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Colaboração mais estreita com os governos para confrontar a ameaça do terrorismo
02 de junho de 2016 (Dublin) – A 72a Assembleia Anual (AGM) da Associação Internacional
de Transporte Aérea (IATA) unanimemente adotou uma resolução que denuncia o terrorismo e
conclama a intensificação da cooperação entre os governos, bem como junto à indústria do
transporte aérea, pela manutenção da segurança de voo.
“A pedra fundamental da segurança foi tragicamente abalada. Nos últimos doze meses, os
terroristas assumiram a responsabilidade pelas atrocidades envolvendo o Metrojet 9268, Daallo
159, e o Aeroporto de Bruxelas. Esses atos cruéis nos lembram de que a aviação é vulnerável.
As companhias aéreas dependem dos governos para manter a segurança dos passageiros e
dos colaboradores como parte da sua responsabilidade pela segurança nacional. E estamos
comprometidos a trabalhar junto com eles nessa tarefa desafiadora”, disse Tony Tyler, Diretor
Geral e CEO da IATA.
A resolução apela para as empresas aéreas trabalharem junto com os aeroportos e outras
importantes partes interessadas para enfrentar o risco de ameaças de terroristas e insta com
os governos a:




Trabalhar em parcerias entre si e com as aéreas para confrontar o risco de ameaças de
terroristas para a aviação, reconhecendo o papel fundamental da ICAO nesse esforço;
Empenhar todos os possíveis recursos do governo, especialmente os recursos de
inteligência, na luta contra o uso da aviação por atos terroristas;
Compartilhar informações relevantes para garantir que as medidas empregadas na
prevenção e na resposta a atos de terroristas sejam apropriadas e eficazes.

A resolução reforça o compromisso de colaboração firmado pela Coalizão Mundial de
Associações de Viagens (GTAC – da qual a IATA participa) depois dos ataques em Bruxelas.
O ataque recente, no Aeroporto de Bruxelas, destacou a importância da segurança, em terra,
de áreas públicas de aeroportos. É claro que a segurança dessas áreas é da responsabilidade
preeminente dos governos, e a defesa mais eficaz vem da inteligência desses governos,
utilizada para parar os terroristas muito antes que eles chegarem às instalações do aeroporto.
Contudo, os riscos nas áreas públicas dos aeroportos podem ser mitigados por processos
eficientes:





A IATA está trabalhando com o Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) para
ampliar o escopo da iniciativa conjunta Segurança Inteligente (Smart Security) para
agilizar a passagem pela segurança do aeroporto com tecnologia moderna e uma
abordagem baseada nos riscos. Isso trará o benefício triplo de (1) filas menores em
terra, (2) uma abordagem mais eficaz, e (3) uma experiência melhor para o passageiro.
A IATA está trabalhando com parceiros em toda a cadeia de valor para implantar o Fast
Travel, que irá acelerar o processamento dos passageiros com opções de
autoatendimento. O check-in via internet e etiquetas de bagagem impressas em casa
permitem que o passageiro chegue ao aeroporto pronto para viajar e, assim contribuem
para reduzir o tempo de permanência do passageiro nas áreas do aeroporto em terra.

“A inteligência é a ferramenta mais poderosa de que os governos dispõem para proteger os
cidadãos onde quer que estejam – no trabalho, nos seus lares ou quando viajando. Uma das
maiores áreas de risco são as grandes aglomerações de pessoas. A indústria está ajudando
fortalecer esses esforços com medidas práticas – Smart Security e Fast Travel – que
contribuirão para mitigar o risco ao reduzir as filas nos aeroportos”, disse Tyler.
Leia o texto completo da resolução
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IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) representa 264 companhias aéreas, que
representam 83% do tráfego global.
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