LEANDRO MONTEIRO DE
SOUZA MIRANDA
JUL/2020 – ATUAL

ASSESSOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Assessor e Chefe de Gabinete Substituto. Como Assessor, além do suporte aos temas
relacionados à Aviação Civil, foi gerente de projetos e dá apoio às áreas de governança e
planejamento estratégico do Ministério. Atual junto à Casa Civil em questões relacionadas à
fronteiras migratórias durante a Pandemia de COVID-19.
Atualmente ocupa interinamente a posição de Chefe de Gabinete do Secretário Executivo.
JAN/2019 – JUL/2020

GERENTE TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO, SIA/ANAC
Assessor do Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária – SIA, área é responsável pela
certificação, autorização e fiscalização de aeroportos quanto à segurança operacional e
segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita.

AGO/2008 – ATÉ MAR/2018

GERENTE DE SERVIÇOS AÉREOS*, SAS/ANAC
Gerente na Superintendência de Acompanhamento de Mercado – SAS da ANAC, responsável
pela regulação econômica e acompanhamento de mercado. Durante o período ocupou
diversos cargos como de Gerente Técnico de Operações Domésticas, Gerente Técnico de
Coordenação de Slots e por fim, Gerente de Operações de Serviços Aéresos (*cargo mais alto
alçado na SAS). Destaque para as experiências em:
- Participação em fóruns internacionais e como Chefe da Delegação Brasileira nas Conferências
Internacionais de Slots negociando com empresas aéreas a alocação de horários em
aeroportos congestionados.
- Organização da malha aérea do país durante os grandes eventos - Copa do Mundo, Olimpíada
e eventos paralelos.
- Responsável por dois processos de revisão regulatória.
- Atuação como árbitro entre Empresas Aéreas e Aeroportos quando do planejamento das
operações regulares, principalmente nos casos de obras e intervenções aeroportuárias.
Obs. As atividades na SAS foram interrompidas no ano de 2018 em decorrência de atividade
acadêmica.
FORMAÇÃO ACADÊMICA - EM ANDAMENTO

PROGRAMA DOUTORAL EM SISTEMAS DE TRANPORTES, UNIVERSIDADE DE
COIMBRA - PORTUGAL
Pela experiência por mais de 10 ano na regulação do setor de transportes, principalmente
regulando temas relevantes como coordenação de slots em aeroportos saturados, ingressou
no programa de PhD junto à conceituada Universidade.

HABILIDADES E INTERESSES
•
•
•

•

Inglês fluente em leitura escrita e
conversação
Espanhol avançado
Cursos em Regulação, Gerenciamento de
Projetos, Direito do Consumidor, e oratória.

•

Grande interesse na área de análises de
impacto regulatório e análise de resultados
regulatórios.
Outras experiências profissionais como
professor, coordenador de campanha
eleitoral e músico.

Mini Currículo:
Formado em Relações Internacionais pela PUC Minas e Doutorando em Sistemas de Transportes pela
Universidade de Coimbra – Portugal. É Assessor e Chefe de Gabinete Substituo da Secretaria Executiva
do Ministério da Infraestrutura – Minfra, além de especialista em Regulação de Aviação Civil da ANAC
(Agência Nacional de Aviação Civil).
Participou da organização do setor aéreo para a Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos
Rio2016 (além da Rio+20, Jornada Mundial da Juventude e Copa das Confederações). Foi coordenador
de slots dos aeroportos brasileiros e representou o país em Conferências Internacionais de Slots. Foi
Gerente de Operações de Serviços Aéreos da ANAC e assessorou o Superintendente de Infraestrutura
Aeroportuária.
Mais recentemente apoiou a o setor na preparação dos protocolos sanitários contra a pandemia de
COVID-19 atuando na parceria firmada entre o Minfra e Ministério da Saúde para transporte de 140
Milhões de máscaras para o Brasil.

2

