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A Federação Internacional dos Trabalhadores em
Transportes (ITF) é uma federação democrática
e liderada pelos afiliados, reconhecida como
a autoridade em transportes líder no mundo.
Lutamos apaixonadamente para melhorar a vida
profissional, conectando cerca de 700 sindicatos
afiliados de 150 países para assegurar
direitos, igualdade e justiça. Somos a voz de
aproximadamente 20 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras do mundo todo.
Este documento de posicionamento descreve
a abordagem da ITF para operações de torres
remotas, uma nova tecnologia importante
que surgiu no setor de aviação. Embora a
ITF, sindicatos e trabalhadores tenham sérias
preocupações com algumas aplicações propostas
para esta tecnologia, temos interesse em
trabalhar de maneira construtiva com governos
e empregadores para administrar sua introdução
de forma segura.
Caso queira discutir melhor as questões
levantadas neste documento, entre em contato
com civilaviation@itf.org.uk.

A. RESUMO EXECUTIVO

A ITF formou um grupo de trabalho para que seus

e competências sejam definidos e oferecidos de

membros do mundo todo se mantenham atualizados

maneira adequada;

sobre os desenvolvimentos acerca das operações de

• evitar ganhos unilaterais e chegar a um acordo

torres remotas (OTRs) e compartilhem experiências

com todas as partes afetadas. Em particular,

relacionadas ao que pode dar certo e o que deveria ser

deve-se dar a devida consideração ao impacto

evitado.

econômico em comunidades remotas como
consequência da introdução de OTRs;

No documento a seguir, a ITF define diretrizes para

• estabelecer um forte diálogo social para negociar

seus membros a fim de auxiliá-los na discussão

acordos adequados visando sustentar um bom

de projetos para operações de torres remotas, mas

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para evitar

também limites de advertência que devem ser

deslocamentos forçados e atenuar possíveis efeitos

transformados em regulamentos internacionais e/

negativos de qualquer alteração;

ou nacionais nos vários domínios a serem explorados

• considerar o elemento humano, incluindo

antes do uso de OTRs. A aceitação da equipe é
essencial para o sucesso no início das operações de

todos os aspectos referentes a treinamentos e

torres remotas. Isso só pode ser conseguido por meio

novas competências e habilidades necessárias,

de um diálogo em que as preocupações levantadas

além de limitações das várias qualificações dos

sejam atenuadas de maneira adequada.

controladores de tráfego aéreo (CTAs).
Um plano realista para OTRs deve incluir a avaliação

Em essência, as OTRs serão introduzidas para diminuir

do elemento humano das operações. Os treinamentos

o custo dos serviços prestados, seja para disponibilizá-

devem desempenhar um papel fundamental, bem

los em aeródromos onde antes não haviam, seja para

como a elaboração da solução técnica envolvendo os

economizar dinheiro nos serviços atuais.

futuros operadores e atendendo às suas necessidades.
Tendo isso em mente, a ITF demonstra uma grande

Assim sendo, é essencial:

preocupação com as consequências dos vários

• manter os níveis de segurança inalterados,

modos de operações à segurança e insiste que

na pior das hipóteses, e aplicar uma análise de

a viabilidade e a segurança sejam comprovadas

segurança completa a todas as alterações em

antes da aprovação dessas operações por parte das

consulta com as organizações de funcionários;

autoridades competentes.

• ter uma regulamentação sólida e exequível que

A ITF e seus afiliados estão prontos para apoiar os

proíba operações inseguras sob pressão de custos

esforços para desenvolver, implementar e regular as

e definir requisitos de segurança e situações de

operações de torres remotas.

contingência;

• ter um plano realista de operações, levando em
consideração todas as contingências, e assegurar
um processo de gestão de mudanças abrangente
e detalhado, que inclua a aprovação social
necessária;

• ter uma solução técnica robusta para dar suporte
às operações de torres remotas, incluindo aspectos
de engenharia e assegurando que os treinamentos
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B. PREFÁCIO

• Módulo de torre remota (MTR)

O conceito de operações de torres remotas (OTRs)
significa prestar serviços de tráfego aéreo (STAs)

Combinação de sistemas e componentes a
partir dos quais os STAs para aeródromos
remotos podem ser prestados, que incluem
uma ou mais estações de trabalho para
CTAs/operadores de AFIS (aerodrome flight
information service, serviço de informação de
voo de aeródromo), além da apresentação visual.
Pode ser comparado com a cabine de uma
torre de aeródromo tradicional. A apresentação
visual substitui a vista da janela de uma torre
convencional, com o objetivo de proporcionar
uma vista do aeródromo e suas imediações (ou

para aeródromos, tanto de controle quanto
de informação, a partir de um local que pode
ser diferente do aeródromo em si. A pesquisa e
desenvolvimento tecnológicos desse conceito são
realizados em grande parte por meio de programas
com financiamento público como o SESAR (UE), o
NextGen (EUA) e outros. Um número cada vez maior
de fornecedores líderes do setor, prestadores de
serviços de navegação aérea (PSNAs), autoridades
nacionais de supervisão (ANSs), governos e usuários

seja, a área de responsabilidade).

do espaço aéreo estão pressionando por alguma

• Vista da janela (OTW, out-of-the-window)

forma de implementação do conceito de OTRs

Vista da área de responsabilidade da unidade
de STAs do aeródromo a partir de uma torre

por diversas razões. Anteriormente, as discussões
sobre OTRs concentravam-se principalmente em

convencional, obtida por observação visual direta

aeródromos com baixa densidade de tráfego. No
entanto, atualmente aeródromos mais complexos e

À medida que a tecnologia evolui, mais PSNAs

com densidade de tráfego muito maior estão sendo

elaboram projetos de implantação de OTRs. Muitos

considerados, e alguns aeroportos se encontram na

fatores precisam ser abordados, como requisitos

fase de transição para OTRs.

regulamentares, aspectos ligados a fatores
humanos e treinamentos, participação das partes

Até agora, o conceito de OTRs abrange diferentes

interessadas e dos parceiros sociais, etc. No entanto,

modos e finalidades de operação:

é justo dizer que, em muitos casos, há uma grave
falta de participação e consultas necessárias. Esse

• Modo único de operação
Prestação de STAs a partir de uma única torre
remota/módulo de torre remota para apenas um

desequilíbrio levanta sérias preocupações. Este

aeródromo por vez

e ressalta as áreas em que é necessário muito mais

documento de posicionamento fornece orientações
esforço de todas as partes interessadas para viabilizar

• Modo sequencial de operação

um serviço seguro em conjunto com uma evolução e

Serviço de controle de tráfego aéreo prestado a
dois ou mais aeródromos em que apenas um
aeródromo por vez recebe STAs a partir de um
módulo de torre remota (MTR), contemplando a
possibilidade de um controlador alternar de um

implementação socialmente compatíveis e aceitáveis
do conceito de OTRs.
Atualmente, as torres remotas são criadas de duas

aeródromo para outro

maneiras: ou pela introdução de qualquer nível de
STAs em aeródromos onde não eram prestados

• Modo múltiplo de operação

anteriormente, ou pela mudança dos atuais STAs

Prestação de STAs a partir de uma única torre
remota/módulo de torre remota para dois ou
mais aeródromos ao mesmo tempo (ou seja,

de uma torre de controle de aeródromo tradicional
onde os serviços são prestados no momento para um
local onde não há observação visual direta do tráfego

simultaneamente)

aéreo.

• Operação de contingência
Serviço de controle de tráfego aéreo prestado
de um local remoto para ser usado como local
de contingência em caso de falha da unidade
convencional
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C. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A dimensão da segurança

planejamento de voos de seu aeródromo de destino
alternativo.

Para as OTRs, é necessário um estudo de segurança
robusto a fim de garantir que um nível adequado

A dimensão regulatória

de segurança tenha sido alcançado e seja mantido

A introdução de novas tecnologias requer novos

em operação. O estudo de segurança deve levar em

métodos de operação. As OTRs são um conceito

consideração a verificação e validação técnica e do

para o qual ainda não há normas ou requisitos

sistema, a confiabilidade, situações de contingência,

internacionais. Nas situações em que houve

requisitos de manutenção, requisitos de treinamento

tentativas de regulamentação, essas atividades não

e a especificação dos dados operacionais necessários

foram totalmente suficientes e não são adequadas

para demonstrar os níveis/metas de segurança. Além

para a regulamentação das OTRs globais.

disso, é absolutamente essencial que quaisquer OTRs
estejam em conformidade com as metas regulatórias

A ITF está preocupada com a falta de uma

nacionais ou regionais para melhorar o nível de

regulamentação internacional. Embora algumas

segurança. Em circunstância alguma a segurança

agências reguladoras, como a EASA (Agência

das OTRs pode ficar abaixo do nível do padrão atual,

Europeia para a Segurança da Aviação), tenham

que em nenhum caso deve ficar abaixo do nível

produzido materiais de orientação, não é uma

exigido pelos regulamentos aplicáveis. A avaliação

regulamentação obrigatória. As operações inseguras

dos aspectos ligados a fatores humanos precisa

precisam ser proibidas por meio de regulamentação.

assegurar que o desempenho humano não sofra

Além disso, o material de orientação da EASA

nenhum impacto negativo.

atualmente disponível não aborda todas as questões
de licenciamento e os aspectos socioeconômicos que

Os processos de manutenção no local e remotamente

afetam a segurança. A ITF acredita que a maioria

podem aumentar a complexidade em comparação

das agências reguladoras nacionais ainda nem

com as torres tradicionais. Essas e todas as outras

abordou a questão.

mudanças, novos procedimentos operacionais,
estruturas do espaço aéreo reformuladas e a coleta

A ITF não pode apoiar uma abordagem fragmentada

de dados operacionais precisam passar por uma

desse conceito delicado, que traz sérias implicações

análise de segurança completa e o resultado positivo

para as operações, a segurança, a vida dos

de um estudo de segurança robusto, em consulta

trabalhadores, os usuários do espaço aéreo e os

com as organizações de funcionários. Onde ainda

prestadores de serviços. A falta de regulamentos

não foram introduzidas, os PSNAs precisam criar

internacionais para os vários modos de OTRs pode

entidades para conduzir e discutir essas avaliações

levar a operações fragmentadas, sem uniformidade

de riscos, incluindo representantes dos trabalhadores

e potencialmente inseguras. Além disso, as

nessas entidades. A ITF e seus afiliados estão

agências reguladoras precisam assegurar que sejam

dispostos a contribuir com sua experiência para

definidos requisitos claros de licenciamento e que

assegurar um resultado robusto. Nossos especialistas

sejam providenciados os treinamentos necessários

também podem contribuir e desenvolver estratégias

para CTAs, operadores de FIS e engenheiros. As

para diminuir a ameaça de ataques cibernéticos. São

lições aprendidas nas primeiras implementações

necessárias estratégias comuns para transferências

precisam ser compartilhadas. Tratar de questões

de dados rápidas, seguras e confiáveis.

regulatórias para OTRs sem considerar os aspectos
sociais e econômicos não é o suficiente. Em toda

Uma central de torres remotas exigirá procedimentos

regulamentação deve ser fundamental preservar e

de contingência adequados. Uma falha inesperada

melhorar o nível atual de segurança.

de mais de uma torre em uma região terá um
grave impacto nos usuários do espaço aéreo e no
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Portanto, é necessária regulamentação para questões

e até mesmo de orientações em nível global que

operacionais, técnicas e de treinamentos. Além disso,

possam lidar com questões como as combinações de

devem ser definidos requisitos de segurança para

qualificações que os CTAs precisam ter e que possam

OTRs. Também precisam ser abordadas as questões

ser exercidas em quais períodos, inclusive o tempo

de contingências para locais de OTRs. Em conjunto

mínimo entre as “mudanças”. São necessárias regras

com as agências reguladoras nacionais, a ITF apoia

e práticas claras e verificáveis sobre como “mudar”

a OACI como entidade competente para oferecer

de um aeródromo para outro. Ao se concentrar

suporte e ajudar a viabilizar a regulamentação

nessas e outras questões que são evidentes, será mais

necessária com urgência para que a aviação global

fácil lidar com os temas mais amplos de segurança

assegure que as operações e regulamentos locais da

e, ao mesmo tempo, dar atenção à gestão da carga

aviação civil estejam em conformidade com normas

de trabalho e fadiga dos CTAs, por exemplo. Pode

internacionais.

ser útil observar que as atuais diretrizes na Europa
(EASA) estipulam que a tripulação de voo pode operar

A ITF está pronta para contribuir ativamente com

apenas um tipo de aeronave por dia (quando o piloto

sua experiência global, envolvendo especialistas

tiver várias habilitações de tipo).

de todas as profissões, inclusive CTAs, operadores
de FIS, engenheiros e cientistas. A ITF e seus

A ITF expressa sua enorme preocupação com os

afiliados têm grande experiência em trabalhar com

modos múltiplos/simultâneos de operação. Até

agências reguladoras do mundo todo e atualmente

agora, os testes têm sido feitos em condições irreais

desempenha um papel ativo na FAA e na EASA.

e sem a devida participação da equipe. No modo

Somente a ITF, como organização internacional,

múltiplo de operação, a ITF acredita que há uma

representa o pessoal de toda a cadeia da aviação,

infinidade de variáveis que podem ter um impacto

desde a equipe de solo, passando pelos STAs, até a

negativo na segurança.

tripulação aérea.

Isso inclui a seguinte lista não exaustiva de temas gerais:

A dimensão operacional

• Variações nas características dos aeródromos/

A introdução de OTRs requer um processo de

orientação das pistas

• Variações nos fenômenos meteorológicos e

gestão de mudanças detalhado e abrangente para

outros fatores ambientais

especificar e implementar o método de operações

• Variações nos procedimentos e ações, inclusive

alterado. Atualmente, a experiência e dados de OTRs

em caso de emergências

em modo único de operação são limitados.

• Variações nas características e padrões de
tráfego

A ITF está ciente de que várias organizações estão

• Aspectos tecnológicos, inclusive variações nos

analisando OTRs de modo múltiplo. Há sérias

equipamentos e gestão de frequências

preocupações com OTRs de modo múltiplo devido à

• O impacto resultante dessas e outras questões

grande complexidade envolvida, além das possíveis

na carga de trabalho e na fadiga dos CTAs

implicações de segurança, e não há experiência
operacional com OTRs de modo múltiplo. Apenas

A observação meteorológica em MTRs precisará ser

uma experiência limitada com OTRs de modo

feita por meio da representação visual do MTR. Os

único encontra-se disponível, e atualmente ela não

CTAs/operadores de FIS precisam ter à disposição

é compartilhada o bastante. A experiência com

possibilidades e procedimentos adequados que

OTRs de modo único não pode ser transferida

permitam a percepção mais verdadeira das condições

automaticamente para um ambiente de modo

meteorológicas prevalecentes nos aeródromos e

múltiplo ou sequencial.

garantam o mesmo nível de segurança.

Em relação ao modo sequencial de operação, há

As contribuições de todas as partes interessadas

uma total ausência de regulamentos obrigatórios

pertinentes, mas principalmente dos trabalhadores
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de STAs, precisam ser incluídas ao desenvolver uma

cibernética internacional é “que o setor da

OTR. Sem um diálogo social consolidado e acordos

aviação civil seja resiliente a ataques cibernéticos

adequados com parceiros sociais, nenhuma torre

e permaneça seguro e confiável”. A segurança

remota deve receber permissão para entrar em

cibernética precisa ser uma parte essencial da

funcionamento.

solução tecnológica, com a utilização de processos
adequados para monitorar e gerenciar a segurança

A dimensão técnica

cibernética.

As OTRs aumentam a dependência de tecnologias,

Normas de vigilância, alcance e qualidade da

devido à digitalização e à transferência de dados

apresentação visual e resolução da tela precisam ser

com informações e representações visuais em tempo

definidas com valores mínimos. Os CTAs e operadores

real. Essas tecnologias precisam ser integradas aos

de FIS precisam ter à disposição um substituto

feeds e ao processamento de dados já existentes, o

adequado para a vista da janela. Deve ser confiável,

que cria um sistema tecnológico muito complexo.

e a tecnologia tem que ser redundante.

O aumento do nível de complexidade combinado
com o aumento da dependência do sistema significa

A observação meteorológica costuma ser feita a

que colocar o sistema à prova, incluindo os requisitos

partir de torres tradicionais. Nas OTRs, a tecnologia e

de segurança, é difícil e oneroso. Para atender

principalmente a representação visual precisam ser

aos requisitos de confiabilidade, disponibilidade

capazes de oferecer um substituto equivalente.

e resiliência, situações de contingência devem ser
A solução tecnológica, a complexidade adicional, os

avaliadas.

requisitos cibernéticos, a confiança em fornecedores
Um requisito adicional das OTRs é um link de

que utilizam normas técnicas diferentes e a

dados redundante de altas velocidade, largura de

manutenção dos sistemas – tanto no campo de

banda e confiabilidade entre o aeródromo e o local

aviação quanto no MTR – formam uma combinação

das OTRs. Devido aos requisitos de confiabilidade,

que gera um ambiente mais complexo para a equipe

disponibilidade e resiliência, a redundância é uma

técnica e de engenharia. É essencial assegurar

característica de projeto essencial no link de dados.

que o método de operação inclua os aspectos de

Dependendo dos requisitos de segurança, pode haver

engenharia e que os treinamentos e competências

necessidade de um modo múltiplo de link de dados.

sejam definidos e oferecidos de maneira adequada.
Os engenheiros representados pela ITF estão

A segurança cibernética é um aspecto essencial,

dispostos a contribuir com o trabalho exigente que

pois uma maior confiança é depositada nos

deve ser realizado para permitir OTRs estáveis,

sistemas digitais. A visão da OACI para a segurança

robustas e seguras.
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D. CRIAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS

A ITF é a favor da geração de novos empregos

No futuro, as OTRs podem ser usadas como uma

na aviação e nos setores próximos. Devido à

forma de implementar novos níveis de serviço ainda

modernização do nível de serviço, novos negócios

não definidos. É preciso tomar cuidados específicos

e empregos podem ser criados tanto na região

para assegurar que isso não cause confusão entre

do aeródromo quanto próximo ao local da torre

os pilotos. A ITF e seus afiliados estão prontos para

remota. A modernização dos STAs de um aeródromo

cooperar no trabalho a ser feito a fim de definir

pode levar a um aumento do tráfego aéreo e, ao

e implantar normas adequadas para qualquer

mesmo tempo, um maior nível de segurança. Atrair

modalidade de STAs. Quando forem criados novos

um maior número de usuários de aeródromos

STAs intermediários, é preciso dar atenção especial

resultará em um aumento do poder de compra

a questões de segurança, principalmente para

local e provavelmente terá implicações positivas,

evitar confusão e/ou expectativas equivocadas

pelo menos, nas economias regionais e nacionais,

quanto aos serviços por parte dos pilotos.

inclusive no mercado de trabalho. Portanto, a ITF
apoia qualquer iniciativa que melhore a qualidade
e a segurança dos STAs nos aeródromos. Contudo,
todos os participantes de uma economia precisam
compartilhar de seu sucesso. Devem ser envidados
todos os esforços para evitar ganhos unilaterais em
detrimento de outras partes interessadas em uma
economia.

8

E. TRANSFORMAÇÃO DE SERVIÇOS ATUAIS
EM MÓDULOS DE TORRE REMOTA

A dimensão econômica

prontos para aconselhar governos e PSNAs a fim
de possibilitar boas decisões sobre o nível de serviço

A transferência da prestação de serviços de qualquer

necessário, avaliar os possíveis efeitos de alterações

aeródromo para um local de OTRs distante pode

no nível de serviço e contribuir para as iniciativas

deslocar o poder de compra para longe da região
onde se situa o aeródromo. Os investimentos em

conjuntas dos parceiros sociais.

infraestrutura de STAs também são investimentos

A dimensão social

na economia regional. Em virtude da alta

A ITF é contra a redução de empregos e da

qualificação e do rigoroso conjunto de habilidades

qualidade do trabalho. Em contrapartida, apoia um

do pessoal de STAs, os ganhos do pessoal costumam

bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

ficar acima da renda média do país. Os funcionários

de todos os trabalhadores de STAs. Um novo MTR,

têm uma renda disponível mais alta para ser gasta

possivelmente envolvendo deslocamento forçado ou

na economia local. Uma realocação de pessoal

mais demorado para o trabalho, põe em risco esse

altamente qualificado e com salários mais elevados

equilíbrio.

leva a uma saída de recursos da economia regional.
Como consequência, isso pode gerar a necessidade

Os afiliados da ITF relatam que, em muitas situações,

de maiores gastos públicos nessas regiões. Portanto,

os funcionários não desejam se mudar. As razões

a retirada de serviços e pessoal de uma região

disso são bem óbvias: as pessoas têm família,

economicamente pequena pode dar origem a mais

amigos e vida social organizados em torno de seu

problemas na economia, causando danos à riqueza

local de trabalho. A mudança para um local de

regional e nacional.

trabalho diferente resulta na perda de interações e
vida social, causa estresse e traz graves implicações

Consequentemente, a ITF enfatiza que o custo total

negativas à vida particular e às famílias. Além

de implementação de OTRs precisa ser avaliado. A

disso, os trabalhadores podem se deparar com

ITF acredita que a riqueza e a prosperidade devem

uma mudança de empregador, envolvendo novos

ser mantidas nas regiões e que as regiões não

contratos, condições de trabalho e sistemas de

devem passar fome em prol de centros econômicos

pagamento. Portanto, nos opomos a qualquer

maiores. As regiões têm que se beneficiar de seu

forma de deslocamento forçado. A ITF incentiva

próprio valor agregado e desempenho econômico.

todos os empregadores a promoverem um equilíbrio

A ITF endossa uma visão mais ampla que leva em

adequado entre a vida pessoal e profissional de seus

consideração o impacto nas regiões e se opõe a uma

trabalhadores. Os parceiros sociais são convidados

visão restrita apenas aos PSNAs. Pelo mesmo motivo,

a negociar acordos adequados para possibilitar isso

a ITF geralmente se opõe à diminuição da qualidade

e atenuar possíveis efeitos negativos de qualquer

dos serviços. Às vezes, os PSNAs têm planos de baixar

mudança de local de trabalho. Uma forte parceria

o nível dos serviços prestados em alguns aeródromos

social também reconhece o fato de que, às vezes,

com o objetivo de reduzir custos. Essas estratégias

em um ambiente de trabalho renovado, a qualidade

aumentam muito nossas preocupações.

do trabalho pode melhorar.

Em situações específicas, o pessoal afetado pode

Uma preocupação da ITF é que, além das melhorias

aceitar de bom grado uma mudança de local de

de serviço, uma importante força motriz das OTRs é a

trabalho. A ITF aceita a necessidade de STAs em

redução de custos. Também vemos o perigo de que o

regiões remotas e apoiará esses acordos para um

preço final seja pago pelos trabalhadores, seja pela

bem maior, contanto que todos os interesses sejam

redução do número de empregos ou diminuição da

bem equilibrados. A ITF e seus afiliados estão

renda disponível.
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F. ASPECTOS LIGADOS A FATORES HUMANOS

A mudança da operação de torres tradicionais

um sistema de STAs seguro e estável que ofereça

para OTRs representa um impacto considerável no

a capacidade necessária, as tecnologias mais

ambiente e nos métodos de trabalho para todos os

adequadas, trabalhadores qualificados, uma

envolvidos: CTAs, operadores de FIS, engenheiros,

economia funcional e harmonia social.

técnicos e a equipe administrativa das unidades de
STAs afetadas. Toda a rotina e experiência haviam se

É essencial que estudos independentes de alta

consolidado anteriormente, durante as operações de

qualidade e com base científica sejam conduzidos

torres tradicionais. Isso não se aplica diretamente às

para demonstrar plena compreensão da introdução

OTRs. As habilidades humanas se desenvolvem ao

e operação de torres remotas. Pesquisas específicas

longo do tempo. Por isso, é preciso planejar tempo

devem ser realizadas para investigar todas as

suficiente para uma transição bem-sucedida das

limitações, possíveis ameaças e ações para mitigá-las

operações. Além do mais, as limitações do novo

em qualquer OTR.

sistema terão um impacto relevante nos métodos de

Os treinamentos desempenham um papel

trabalho. Por conseguinte, são necessários gestão de
mudanças e treinamentos adequados.

fundamental em nossas considerações sobre fatores

Assim como qualquer outra mudança tecnológica, a

novo ambiente de trabalho, é preciso providenciar

transição para OTRs exige esforços e adaptações por

treinamentos adequados na unidade de controle

parte dos trabalhadores. Qualquer transição como

de tráfego aéreo para aplicação das competências

essa causa estresse nos envolvidos. Esse estresse

de habilitação no novo ambiente local. Esses

tem vários motivos, que incluem treinamentos

treinamentos na unidade devem incluir uma fase

obrigatórios e alterações no ambiente de trabalho,

de treinamento antes do serviço e em serviço. Os

mas também os impactos na vida social dos

engenheiros também precisam de treinamento

trabalhadores afetados.

adequado para adquirir as novas competências

humanos. Ao transferir CTAs qualificados para um

e habilidades necessárias. Para atingir o nível
Se for o caso, a distância física do local de operação

necessário de competência e, portanto, segurança

real pode resultar em diferentes percepções das

da aviação, devem ser desenvolvidos um plano

condições meteorológicas, condições da pista e

de treinamentos e um plano de avaliação com

sensação de tráfego. É preciso desenvolver métodos

padrões de competência intermediários. Esse plano

para mitigar isso da melhor forma possível e oferecer

também deve considerar que as competências dos

o tempo e as adequações necessárias para permitir a

engenheiros podem diferir consideravelmente dos

adaptação.

requisitos em uma torre tradicional. Os engenheiros
terão locais de trabalho diferentes no MTR e no

As mudanças nas tecnologias utilizadas aumentam

aeródromo.

a necessidade de treinamento para engenheiros. É
necessário um plano de competências abrangente

A formação contínua – para permitir que os CTAs

para atender aos requisitos de maior qualificação

em atuação mantenham a validade de suas

profissional. Espera-se que os engenheiros lidem com

licenças e aprimorem as competências atuais – e os

tarefas adicionais, como a segurança cibernética.

treinamentos de reciclagem precisam assegurar que
a proficiência exigida para os postos de trabalho em

Para definir todos os procedimentos, regras,

diferentes aeródromos seja mantida e, idealmente,

regulamentos e questões trabalhistas, é preciso

ampliada. No entanto, a ITF entende que um limite

realizar um amplo processo de consulta e negociação

para múltiplas qualificações de CTAs precisaria

com todas as partes interessadas, inclusive

ser totalmente avaliado, pesquisado e acordado,

organizações que representam todos os aspectos

dependendo das circunstâncias previamente

dos interesses dos trabalhadores. A ITF e suas

mencionadas neste documento.

representações regionais podem contribuir em todos
os níveis de tomada de decisão, como as iniciativas

A ITF e seus afiliados estão prontos para contribuir

globais da OACI, instituições multinacionais,

com o trabalho a ser realizado para chegar aos

agências reguladoras nacionais e empregadores

materiais e normas necessários.

em todos os níveis. O objetivo conjunto deve ser
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G. CONCLUSÃO

É essencial que seja estabelecido um arcabouço

É essencial apoiar qualquer iniciativa que promova

regulatório internacional para equilibrar os interesses

um diálogo social proveitoso sobre a introdução

econômicos que provavelmente despertarão

de OTRs. A ITF assume esse compromisso com o

interesse pelas OTRs e outros fatores-chave, como a

objetivo de apoiar o desenvolvimento de empregos

segurança. A ITF está pronta para interagir com a

na gestão de tráfego aéreo, evitando ganhos

OACI e agências reguladoras regionais e nacionais a

unilaterais e invertendo a força da comprovação

fim de desenvolver o melhor arcabouço regulatório

para que a viabilidade dos projetos seja plenamente

possível sobre as OTRs.

demonstrada antes da implementação.

A ITF e seus afiliados continuarão acompanhando
o desenvolvimento das OTRs para ajudar seus
membros a terem o melhor ambiente e as melhores
condições de trabalho possíveis. Além disso, a ITF
apoiará seus afiliados em suas interações com
agências reguladoras e empregadores para chegar a
normas aceitáveis de implementação de OTRs.
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