Introdução ao VAST
Segurança Acima de Tudo
vast.aero

PERMITINDO A COLABORAÇÃO EM SEGURANÇA
PARA A INDÚSTRIA GLOBAL DE VTOL

Quem somos?
Nós somos uma iniciativa público-privada a fim de melhorar
a segurança das operações aéreas ao redor do mundo em
todos os segmentos das indústria de voo vertical.
Os membros do time incluem as equipes de segurança
regionais de todo o mundo; autoridades de segurança,
incluindo autoridades de aviação civil; e outras partes
interessadas da indústria que trabalham para melhorar a
segurança das operações globais de voo vertical.

O QUE MUDOU?
NOME – ESCOPO – ABORDAGEM
A International Helicopter Safety Foundation rebatizada
como Vertical Aviation Safety Team (VAST)
A VAST expandiu as parcerias público-privadas para todos os
segmentos da indústria mundial de voos verticais.
Usando uma abordagem baseada em consenso e informada
por dados, o VAST irá integrar e distribuir globalmente dados
de segurança valiosos e estratégias comprovadas de redução
de risco.

SOBRE O VAST
VISÃO
Uma comunidade mundial de voos verticais com zero acidentes
fatais alcançados por meio de cooperação e colaboração.
MISSÃO
Melhorar continuamente a cultura de segurança da comunidade e
o desempenho operacional por meio da harmonização,
coordenação e implementação de informações, recursos e
programas globais de segurança, ao mesmo tempo dando suporte
aos dados das equipes de segurança regionais que promovem as
contribuições sociais do voo vertical.

POR QUE O VAST?
ENTENDENDO NOSSOS ANTIGOS DESAFIOS
A indústria internacional de voo vertical se beneficiou
com as equipes de segurança regionais e outras partes
interessadas focaram em desenvolver informações de
segurança e recursos para reduzir a probabilidade e
severidade dos acidentes.

Entretanto…
A colaboração e coordenação dessas iniciativas ou o
compartilhamento das saídas obtidas era limitada ou
não-existentes.
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FORMATO ANTIGO – COORDENÃÇÃO LIMITADA
Equipes de

Outras partes da
indústria e segurança

Associações

Equipes de Segurança
Segurança
Regionais

Regionais

Colaboração
limitada

Colaboração
limitada

Infraestrutura
Suporte

Outras indústrias
internacionais de VTOL
e partes interessadas
em segurança

Mais em
breve

Isoladas, redundantes, ou iniciativas de segurança conflitantes. Sem esforço
conjunto ou harmonizado para troca de informações valiosas de segurança.
Nota: A presença ou ausência de logos não implica endosso formal do VAST por nenhuma entidade ou empresa.
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OBJETIVO INTERNO – REMOVER ISOLAMENTOS

Equipes de
Segurança
Regionais

Outros Stakeholders
Mais em
breve

Nota: A presença ou ausência de logos não implica endosso formal do VAST por nenhuma entidade ou empresa.
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OBJETIVO
GERAL

Troca aberta de dados de
segurança globais oportunos,
relevantes e harmonizados das
operações VTOL

Nota: A presença ou ausência de logos não implica endosso formal do VAST por nenhuma entidade ou empresa.

O QUE VEM EM SEGUIDA?

• Expandir a consciência, recrutamento e
engajamento do time;
• Identificar interesses mútuos de todas as
partes interessadas;

• Compartilhamento de conteúdo para
melhorar a segurança global das
operações VTOL.

SLIDES DE BACKUP

VAST – ORGANIZAÇÃO

• Consultores
• Membros e contatos

• Comitê diretor
• Grupos de trabalho

ORGANIZAÇÃO DO VAST E RELACIONAMENTO COM A INDÚSTRIA

Dados, pesquisa, análise,
integração e compartilhamento
de segurança global

Equipes de
segurança
regionais
Autoridades
de Segurança

Partes
interessadas em
segurança da
indústria VTOL

Outras partes
interessadas
da indústria

Contatos

Admin

Classificação de
segurança de
helicópteros

Cadeiras
do GT

Comunicações
Consultores

Conferência global
de segurança VTOL

Tech
Regs

Promoção de
Segurança
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CONSULTORES DO VAST

Miguel Marin, Chief Operational Safety

James Viola, Presidente & CEO

Consultor do VAST nominado pela Organização
de Aviação Civil Internacional (OACI/ICAO)

Consultor do VAST nominado pela
Helicopter Association International (HAI)
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COMITÊ DIRETOR DO VAST
• O comitê diretor do VAST é composto pelos seguintes membros
• Conselheiros do VAST
• Cadeiras do grupo de trabalho
• Líderes de equipes de administração ou comunicação

• Um contato VAST pode participar das reuniões do Comitê Diretor mediante solicitação ou
conforme desejado, após coordenação com o líder administrativo VAST.
• Informações adicionais do Comitê Diretor estão disponíveis no regulamento do VAST
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CONTATOS DO VAST
• Um contato VAST pode incluir qualquer representante designado de uma organização
global de partes interessadas em segurança VTOL;
• Um contato VAST pode desempenhar as seguintes funções:
• Consultar com os conselheiros do VAST;
• Consultar com o comitê diretor ou grupo de trabalho;
• Consultar com a equipe de administração ou comunicação.

• Um contato VAST atua em uma capacidade flexível e temporária para facilitar a resolução de
questões técnicas ou administrativas;
• Um contato VAST não participará das atividades de votação.
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MEMBROS DOS GRUPOS DE TRABALHO DO VAST
• Um membro do grupo de trabalho VAST pode incluir qualquer representante designado de
uma organização global de partes interessadas de segurança VTOL; além disso, qualquer
indivíduo que não seja afiliado a tal organização pode ser um membro VAST;
• Um membro VAST pode desempenhar as seguintes funções:
• Oferecer-se como voluntário e, se eleito, servir em uma posição de copresidente de grupo de
trabalho;
• Oferecer-se para participar ativamente de um grupo de trabalho;
• Oferecer-se para participar ativamente da equipe de administração ou comunicação.

• Um indivíduo de cada organização interessada pode servir como membro votante de um grupo
de trabalho; qualquer outro indivíduo da mesma organização pode servir como eleitor reserva;
• Indivíduos não são considerados membros do VAST, a menos que estejam contribuindo para
um grupo de trabalho ou servindo como consultores;
• Informações adicionais de membros estão disponíveis no regulamento do VAST
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GRUPOS DE
TRABALHO

Translation results

Reuniões mensais em andamento Revisão do trabalho legado relacionado Determinar a viabilidade e recomendar o caminho a seguir

PANORAMA DOS GRUPOS DE TRABALHO
Tecnologia

Regulações

Promoção da Segurança

Projeto especial
Classificação da segurança
de helicópteros

Projeto especial
Conferência Global de
Segurança da Aviação Vertical

Maturidade
do GT

Co-cadeiras

Descrição
do membro

Atividades
atuais &
planejadas

Mike Hirshberg (VFS)
Cliff Johnson (FAA)

Chris Martino (HAI)
VAZIA (EUA)

19 membros ou
conselheiros (9 non-US)
• 2 grupos industriais
• 2 reguladores
• Recrutar membros
• Definir prioridades
• Selecionar projetos

LEGENDA

22 membros ou conselheiros
(13 non-US)
• 5 grupos industriais
• 3 reguladores
• Recrutar membros
• Definir prioridades
• Selecionar projetos

Termos de referência
concluídos
Recrutamento

Chris Hill (HAI)
John Franklin (EASA)

Tony Randall (Bell)
Clement Audard (EASA)

22 membros ou conselheiros
(13 non-US)
• 4 membros das fabricantes
• 4 reguladores
• 8 grupos industriais
• 5 Marketing/Comunica/PA

Internacional & Diversidade Industrial
• 6 membros das fabricantes
• 2 reguladores
• 5 grupos industriais
• 1 prestador de serviços

• Reuniões mensais em andamento
• Revisar e atualizar o conteúdo da
web
• Refinar a estratégia de mídia social
• Estabelecer capacidade de tradução

Reuniões recorrentes
Identificar projetos

• Reuniões mensais em andamento
• Revisão do trabalho antigo
relacionado
• Determinar a viabilidade e
recomendar os próximos passos

Projetos ativos

Thomas Glista(HAI)
Eugene Trainor (FAA)
• 11 reguladores; todos
representantes da FAA
• 3 grupos industriais
• 1 prestador de serviços
• Esforços de recrutamento
em andamento
• Reunião inicial 17/set/21
• Recrutando mais membros
internacionais e AAM para
planejamento

Fornecer produtos
prontos (deliverable)
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TECNOLOGIA
GRUPO DE TRABALHO

TECNOLOGIA
• Objetivos
• Identificar e avaliar a aplicabilidade de tecnologias de segurança com um potencial significativo para
reduzir acidentes e incidentes no que se refere à frota global de helicópteros existente e sua aplicação
potencial a helicópteros emergentes e outras aeronaves de voo vertical;

• Promover a integração de novas tecnologias de segurança promissoras e promover a
harmonização dos esforços internacionais de segurança;
• Garantir a consistência global na aplicação de tecnologias de segurança.

• Conquistas (2020-2021)
• Desenvolvimento de uma lista abrangente de tecnologias de segurança benéficas;
• Pesquisa de uso de tecnologia de segurança de cabine concluída com 1.376 respostas.

• Próximos passos (2021-2022)
• Apoiar a operacionalização e expansão do VAST;
• Desenvolver e lançar uma pesquisa de acompanhamento de uso de tecnologia.
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REGULAÇÕES
GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DE REGULAMENTAÇÃO
• Revisar e avaliar o escopo completo das questões da indústria relacionadas às regras de voo
vertical, regulamentos, padrões e documentos de suporte;
• Identificar oportunidades para harmonizar as regras, regulamentos e padrões internacionais;

• Fornecer recomendações para as melhores práticas, quando apropriado;
• A associação diversificada inclui fabricantes de aeronaves, indústria e reguladores;

• Países atualmente representados:
• Canadá, Chile, União Europeia, Índia, Nova Zelândia, Reino Unido, EUA

• Reuniões mensais do grupo de trabalho;
• Áreas de foco atuais:

• Preencher as “lacunas” regionais de associação;
• Identificar as áreas de foco inicial para os esforços do grupo de trabalho;

• Finalizar governança e modelo de processo.
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PROMOÇÃO DA SEGURANÇA
GRUPO DE TRABALHO

PROMOÇÃO DA SEGURANÇA
• Grupo diversificado de mais de 20 especialistas em segurança, marketing, relações públicas e mídias sociais
que se reúnem mensalmente;
• Migração do antigo IHSF para VAST.aero provendo capacidade, flexibilidade e estabilidade aprimoradas
• Site do MS Teams estabelecido para gerenciamento interno de informações do VAST para todos os Grupos de
Trabalho e administradores;

• Avaliações contínuas de sites com atualizações de layout e conteúdo (vídeos  primeira área de foco);

• Adicionado formulário de compromisso/participação com apresentação de organizações e logotipos.
• Estabelecido um subgrupo de trabalho de mídias sociais separado para focar nesta área emergente de
influência;
• Definirá o processo e as metas onde for viável para revisão, gerenciamento e promoção de novo conteúdo,
incluindo tradução de materiais selecionados (por exemplo, inglês, francês, espanhol, italiano, português,
mandarim, japonês, russo, coreano);
• Coordenará com outro grupo de trabalho para compreender e promover projetos, mensagens e resultados.
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CLASSIFICAÇÃO DA
SEGURANÇA DE HELICÓPTEROS
GRUPO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DE HELICÓPTEROS
• O número de membros do grupo inicial permanece pequeno, a fim de desenvolver a metodologia
básica. A afiliação será expandida assim que o conceito/metodologia básica for desenvolvida;
• A associação inicial representa 6 fabricantes de aeronaves, 2 reguladores, 5 grupos industrias e 1
provedor de serviços e é um esforço internacional;
• O desenvolvimento inicial de viabilidade, conceito e metodologia está alavancando o trabalho anterior
em um conceito semelhante pela comunidade de aviação de petróleo e gás (offshore).
• Para verificar a viabilidade do conceito e manter a carga de trabalho gerenciável, os esforços atuais
estão focados em dois segmentos específicos da indústria e em uma missão particular relevante.
• Os Termos de Referência aprovados estão disponíveis e fornecem informações mais detalhadas sobre
os detalhes desse esforço.
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CONFERÊNCIA GLOBAL DE
SEGURANÇA DA AVIAÇÃO
VERTICAL
GRUPO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL

CONFERÊNCIA GLOBAL DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO VERTICAL
• A conferência bianual da FAA International Rotorcraft Safety será renomeada como "International
Vertical Aviation Safety Conference" ou um título semelhante;
• O evento de outubro de 2022 terá o suporte do VAST para permitir maior escopo e recursos;
• Primeira reunião dos representantes da FAA, USHST e HAI convocada em meados de setembro de
2021.
• Reuniões quinzenais planejadas com ênfase no recrutamento de mais parceiros internacionais;
• Evento provisoriamente planejado para ocorrer no centro de conferências de Hurst, TX, durante a
última semana de outubro de 2022
• Transmissão ao vivo e transmissões gravadas são recursos desejados para permitir uma participação
internacional mais ampla do que os eventos anteriores.
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