Em consonância com a falta de resposta aos reportes do PNC vem a 

constatação de que apenas um inquirido acredita que a empresa dá importância às situações reportadas, 

conforme o ilustrado na figura 28.   

  

Figura 28 Questionário ao PNC Azores Airlines. Importância das queixas. Fonte: própria.  
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Quase a totalidade dos tripulantes que responderam ao questionário (98%) acredita que a empresa não 

dá importância alguma aos seus reportes, ou permanece inerte mesmo que exista pertinência no relato. 

A perceção da falta de comunicação por parte do departamento do SMS é ainda constatada pela pergunta 

ilustrada na figura 29.  

  

Figura 29 Questionário ao PNC Azores Airlines. Estado da comunicação. Fonte: Própria.  

Apenas 4% dos colaboradores participantes acredita que são desenvolvidas boas práticas de comunicação 

no contexto do SMS.  

Na última pergunta, foi pedido que os tripulantes de cabine apresentassem sugestões sobre como o 

departamento e as práticas do SMS poderiam ser melhoradas. As respostas passaram, em grande parte, 

pela melhoria da comunicação, a efetiva aplicação das diretrizes existentes, melhor e mais rápida 

resolução dos problemas encontrados, e a não culpabilização dos envolvidos.  

As respostas obtidas por via deste breve inquérito, demonstram que da parte do PNC existe a ideia de que 

os seus reportes não são tratados de forma célere,  e que o partilhar as suas preocupações é inútil uma 

vez que não só não recebem feedback, como também não se apercebem das iniciativas do SMS no seu dia 

à dia. As falhas de comunicação, quer com a chefia direta, quer com o departamento são também notórias 

e que pode também apresentar-se como um obstáculo às boas práticas do SMS.  
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5.4. Recomendações e ações a desenvolver  

Considerando toda a informação apurada nos tópicos anteriores, passa-se à elaboração das 

recomendações; é necessário, no entanto esquematizar a informação recolhida para a efetiva análise das 

lacunas e por fim apresentar as recomendações com base nelas.  

As recomendações, o guia de implementação, e o plano de implementação devem ter como base três 

pontos de vista: o benchmarking realizado junto às empresas entrevistadas, a opinião do PNC, e o 

departamento SMS. Como o ilustrado na figura 30.   

 

Recomendações 

(Guia de implementação) 

Figura 30 Componentes utilizadas para elaboração de recomendações. Fonte: Própria.  

Relembrando as boas práticas encontradas nas empresas entrevistadas, existem algumas transversais, ou 

que se destacam pela sua eficácia. As empresas que apresentaram um bom sistema de comunicação e 

feedback com os que reportam ao SMS das suas empresas, apresentaram um maior número de reportes 

e um envolvimento mais ativo dos colaboradores, como se pode verificar na EuroAtlantic.  

A EasyJet apresenta um sistema de resolução bastante prático, e seguir este exemplo poderia beneficiar 

enormemente a Sata/Azores Airlines. Os procedimentos da empresa estão muito assentes nas práticas 

encontradas na administração pública, que delega pouco e centraliza o poder decisivo nas mãos dos 

quadros superiores20, que nem sempre possuem a informação ou experiência sobre os problemas que 

                                                                 
20 Segundo a teoria Max Weber de chamada de "Teoria de Burocracia na Administração”, a burocracia estabelece os 

cargos segundo o princípio de hierarquia burocrática, onde cada subordinado deve estar sob a supervisão de um 

superior. Os cargos estão definidos por meio de regras estáticas, limitadas e específicas.  

  

  

Benchmark 

PNC 

Dep. SMS 
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estão a tratar. A desburocratização dos procedimentos, passa pela resolução do problema diretamente 

com o departamento cuja queixa se refere, dando a este os meios necessários para tal. Facilitar a 

comunicação entre os responsáveis pela resolução da situação, evitaria uma sobrecarga do departamento 

do SMS, resultando na otimização e fluência dos processos (Weber, 2000).  

A atratividade do tema SMS passa ainda pela criação de programas de marketing mais cuidados, para 

despertar um maior interesse do trabalhador, tal como foi possível observar no programa da TAP, que 

como já foi referido, é apoiado por uma entidade exterior à empresa e apresenta os conteúdos do SMS 

como uma campanha de marketing. O programa tem logotipo próprio, slogan, lettering e todos os 

artifícios de uma campanha publicitária. Esta estratégia é também observada em empresas de grande 

porte da aviação civil, como na Emirates e KLM.  

Do ponto de vista dos tripulantes, aquilo que se pode observar é a necessidade de comunicar com o 

departamento e de sentir que os seus reportes são tidos em consideração. Pelo inquérito já acima citado, 

para o PNC, as políticas da empresa são satisfatórias, e por não haver ações, as situações acabam por não 

serem resolvidas. Esta melhoria seria certamente a mais difícil de ser atendida, num cenário onde 

aparentemente, e segundo o próprio departamento do SMS, os outros departamentos da empresa 

quando postos em check, por eventual falha nos procedimentos, não respondem, ou apresentam 

respostas que não satisfazem, não dando oportunidade do SMS resolver corretamente os reportes.  

 Quanto ao apurado junto ao departamento do SMS, este apesar de estar bem estruturado, com os 

conteúdos atualizados, e em conformidade com as práticas recomendadas pelas entidades responsáveis, 

sente-se falta de apoio dos quadros superiores, relativamente à facilitação de aquisição de recursos 

humanos e financeiros. Os membros do departamento admitem que efetivamente a comunicação com os 

tripulantes, e não só, não é a melhor. Onde tornando assim o único contato com o PNC a formação anual.   

A falta de investimento tem vindo a aprofundar os problemas do departamento, que, em sucessivas 

inspeções IOSA, tem apresentado inúmeras não conformidades, que acabam por não abonar em nome da 

empresa.   

A categorização das lacunas segue os quatro tópicos sugeridos pela visão Prolearn na análise de lacunas. 

As lacunas podem ter características de foro económico, técnico, sociocultural ou político. Cada 

problemática é seguida de um objetivo e a sua respetiva recomendação, desta forma, ao analisar a 

problemática sob o ponto de vista Prolearn, o departamento de SMS da Azores Airlines, ou de uma outra 

empresa qualquer terá um template como ponto de referência para dar início a sua análise de lacunas e 

a implementação de melhorias e otimização dos seus recursos em SMS segundo as suas características 

implícitas. Segue-se a tabela 4 com o relatório da análise de lacunas.  

 

 

 



 

65  
  

GAP Analysis  

Natureza da 
lacuna  Situação atual  Objetivo  Recomendações  

Económico  

Falta de recursos 
humanos para tratar 
de todas as queixas 
recebidas, tendo de 
ser dada prioridade a 
determinados tipos 
de casos e ficando  

Otimizar os 
meios 
disponíveis.  

Em consonância com as práticas encontradas em 
empresas de cariz semelhante ao da Azores Airlines, 
o destaque de funcionários dos diversos 
departamentos para o tratamento de reportes 
provenientes de colaboradores que estejam sob a 
alçada do mesmo. Isto é, desenvolver um trabalho 
conjunto com um colaborador de chefia do PNC, ou  

 em falha outras 
queixas.  

 outro PNC disponível que recebe treino e formação 
para realizar uma triagem das queixas, com 
autonomia para a resolução de queixas, e nos 
restantes casos fazer o reencaminhamento da 
situação para o departamento do SMS.  

Técnico  
Pertinência das 
queixas provenientes 
do PNC.  

Redução de 
queixas fora do 
contexto dos 
assuntos do 
SMS.   

Elaboração de um guião com diretrizes claras sobre 
quais os assuntos a serem endereçados ao 
departamento, se possível com exemplos. Aumento 
da formação e informação sobre o tipo de queixas 
provenientes do PNC. Elaboração de um plano de 
implementação para fomentar um  novo paradigma 
do SMS na empresa.  

Sociocultural  

Fraco desempenho 
na comunicação com 
o PNC, na sua 
cativação e 
sensibilização para os 
assuntos do SMS que 
se refletem no baixo 
número de reportes 
por parte do PNC e na 
imagem de 
inutilidade do tema.  

Estabelecer um 
programa de 
comunicação 
entre o 
departamento 
SMS e o PNC.  

Sendo a falta de comunicação a grande queixa 
constatada no inquérito realizado junto ao PNC, este 
ponto seria o que apresenta a maior lacuna e que 
merece o maior esforço de recuperação. Para o 
aumento da comunicação é proposto a criação de 
uma campanha interna de Safety, com 
características de uma campanha publicitária, com 
edições trimestrais e pontuais no caso de alguma 
necessidade de chamada de atenção (descoberta de 
um novo risco; incidente/acidente).  

Político  
Lentidão na 
resolução dos 
processos.  

Aumento da 
resposta aos 
eventos 
reportados pelos 
vários 
departamentos; 

Mudança de 
política da 
hierarquia para 
resposta dos 
eventos.  

Sendo a Azores Airlines parte de uma empresa que 
apresenta características de empresa pública, quer na 
lentidão do tratamento dos processos, quer nas 
hierarquia a percorrer para a resolução de problemas, 
é proposto que se crie uma cultura de proximidade 
entre os departamentos, fomentando a comunicação, 
sem políticas de culpabilização em prol da efetiva 
mitigação dos problemas e como consequência o 
aumento da segurança da operação. 

Tabela 4 Análise de lacunas Azores Airlines. Fonte: Própria.  



 

66  
  

5.5. Processo de implementação SMS PNC da Azores Airlines  

O objetivo desta tese é o de encontrar soluções para otimizar a aplicação do SMS na Azores Airlines, para 

tal, foi idealizado um processo de implementação de novas práticas e políticas que contribuíssem para 

solucionar os problemas encontrados. Este processo foi dividido em três fases: 1) Elaboração de material 

informativo e nova campanha de divulgação de conteúdos SMS; 2) Formação diferenciada PNC; 3) 

Aplicação prática dos novos processos.  

Primeira fase  

Considerando a problemática em curso, os primeiros passos a serem desenvolvidos para um novo 

paradigma do SMS devem começar pela elaboração de conteúdos que se adequem às diferentes áreas de 

atuação de cada departamento da empresa. Este ponto realça a necessidade de ajustamento daquilo quer 

se pretende de cada área, considerando as suas especificidades.  

No caso específico do SMS para PNC, foi identificada a dificuldade destes em colaborar com o 

departamento pela dificuldade de identificação da pertinência dos reportes. A solução encontrada para 

este problema passa por um melhor esclarecimento dos temas e situações que ligam o SMS e o PNC. Para 

isso é proposta a elaboração de um guia prático de implementação do SMS, que complementasse o 

manual SMM de forma mais acessível e de consulta rápida.   

Guia prático SMS PNC Azores Airlines  

Neste guia estão contidas as políticas da empresa e as suas orientações, unidas da informação recolhida 

para este trabalho, de forma a ir de encontro com as reais necessidades dos intervenientes, isto é, para 

que a relação entre o PNC e o SMS seja a mais assertiva possível, colaborando efetivamente para a criação 

de um ambiente favorável ao reporte, e que resulte na mitigação dos riscos presentes no exercer das suas 

funções. A funcionalidade do guia é o ponto central da sua elaboração. Este deve ser de fácil consulta e 

acesso. Devem ser alocados nas áreas de acesso do PNC, como as salas de apresentação para os voos, 

gabinetes de chefia direta, salas de formação e junto a documentação localizada nas aeronaves. Sendo o 

local de trabalho do PNC o ponto mais importante para a presença deste guia, é importante que exista 

esta “cábula” onde os tripulantes possam aceder aos conteúdos do guia, tirar as suas dúvidas sobre o cariz 

do risco e preencher devidamente os formulários de reporte. Deste modo, para além da presença do guia, 

recomenda-se a inserção dos formulários na mesma categoria21 de documentação obrigatória à bordo22.  

A organização do guia teve como ponto de referência o exemplo de guia SMS EASA, diferente do SMM da 

Azores Airlines que foi elaborado com base no guia ICAO. Ambas as sugestões de guia seguem as normas 

internacionais de organização e esquematização dos temas, com os conteúdos obrigatórios para a 

documentação dos manuais aeronáuticos. A escolha pelo exemplo EASA, e não o já seguido pela empresa 

                                                                 
21 A documentação a bordo dos aviões encontra-se normalmente separada por temas e consoante a sua 

localização. Se é pertinente ao PNT está localizada no cockpit, quando para o PNC está localizada na cabine 
e sempre separada por temas.  
22 Lista de documentação obrigatória à bordo no anexo 8.  
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deveu-se a diferenciação necessária para a manutenção da confidencialidade do manual existente exigida 

pela Azores Airlines.  

Saliente-se que, o SMM, o manual de conteúdos SMS da Azores Airlines, é um manual cujo conteúdo é 

abordado de forma abrangente, direcionado para todas as áreas da empresa. Neste manual estão os 

temas obrigatórios (IOSA) e, toda a estrutura base do Safety Management Systems da Azores Airlines. 

Tem uma estrutura formal, pouco maleável e, a sua publicação segue processos oficiais de aprovação. O 

guia de aplicação prática que aqui se propõe segue os parâmetros oficiais de composição, mas não faria 

parte dos documentos de publicação e aprovação oficiais, apenas internamente. É um documento que se 

quis específico para o PNC, sem a totalidade da temática obrigatória de um Safety Management Manual.   

O Guia Prático seguiu, portanto, as normas de elaboração de manuais aeronáuticos23 e estão dispostos no 

Regulamento (UE) N. o 965 da Comissão de 5 de outubro de 2012, que estabelece os requisitos técnicos 

e os procedimentos administrativos para as operações aéreas, em conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 216 do Parlamento Europeu e do Conselho, as características e exigências encontram-se detalhadas 

na subparte: MLR manuais, cadernetas e registos ORO.MLR.100 manual de operações para as disposições 

gerais. O esquema de apresentação de conteúdos do Guia Prático em SMS para PNC é, portanto:  

1. Capa – Título; Data; Edição; Nome da organização;  

2. Nota introdutória (Scope);  

3. Conteúdos do manual;  

4. Controle de cópias (exigido para publicações confidenciais);  

5. Lista de página efetivas;  

6. Controle de alterações/correções;  

7. Conteúdos por capítulos;  

8. Anexos.  

                                                                 
23 Normas para publicações de manuais de conteúdos operacionais encontradas no documento ICAO 

Preparation of an Operations Manual, 1997.  
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A capa do Guia Prático em SMS para o PNC contém a proposta de logo criada pelo design gráfico Mário 

Gouveia especialmente para esta tese, e que surge como uma proposta de logótipo para a campanha de 

Safety da Azores Airlines. Este logo foi baseado na ideia de pertença numa cultura de safety que se deseja 

ao inserir os dizeres “My Safety”, ou a minha segurança, tornando esta uma responsabilidade individual 

num âmbito coletivo. O logótipo escolhido pode ser visualizado na figura 3124.  

 

Seguindo a estrutura indicada para este tipo de manual, segue-se a nota introdutória, o conteúdo, controle 

de cópias, lista de páginas efetivas, controle de revisões/alterações, capítulos de conteúdos e anexos, 

como se pode observar nas imagens ilustradas na figura 32.   

                                                                 
24 O Guia Prático SMS para PNC pode ser consultado no anexo 9.  

Figura 31  Logótipo My Safety. Fonte: Própria.   



 

69  
  

  

  

Figura 32 Guia prático SMS para PNC: Capa; Controlo de cópias; Controlo de revisões e alterações; Lista de páginas efetivas. 

Fonte: Própria.  

  

Para satisfazer a característica de um guia de consulta rápida, os conteúdos foram resumidos ao máximo 

para manter a objetividade desejada; foi também utilizada uma linguagem acessível, escrito em  

Português, (sendo um documento facultativo e interno à empresa não existe a obrigatoriedade de ser 

escrito em Inglês). É, no entanto, referido em várias passagens, que para um maior aprofundamento 

sobre determinadas matérias, que se consulte o SMM da Azores Airlines.  
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A lista de acrónimos é simples e reduzida por ser direcionada para os colaboradores que já estão 

familiarizados com as terminologias. Para melhor perceção dos conteúdos de maior importância, foram 

postos os tópicos essenciais em quadros de destaque, como o da figura 33.  

 

 Na página que se pode observar findo este parágrafo, salienta-se que para a manutenção da confidencialidade 

exigida pela SATA, a Safety Policy da empresa foi rasurada (representada na figura 34), mas para a apresentação 

efetiva de um manual como este, todos os conteúdos estariam disponíveis.   

 

Figura 3 3   Caixa de texto salientada para consulta rápida. Fonte: Própria.   

Figura 3 4   Conf idencialidade da Safety P olicy SATA. Fonte: Própria.   
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Segunda fase  

A segunda fase da implementação do SMS PNC Azores Airlines consiste na formação do grupo em causa 

sob a nova ótica de aplicação dos conceitos SMS adaptados às necessidades dos tripulantes. Esta formação 

deve ser organizada numa perspetiva diferente da que atualmente é desenvolvida.  

A atual estrutura formativa está inserida na época de formação anual obrigatória, onde os conteúdos são 

apresentados de forma generalista. A proposta de implementação de nova estrutura formativa assenta 

em três pontos, elaborados após ponderação dos problemas identificados:  

1) Formação diferenciada por área: A formação deve ser dedica a cada grupo de atuação da 

empresa e, neste caso específico, para o PNC. Deve ser, no entanto, aumentada para dois 

momentos formativos, o primeiro juntamente com a formação anual para o conteúdo 

generalista e obrigatório, e num segundo momento ser aplicado o conteúdo específico. Esta 

duplicação de formação em SMS ajudará, para além do aumento de conhecimento 

específico da área, no aumento da comunicação entre o departamento do SMS e o PNC.  

2) Formação lecionada por elemento PNC: A especificidade da atividade do PNC deve ser tida 

em consideração e por conseguinte a formação deve ser empreendida por um elemento 

integrante do PNC, ou que já tenha desenvolvido esta função. Para tal, o departamento 

deve nomear um elemento do PNC, para que em conjunto adaptaram as formações, indo 

de encontro às necessidades do grupo.  

Terceira fase  

A última fase deve ser feita em dois momentos. O plano de implementação SMS PNC Azores Airlines deve 

ser inicialmente aplicado a um grupo aleatório de tripulantes em funções, para evitar constrangimentos 

no planeamento das escalas com a retirada de um grande número de PNC para formação, e ainda como 

um meio de avaliação do novo projeto para o SMS dedicado. A identificação das mais valias e pontos a 

melhorar deve ser desenvolvida no final das formações e após um período de tempo, onde os tripulantes 

terão a oportunidade de se defrontar com situações que impliquem safety reports. Este período 

experimental poderá variar consoante a época em que for aplicado (verão/inverno IATA; festividades; 

feriados).  

Após ultrapassadas as primeiras dificuldades que possam vir a surgir, o plano deve ser adaptado, sempre 

sobre a ótica da diferenciação de conteúdos por grupo, e por fim implementado a todo o PNC.  
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6. Considerações finais  

O intuito deste estudo foi avaliar o estado de implementação do SMS em Portugal pelo estudo de caso da 

companhia açoriana Azores Airlines, com incidência do departamento do pessoal navegante de bordo.   

Inicialmente o objetivo seria estudar o SMS como um todo na empresa. Sendo esta tarefa impossível de 

realizar pelo enquadramento em que esta tese se insere, o objetivo passou o de estudar o SMS apenas 

relacionado com o PNC. Este objetivo ajustado foi alcançado, conseguindo por via de entrevistas, 

questionários e pesquisa literária, obtendo uma perceção geral do Safety Management Systems em 

Portugal.   

Diferentemente daquilo que foi inicialmente assumido, o SMS está já numa fase bastante avança em 

Portugal, e na Azores Airlines. No que toca à companhia, o seu manual está efetivamente em consonância 

com as práticas e orientações ICAO, EASA e ANAC. O departamento encontra-se dentro dos parâmetros 

verificados nas outras empresas investigadas e que apresentam o mesmo porte.  

As práticas do SMS, no entanto, não são aplicadas de maneira fluida, encontrando vários obstáculos no 

programa estipulado pelo Safety Management Manual da Azores Airlines. As frequentes alterações dos 

quadros superiores, incorrem numa falta de continuidade dos processos e ações em curso, assim como a 

fraca disponibilização de meios humanos e financeiros, que impossibilitam a evolução das práticas de 

segurança da empresa.  

Outro problema encontrado no SMS da Azores Airlines foi a fraca, quase inexistente interação do safety 

com os tripulantes. O pilar da Safety Promotion é, segundo a FAA, "uma combinação de cultura de 

segurança, treinamento e compartilhamento de dados que apoia a implementação e a operação de um 

SMS em uma organização" (FAA, 2007). As formações são um evento anual, e pelas afirmações do 

departamento e constatações pelo inquérito aos tripulantes, não é suficiente para os devidos 

esclarecimentos sobre as questões do safety e SMS. Tal reflete-se na fraca coerência dos conteúdos de 

reporte do PNC. Porém, tendo em conta a pouca comunicação que o departamento assume ser um 

problema, não existe forma de o PNC saber objetivamente como e sobre aquilo que deve reportar.  

O Guia Prático em SMS para o PNC vai de encontro ao desejo do Departamento do SMS, em aumentar a 

eficácia do reporte pertinente do PNC. Após os estudos realizados para esta tese, ficou claro a causa da 

falta de objetividade por parte dos tripulantes sobre os assuntos a serem reportados e quando devem ser 

reportados.   

O tema do safety é por si só confuso, com uma enormidade de fontes, recomendações, documentos 

nacionais, internacionais, decretos lei, orientações e um sem fim de informações contraditórias.   

Foi assim elaborado para colmatar a falta de esclarecimento constatada ao longo dos trabalhos, e resumir 

a informação, transcrevendo-a com conteúdos ajustados às atividades do PNC. E considerando a 
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impossibilidade de manter um diálogo consistente e de esclarecimento constante, apresenta-se como um 

documento acessível e de fácil consulta.   

A segurança pode ser promovida de várias formas dentro da empresa. Foi constatado que cada 

organização investigada neste estudo recorria a vários métodos para a promoção da segurança junto aos 

seus parceiros e funcionários. Como a construção de uma cultura de segurança é fundamental para o bom 

funcionamento das suas operações, as organizações apresentaram um grande esforço em garantir que 

todos estejam a par dos programas de SMS existentes, ajudando a incutir os valores do SMS em toda a 

organização, e esperam que todos tenham autonomia individual na segurança das suas atividades diárias. 

Todas com maiores ou menores recursos e que a Azores Airlines deve seguir os exemplos.  

Relatórios mensais, vários anúncios promocionais aos funcionários, por meio de e-mails e panfletos nos 

quadros de avisos da empresa, para incentivar seus funcionários a participarem de seu sistema de 

notificação de riscos, como encontrado na EuroAtlantic. Ou pelo meio de campanhas de “publicidade” 

como o presente na TAP.  

É notório o esforço dos intervenientes do SMS da Azores Airlines nas tentativas de desenvolver os 

procedimentos da empresa da melhor forma possível. Na opinião da Deputy Manager, a nomeação da 

atual Accountable Manager (AM) é um ponto positivo para o SMS, afirmando que este novo rumo será 

muito positivo, e que tal poderá contribuir para a evolução do SMS na empresa25.  

6.1. Limitações do Estudo  

Estando o Safety Manager Systems inserido na temática do safety, o grande desafio desta tese foi divulgar 

informação sem transcender os limites da confidencialidade exigidas contratualmente aos trabalhadores 

da aviação civil. Os conteúdos foram, em parte aligeirados e alguma informação é por este motivo omitida. 

A partilha de certo tipo de conhecimento foi, portanto, restringida.   

O Guia Prático para o PNC foi também prejudicado pela impossibilidade de divulgar informações 

confidenciais. A proposta de guia apresentada não é, portanto, uma proposta que efetivamente seria 

posta em prática. Para tal, e em ambiente empresarial, deve ser reformulado e complementado com as 

informações omissas e que só com as devidas autorizações poderia estar completo. Para efeitos desta 

tese cumpre o efeito e deixa o exemplo mais aproximando possível de como este se apresentaria 

oficialmente.  

A realização deste trabalho mostrou-se um desafio ainda maior pelas dificuldades em obter informações 

junto aos operadores envolvidos na aviação civil. Sendo quase impossível estabelecer contatos frutíferos, 

e por este fraco envolvimento de empresas terceiras, a quantidade de informação pretendida foi menor 

do que a inicialmente planeada.   

                                                                 
25 Entrevista realizada em 22 de Outubro de 2018 nas instalações da Azores Airlines em Lisboa. 
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Outra dificuldade encontrada foi a colaboração com a empresa em estudo de caso, a Azores Airlines, 

apesar de aplaudir a iniciativa, não colaborou de acordo com o interesse demonstrado. Apenas o próprio 

departamento do SMS esteve envolvido, e mesmo só com este, compreensivamente, a comunicação foi 

precária.  

Por este motivo, não foi possível enviar o questionário ao PNC por vias oficiais da empresa. A Azores 

Airlines não respondeu sobre a autorização do e-mail corporativo para o envio do questionário, que foi 

feito pelo recurso aos dados cedidos pelo SNPVAC (Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil).  

6.2. Investigações Futuras       

Concluídos os trabalhos foi constatada que, a maior fragilidade do SMS na empresa, relativamente ao PNC, 

advém das poucas oportunidades de interação Safety/ PNC e de uma cultura de segurança da empresa 

que está ela própria fragilizada.   

Como discutido anteriormente, SMS bem-sucedido baseia-se no facto de que os colaboradores participam 

ativamente dele. Portanto, a comunicação eficaz e o alinhamento com os responsáveis pelo safety, em 

especial o Safety Manager, são essenciais para a disseminar os valores de segurança (Leib et al., 2013).   

Com os recursos existentes e disponíveis ao SMS, o pilar da Safety Promotion, segundo as orientações 

ICAO, a comunicação deve ser realizada do ponto de vista organizacional, por meio de canais oficiais de 

comunicação, para que todos os funcionários recebam informações claras e consistentes. Isto deve ser 

estabelecido através do uso de seminários, boletins, sites e qualquer outro meio para transmitir 

informações constantemente (FAA, 2007).   

Tendo sido este o ponto frágil do SMS atualmente praticado na Azores Airlines, aquele que mais se 

apresentou favorável à mudança, propõe-se que os trâmites da comunicação organizacional em SMS 

sejam melhor estudados futuramente enquanto organização.   

Ao nível académico, os estudos do tema devem ser continuados pelo facto de o SMS continuar a ser 

implementado em todo o mundo, onde os estudos adicionais são críticos para identificar os desafios ao 

estabelecimento de SMS em ambientes multiculturais, bem como a forma como os membros não-ICAO 

gerenciam a segurança na aviação. O SMS é um conceito de gestão relativamente novo e, à medida que 

se desenvolve, é importante entender como ele se desdobra em várias culturas, países, ambientes 

jurídicos e ambientes financeiros. Entender os aspetos que fazem uma empresa ter um SMS eficaz e bem 

sucedido, bem como aqueles em que ele pode melhorar ou ser aprimorado, ajudará a garantir que o setor 

de aviação seja o mais seguro possível.  
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Anexos 

Anexo 1 – Inspeção ICAO, Secção OGR – Tópicos SMS. 
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Anexo 2 – Companhias mais seguras em 2017.  
  

RANK  

   

AIRLINE   

   

CODECS   

   

  COUNTRY   

     

 INDEX   

2016   

ORDER  

  

 1   Cathay Pacific Airways  CX, CPA  
  China,Hong-Kong   0,005  SAFETY REPORT   

 2   Air New Zealand  NZ, ANZ  
  New Zealand   0,007  SAFETY REPORT   

 3   Hainan Airlines  HU, CHH  
  China   0,009  SAFETY REPORT   

  4   Qatar Airways  QR, QTR    Qatar  0,009  SAFETY REPORT   

 5   K L M  KL, KLM  
  Netherlands   0,011  SAFETY REPORT   

 6   EVA Air  BR, EVA  
  Taiwan   0,012  SAFETY REPORT   

 7   Emirates  EK, UAE  
  United Arab Emirates   0,013  SAFETY REPORT   

 8   Etihad Airways  EY, ETD  
  United Arab Emirates   0,014  SAFETY REPORT   

 9   QANTAS  QF, QFA  
  Australia   0,015  SAFETY REPORT   

10   Japan Airlines  JL, JAL  
  Japan   0,015  SAFETY REPORT   

11   All Nippon Airways  NH, ANA  
  Japan   0,016  SAFETY REPORT   

12   Lufthansa  LH, DLH  
  Germany   0,016  SAFETY REPORT   

 13   TAP Portugal  TP, TAP  
  Portugal   0,017  SAFETY REPORT   

 14   Virgin Atlantic Airways  VS, VIR    United Kingdom  0,017  SAFETY REPORT   

15   Delta Air Lines  DL, DAL  
  USA   0,018  SAFETY REPORT   

16   Air Canada  AC, ACA  
  Canada   0,020  SAFETY REPORT   

17   jetBlue Airways  B6, JBU  
  USA   0,020  SAFETY REPORT   

18   Virgin Australia  VA, VOZ  
  Australia   0,020  SAFETY REPORT   

19   British Airways  BA, BAW  
  United Kingdom   0,023  SAFETY REPORT   

 20   Air Berlin  AB, BER    Germany  0,023  SAFETY REPORT   

21   WestJet Airlines  WS, WJA  
  Canada   0,023  SAFETY REPORT   

 22   Sichuan Airlines  3U, CSC    China  0,028  SAFETY REPORT   

23   Norwegian Air Shuttle  DY, NAX  
  Norway    0,032  SAFETY REPORT   

24   Shenzhen Airlines  ZH, CSZ  
  China   0,032  SAFETY REPORT   

25   Iberia  IB, IBE  
  Spain   0,034  SAFETY REPORT   

 26   Jetstar Airways  JQ, JST    Australia  0,036  SAFETY REPORT   

27   Southwest Airlines  WN, SWA  
  USA   0,037  SAFETY REPORT   

28   EasyJet  U2, EZY  
  United Kingdom   0,037  SAFETY REPORT   
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29   AirAsia  AK, AXM  
  Malaysia   0,043  SAFETY REPORT   

30   Thomson Airways  BY, TOM  
  United Kingdom   0,047  SAFETY REPORT   

31   United Airlines  UA, UAL   
  USA    0,051  SAFETY REPORT   

32   Singapore Airlines  SQ, SIA   
  Singapore    0,051  SAFETY REPORT   

33   China Eastern Airlines  MU, CES   
  China    0,061  SAFETY REPORT   

34   Ryanair  FR, RYR   
  Ireland   0,064  SAFETY REPORT   

RANK  AIRLINE   CODECS     COUNTRY   INDEX   ORDER  

35   Swiss  LX, SWR   
  Switzerland   0,064  SAFETY REPORT   

 36   LATAM Chile   LA, LAN     Chile   0,095  SAFETY REPORT   
37   Aeroflot  SU, AFL   

  Russia  0,101  SAFETY REPORT   

38   Jet Airways  9W, JAI   
  India  0,109   SAFETY REPORT   

39   Alitalia   AZ, AZA   
  Italy  0,113  SAFETY REPORT   

40   Air India  AI, AIC  
  India  0,115   SAFETY REPORT   

41   Air China  CA, CCA  
  China   0,121  SAFETY REPORT   

42   Air France  AF, AFR   
  France   0,127   SAFETY REPORT   

43   Aeromexico  AM, AMX  
  Mexico   0,127  SAFETY REPORT   

44   Alaska Airlines  AS, ASA   
  USA   0,143   SAFETY REPORT   

45   American Airlines  AA, AAL   
  USA   0,146  SAFETY REPORT   

46   China Southern Airlines   CZ, CSN     China   0,171  SAFETY REPORT   

47   Asiana Airlines  OZ, AAR     South Korea   0,215  SAFETY REPORT   

 48   Thai Airways Intl  TG, THA     Thailand   0,224  SAFETY REPORT   

49   SAS Scandinavian Airlines   SK, SAS   
  (Multinational)  0,267  SAFETY REPORT   

50   Turkish Airlines  TK, THY   
  Turkey  0,316  SAFETY REPORT   

51   Korean Air   KE,KAL  
  South Korea  0,349  SAFETY REPORT   

52   Xiamen Airlines  MF, CXA   
  China  0,439  SAFETY REPORT   

53   GOL Transportes Aér.  G3, GLO  
  Brazil  0,472   SAFETY REPORT   

54   Saudia  SV, SVA  
  Saudi Arabia  0,507   SAFETY REPORT   

55   LATAM Brazil   JJ, TAM  
  Brazil  0,575  SAFETY REPORT   

56   Malaysia Airlines   MH, MAS  
  Malaysia   0,668  SAFETY REPORT   

57   Lion Air   JT, LNI  
  Indonesia  0,764  SAFETY REPORT   

58   Garuda Indonesia  GA, GIA  
  Indonesia  0,770  SAFETY REPORT   

59   Avianca Colombia  AV, AVA  
  Colombia  0,914  SAFETY REPORT   

 60   China Airlines  CI, CAL    Taiwan  0,977  SAFETY REPORT   
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http://www.jacdec.de/airline-safety-reports/
http://www.jacdec.de/airline-safety-reports/
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Anexo 3 - Modelo ANAC de reporte de incidente com aeronave. 

  

 

  

  

Fonte: http://anac-pt  

  

    

 

 

 

 

 

 
 

  

http://anac-pt/
http://anac-pt/
http://anac-pt/
http://anac-pt/
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Anexo 4 - Lista de acidentes e incidentes de reporte obrigatório.  
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Anexo 5 - Lista ICAO de acidentes graves.  
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Anexo 6 – Aptidões PNC.  
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Anexo 7 - Inquérito ao PNC Azores Airlines.  

 

SMS Azores Airlines – Inquérito ao PNC   

  

1. Concorda com as políticas da sua empresa relacionadas com os 

assuntos do Safety?  

 
Concordo    

 
Discordo   

 
Não sei responder   

  

2. A sua empresa fornece recursos adequados para garantir que as 

políticas de segurança e os procedimentos sejam seguidos?   

 
Sim   

 
Não   

 
Não sei responder   

  

3. Acredita que é importante reportar questões relacionadas com o 

Safety?   

 
Sim   

 
Não   

 
Não sei responder  
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4. Como classifica a comunicação entre si e a suas chefias sobre os 

assuntos do Safety?   

Excelente   Boa   Razoável   Má          Muito má   

 
                                                                                                                                 

  

5. Fez algum safety report no último ano?   
 

Sim   

 
Não   

  

6. Teve feedback de algum safety report que tenha feito?   
 

Sim, tive resposta.   

 
Sim, tive resposta, mas não foi satisfatória.   

 
Não, não obtive qualquer resposta sobre queixa que fiz.  

  

7. Sente que a sua empresa dá importância às suas queixas?   
 

Sim, dá muita importância   

 
Dá importância, mas não toma ações relevantes   

 
Não dá nenhuma importância   

  

8. Acha que recebe formação suficiente sobre o Safety?  
 

Sim   

 
Não   

 
Não sei responder   

  

9. Existe uma boa comunicação por parte do departamento de 

Safety Management Systems na sua empresa?   

 
Boa    

 
Razoável   
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Má   

  

10. Daria alguma sugestão para a melhoria do SMS na sua empresa?   

 
  

Obrigada pela sua colaboração!  
    

Anexo 8 – Lista de documentação obrigatória a bordo da aeronave.  

  
NCC.GEN.140 Documentos, manuais e informações a bordo a) Salvo indicação em contrário, todos os voos devem 

transportar, a bordo, os seguintes documentos, manuais e informações (ou cópias dos mesmos):   

1) Manual de voo da aeronave (AFM) ou documento(s) equivalente(s);   

2) Certificado de matrícula original;   

3) Certificado de aeronavegabilidade (CofA) original;  

PT L 227/12 Jornal Oficial da União Europeia 24.8.2013  

4) Certificado de ruído;   

5) Declaração prevista no anexo III (Parte-ORO), subsecção ORO.DEC.100, do Regulamento (UE) n.o xxx/965/2012;   

6) Lista de aprovações específicas, quando aplicável;   

7) Licença de radiocomunicações da aeronave, quando aplicável;   

8) Certificado(s) de seguro de responsabilidade civil;   

9) Diário de bordo da aeronave ou documento equivalente;   

10) Pormenores do plano de voo ATS registado, quando aplicável;   

11) Cartas aeronáuticas atualizadas e adequadas para a rota do voo proposta e para todas as rotas para as quais seja 

razoável prever o eventual desvio do voo;   

12) Informações sobre os procedimentos e os sinais visuais que devem ser usados pelas aeronaves intercetoras e 

intercetadas;   

13) Informações sobre os serviços de busca e salvamento na zona de voo prevista;   

14) Partes do manual de operações relevantes para as funções dos tripulantes, que devem ser de fácil acesso para a 

tripulação;   

15) MEL ou CDL;   

16) Documentação de informação adequada sobre NOTAM (avisos à navegação) e AIS (serviços de informação 

aeronáutica);   
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17) Informação meteorológica adequada;   

18) Manifesto da carga e/ou lista dos passageiros, conforme aplicável; e   

19) Outra documentação eventualmente pertinente para o voo ou exigida pelos Estados implicados na sua 

realização.   

b) Em caso de extravio ou de furto dos documentos especificados na alínea a), pontos 2 a 8, a operação pode 

continuar até o voo chegar ao seu destino ou a um local onde possam ser fornecidos documentos de substituição  
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Anexo 9 - Guia Pratico do SMS para PNC.  
  

  

  

 

  

GUIA PRÁTICO SMS  

PNC  

  

  

  

  
  

 Edição I – Dezembro 2018    
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 Nota introdutória    

  

Este Guia do SMS – Azores Airlienes foi desenvolvido especificamente para o pessoal navegante 

de cabine e tem como objetivo ajudar a esclarecer as questões relacionadas com o Safety 

Management Systems. Este manual de consulta rápida está anexo ao Safety Management 

Manual da Azores Airlines e reitera as políticas de segurança pró-ativa da empresa, com uma 

abordagem integrada e ativa de gestão da segurança.  

Essa abordagem ativa da gestão dos riscos encontrados na função exercida pelo PNC na operação 

da Azores Airlines faz parte de um processo de gestão global da empresa para alcançar em 

conjunto os objetivos de segurança e fiabilidade das nossas operações.  

Esta segurança operacional só poderá ser alcançada por via da participação coletiva e sistemática 

de todo o PNC através da circulação de informação sobre os possíveis riscos provenientes de 

eventos ocorridos no dia-a-dia da empresa.  

As situações relatadas pelo PNC são objeto de minuciosa observação e análise, podendo gerar 

efeitos imediatos, orientações e ajustes operacionais. Toda esta informação é monitorizada e 

transformada em processos que não só minimizem os riscos inerentes à operação, mas também 

ajudam o cumprimento das melhores práticas quer sejam elas exigidas por lei, quer pelas 

orientações internas da Azores Airlines.  

O Safety Management Manual é o documento principal para consulta das orientações base nesta 

área, e este Guia Prático é um meio de comunicação rápida com o PNC que inclui os aspetos da 

gestão do risco, políticas de segurança, procedimentos específicos do PNC e responsabilidades 

individuais de segurança.  
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CS-TRY  10  A4  DOV  

CS-TSF  11  A4  DOV  

CS-TKP  12  A4  DOV  

CS-TKQ  13  A4  DOV  
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CAPÍTULO 1  DEFINIÇÕES  

(a) Acidente precursor  

Evento que sem a devida análise e consequente mitigação, pode resultar em eventos, 

incidentes e acidentes indesejáveis.  

  

(b) Análise de riscos  

Processo de gestão de riscos que tem como objetivo a definição das probabilidades de 

ocorrência e da gravidade de um determinado risco.  

  

(c) Auditoria  

Processo sistemático, interno ou externo e documentado, que visa obter evidências e 

avaliá-las para determinar o cumprimento dos requisitos exigidos.  

  

(d) Barreiras  

Estratégias utilizadas para prevenir, mitigar ou corrigir uma condição, objeto, atividade 

ou evento, de forma a que estes não resultem em consequências indesejáveis.  

  

(e) Indicadores de menor consequência  

São indicadores que monitorizam e medem ocorrências de menor impacto na operação. 

Estes indicadores podem ser também referidos como indicadores proativos ou 

preditivos.  

  

(f) Inspeção  

Avaliação de conformidade interna ou externa, documentada, e que por observação e 

julgamento, acompanhada quando pertinente de teste ou aferição, tenciona verificar 

procedimentos, padrões de qualidade, níveis de conhecimento, etc.  

  

(g) Mitigação do risco  

Ações utilizadas para a mitigar o ponto de risco aceitável, condição, objeto, atividade ou 

evento identificado.  
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(h) Perigo (Hazard)  

Uma condição, objeto, atividade ou evento com potencial de causar danos humanos, 

danos em equipamentos ou estruturas, perdas materiais ou redução da capacidade de 

executar uma determinada função.  

  

(i) Probabilidade  

É uma medida de algo que pode acontecer e que pode ser avaliada utilizando termos 

como: "muito baixa, baixa, média, alta e muito alta".   

Nota: No Doc. 9859 AN / 474 da ICAO, Manual de Gestão de Segurança, Terceira edição, 

a probabilidade de risco de segurança é definida como a probabilidade ou frequência 

com que uma consequência ou resultado de segurança pode ocorrer.  

  

(j) Reporte  

Meio obrigatório ou voluntário de comunicar potenciais sobre uma condição, objeto, 

atividade ou evento que possa representar um risco.  

  

(k) Risco  

Combinação da probabilidade de ocorrência e gravidade.  

    

CAPÍTULO 2  ACRÓNIMOS  

  

AM    Accountable Manager  

ANAC    Autoridade Nacional Aviação Civil  

ASR    Air Safety Report  

CM    Compliance Manager  

CRM    Crew Resource Management  

CTM    Crew Training Manager  

DOV    Diretor de Operações de Voo  
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EASA    European Aviation Safety Agency  

GOM    Ground Operations Manager  

ICAO    International Civil Aviation Organization  

MM    Maintenance Manager  

SARPS   Standards and Recomended Pratices   

SM    Safety Manager  

SMM    Safety Management Manual  

SOP    

  

  

Standard Operating Procedures  
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CAPÍTULO 3  ÂMBITO   
  

O Guia Prático do SMS é um documento de consulta rápida in loco, que deve servir a todo o PNC 

como um instrumento de consulta rápida para a comunicação e entendimentos dos assuntos 

relacionados com o SMS e o reporte de ocorrências. Este Guia não deve ser entendido como um 

manual em SMS, e como tal recomenda-se a consulta do SMM para estudo e aprofundamento 

dos temas. Este Guia descreve como os assuntos relacionados com o safety devem ser geridos 

pelos tripulantes, quer pelas suas ações individuais, quer pelo esclarecimento de como a 

comunicação dos eventos deve ser elaborada. Pretende-se com isto que os tripulantes 

entendam a importância das suas ações individuais e como podem ajudar para a criação de uma 

cultura de safety no seu dia-a-dia. Este Guia descreve como os assuntos relacionados com o 

safety devem ser geridos pelos tripulantes, quer pelas suas ações individuais, quer pelo 

esclarecimento de como a comunicação dos eventos deve ser elaborada. Pretende-se com isto 

que os tripulantes entendam a importância  de como as suas ações individuais podem ajudar 

para a criação de uma cultura de safety no seu dia-a-dia. Estão incluídos temos sobre políticas 

de segurança, objetivos, procedimentos e responsabilidades individuais de segurança.  

  

O conteúdo do Guia Prático SMS inclui os seguintes tópicos:  

(1) Contextualização do SMS;  

(2) Política e objetivos de segurança;  

(3) Responsabilidades de segurança do PNC;  

(4) Procedimentos de reporte;  

(5) Identificação de riscos;  

(6) Promoção do Safety.  
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 CAPÍTULO 4  CONTEXTUALIZAÇÃO DO SMS  

  

O SMS - Safety Management Systems é uma estratégia de cariz prático para a aplicação pelas 

entidades prestadoras de serviços das orientações encontrados nos SARPS com o intuito de 

unificar as práticas relativas à segurança aérea civil pela análise de dados da operação dos 

operadores e Estados ao longo dos anos. É um plano de ação elaborado pela ICAO resultado de 

anos de reuniões e consensos sobre como se deve proceder às iniciativas que resultem na 

diminuição do risco para o mínimo possível (ICAO, 2013).   

Os conceitos relativos ao SMS podem variar consoantes as várias fontes, no entanto existem 

semelhanças entre elas e que acabam por remeter para conceitos básicos do SMS:  

1. Identificação de riscos de segurança;   

2. Ações corretivas para manter o desempenho de segurança;   

3. Monitoramento contínuo e avaliação regular de desempenho de segurança;   

4. Melhoria contínua do desempenho geral do SMS (ICAO, 2009).  
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CAPÍTULO 5  POLÍTICAS E OBJETIVOS DO SAFETY  
  

A Azores Airlines declara a sua intenção de manter e melhorar todos os níveis de segurança em 

todas as suas atividades, utilizando métodos e procedimentos que proporcionem o alcance dos 

níveis de segurança objetivamente traçados para as operações da SATA enquanto companhia 

de referência regional e nacional.  

Baseados nos princípios e filosofias das entidades internacionais e nacionais, a empresa 

compromete-se em aplicar os seus melhores esforços na promoção da segurança e comunicação 

desta cultura de Safety junto a todos os funcionários do grupo.   

Compromete-se ainda em fomentar esta cultura de Safety em todas as áreas de atuação, pela 

figura transversal do Safety Manager, que em conjunto com os Diretores e em colaboração com 

todos os funcionários das áreas chave da segurança elaborou uma Política de Segurança que 

assegurem os objetivos de segurança operacional do grupo.   

Os objetivos da Azores Airlines e a sua Política de Segurança inclui:  

• Cumprir, e quando possível, melhorar os mais altos padrões de segurança;  

• Cumprir a legislação aplicável, atendendo aos padrões aplicáveis e incluir as melhores 

práticas mesmo que estas não sejam obrigatórias;  

• Disponibilizar todos os meios e recursos apropriados;  

• Providencias as barreiras necessárias para diminuir as probabilidades de situações 

indesejadas;  

• Fomentar junto aos colaboradores uma cultura de Safety e de responsabilização 

individual;  

• Aplicar os princípios contidos no conceito da Just Culture, ou a não culpabilização dos 

intervenientes, onde o interesse é estritamente na redução ou mitigação dos riscos 

identificados.  
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SAFETY POLICY AZORES AIRLINES  

  

  

  

  

  

  

CONFIDENTIAL  

CONFIDENTIAL  

CONFIDENTIAL  

CONFIDENTIAL  
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CAPÍTULO 6  RESPONSABILIDADES DE SEGURANÇA  
  

As competências, hierarquias e responsabilidades organizacionais do SMS encontram-se 

detalhadas no SMM, pelo que se recomenda a consulta para esclarecimentos nesse sentido. O 

Guia Prático do SMS para o PNC aborda as responsabilidades dos tripulantes de cabine enquanto 

a classe operacional valiosa que é para a manutenção de um ambiente de trabalho seguro.  

O PNC é individualmente responsável pela segurança do seu local de trabalho, e as suas ações  

refletem-se diretamente na segurança operacional e na manutenção da cultura safety 

promovida pela empresa.  

Neste sentido o PNC deve:  

• Assegurar a sua própria segurança e de todos os outros colaboradores ou 

passageiros transportados pela Azores Airlines no desenvolver das suas 

funções;  

• Dar fim a cadeia de erros, interrompendo as suas funções sempre que entender 

estar em risco a sua segurança ou a de outros;  

• Desenvolver as suas tarefas de acordo com as normas e orientações fornecidas 

pela empresa;  

• Praticar nas suas ações diárias a cultura de safety da empresa, e ajudar quando 

possível a promoção da mesma;  

• Reportar qualquer situação que julgue pertinente ao departamento de SMS;  

• Colaborar com as eventuais inspeções ou auditorias dos processos do safety;  

• Participar nas formações, briefings de segurança e desenvolver uma rotina de 

estudo individual sobre as boas práticas no local de trabalho;  

• Deve ter conhecimentos sobre o plano de emergência da empresa e qual o seu 

papel nela;  

O PNC faz parte da equipa chave para a implementação bem-sucedida do SMS, e a sua 

participação ativa no controle dos padrões de segurança da empresa é crucial, não sendo tarefa 

uma tarefa designada apenas aos quadros superiores. É responsabilidade de todo o PNC 

identificar e reportar os riscos identificados no seu local de trabalho.  
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CAPÍTULO 7 – PROCEDIMENTOS DE REPORTE  

  

O reporte de ocorrências faz parte do conceito central do SMS, e a partilha de informação sobre 

eventuais riscos da operação é a matéria prima para a identificação e mitigação de eventos que 

possam vir a resultar em situações indesejadas.  

O reporte deve, portanto, fazer parte da rotina do PNC, e ser percebida como mais uma 

ferramenta de segurança no local de trabalho.   

Os assuntos que devem ser reportados ao departamento do SMS devem seguir alguns princípios 

a seguir listados:   

• Devem ser relacionados com a segurança da operação;  

• Devem ser reportados de forma clara e objetiva;  

• Devem conter todos os detalhes sobre a ocorrência: local, hora, nº voo, evento, 

situação, comportamento ou objeto em causa .  

• Situações comportamentais ou relacionadas com CRM podem ser avaliadas por 

mais de um departamento, caso o colaborador se sinta confortável deve também 

partilhar a ocorrência com os departamentos de chefia envolvidos.  

  

A empresa compromete-se a fazer o melhor uso das informações relatadas, com o único intuito 

de manter ou melhorar o seu desempenho ao nível da segurança sem a atribuição de quaisquer 

culpas. As atividades do departamento de SMS são essencialmente as de recolha de informação, 

tratamento e análise desta informação, categorização dos riscos e medidas mitigadoras sempre 

que haja necessidade, nunca punitivas. O objetivo a alcançar com os reportes passa apenas pela 

recolha de dados que possibilitem a avaliação das implicações de segurança de cada incidente 

ou acidente, para a sua comparação com acidentes/incidentes precursores e consequente 

avaliação da necessidade de ação.  

  

O reporte pode ser feito por várias vias, eletronicamente pelo e-mail sms@sata.pt, pelo portal 

IQSMS, ou pelo preenchimento dos formulários disponíveis nas salas de apresentação,  

formação, gabinetes de chefia, e nas aeronaves da Azores Airlines.    



 

107  
  

 

CAPÍTULO 8  IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS  
  

Algumas dúvidas podem surgir sobre que assuntos o PNC pode e deve reportar. Tudo aquilo que 

o tripulante ache pertinente partilhar deve refletir-se num reporte. Todas as situações 

reportadas por quaisquer via representam a oportunidade de tirar lições de segurança. 

Aprender com os eventos precursores só é possível se todos os eventos forem relatados e 

analisadas as suas causas e fatores quer sejam eles técnicos, operacionais, comportamentais ou 

ambientais. Diariamente, ocorrências, até o menor desvio de procedimentos, podem afetar um 

qualquer processo. Algumas dessas ocorrências são definidas como precursores de acidentes. 

Precursores de acidentes são ocorrências que, sem a devida mitigação, podem resultar em 

eventos indesejáveis ou acidentes.  

O departamento de SMS deve registrar, analisar e monitorizar essas ocorrências, e consoante a 

categorização do risco agir em conformidade. Nem todos os reportes resultam em ações 

imediatas por estarem inseridas num grau de aceitabilidade de risco que não exija alterações de 

procedimentos urgentes. Para a melhor compreensão dos graus de aceitabilidade de risco 

deveseconsultar o SMM.  

Para melhor compreensão dos assuntos a reportar seguem-se exemplos de temas de reporte:  

• Ocorrência “técnica”: tipo de ocorrência causa é principalmente técnica: por 

exemplo, uma falha elétrica, uma falha em drenos da galley, casas de banho, ou 

qualquer outra falha de equipamento.  

• Ocorrência “operacional”:  quando a falha é devido a um ou vários “atos 

inseguros” (erro não intencional ou desvio voluntário de um procedimento) ou por 

uma ou mais “condições inseguras” (deficiências na organização da Empresa) 

ou por uma combinação destes.  

• Ocorrência “ambiental”: quando é principalmente devido a fatores ambientais 

incontroláveis, como clima, cinzas vulcânicas, terremoto, etc.  

• Ocorrência “comportamental”: quando o perigo decorre de falhas relacionadas 

com comportamentos de risco sistemáticos como por exemplo falhas no CRM.  
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Podem existir situações que se encaixam em mais do que uma alínea. Os reportes não 

necessitam de seguir com a identificação da categoria em que se insere, são apenas para 

orientar o PNC quanto aos assuntos pertinentes ao SMS.  

CAPÍTULO 9 – PROMOÇÃO DO SAFETY  
  

A responsabilidade de promover uma cultura safety é da responsabilidade do Safety Manager, 

não obstante, perpetuar esta cultura é uma responsabilidade transversal a todos os 

colaboradores da SATA e só é eficaz se for adotada em todos os nossos atos no desenvolvimento 

das nossas funções.  

Para que a promoção desta cultura seja eficaz a empresa compromete-se a desenvolver um 

sistema eficaz de comunicação e de fornecer aos tripulantes uma formação de excelência nesta 

área.  

A Azores Airlines compromete-se ainda em estabelecer um sistema eficaz sobre as questões 

relacionadas com a segurança que:  

• Garanta que todos os colaboradores estejam conscientes das atividades da gestão de 

segurança;  

• Garanta a partilha de informações críticas de segurança, especialmente relacionadas a riscos 

já avaliados e riscos analisados;  

• Partilha o porquê de ações específicas que são tomadas; e  

• Explica, quando necessário, os motivos de mudança ou alteração de procedimentos.  

Por sua vez os tripulantes devem comprometer-se com a promoção da cultura safety pela:  

• Partilha de experiência por qualquer via de comunicação, preferencialmente por meio de 

reportes;  

• Participar ativamente em ações de safety e na cultura promovida pela empresa.  

  

A promoção é um processo bidirecional, reuniões, e-mails e outros métodos interativos 

permitem o fomento de debates sobre toda a temática, envolvendo os colaboradores e 

incentivando as chefias para o desenvolvimento e promoção da segurança no local de trabalho.  
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