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RELATÓRIO TÉCNICO

IALA terá o status de OI. 
O que isso significa para a 
indústria de recursos para 
navegação (AtoNs)?



Sobre a IALA

A Associação Internacional de Recursos para 
Navegação e Autoridades de Faróis (IALA) não 
tem fins lucrativos e é a única organização técnica 
de Recursos para Navegação (AtoN). O foco da 
Associação é melhorar a navegação segura e 
eficiente de embarcações individuais e / ou tráfego 
de embarcações por meio da harmonização dos 
padrões dos AtoN ao redor do mundo.

IALA é uma associação que contempla três tipos de 
indústrias:

• Membros nacionais – Autoridades Nacionais
• Membros associados – serviço, organização ou 

agência científica
• Membros industriais – fabricantes, consultores 

e distribuidores de serviços ou assessoria 
técnica para equipamentos AtoN.

Comitês técnicos da IALA. Como contribuem?

A força motriz da IALA são seus comitês 
técnicos. Eles são compostos por especialistas 
da indústria que colaboram e desenvolvem 
padrões, recomendações e diretrizes para ajudar a 
harmonizar a gestão dos AtoN. Eles também estão 
envolvidos no desenvolvimento de manuais de 
referência e cursos de treinamento por meio da 
Academia Mundial da IALA. 

O status consultivo da IMO e da IALA

A IMO é a autoridade global que estabelece a 
definição de padrões para a segurança, proteção 
e desempenho ambiental do transporte marítimo 
internacional. A IMO cria as regulamentações 
para a indústria marítima que é justo, eficaz e 
universalmente adotado e implementado.

“Os membros industriais 
desempenham um papel 
importante para a IALA, pois 
criam relacionamentos de 
longa data com tomadores de 
decisão, clientes, e autoridades 
responsáveis pelos recursos 
para navegação. Eles têm 
acesso exclusivo por meio dos 
desenvolvimentos mais recentes e 
especialistas ao redor do mundo e 
participam ativamente na criação 
do futuro dos AtoNs por ser um 
membro da IALA."

~ Francis Zachariae
Secretário Geral - IALA  

A IMO trabalha em parceria com outras 
organizações marítimas importantes (como a IALA). 
Eles consideram os padrões, recomendações e 
diretrizes que a IALA produz sobre os AtoNs, como 
parte de seu marco regulatório.

A IMO mantém contato com as autoridades 
governamentais para garantir que as 
regulamentações do setor sejam adotadas.

Comitês Técnicos da IALA - A "Potência" da IALA



Por que a IALA está mudando de status de ONG 
para OI?

A IALA atualmente é uma Organização Não 
Governamental (ONG). Os serviços de consultoria 
que prestam às autoridades nacionais e à IMO 
não são vinculativos e não têm obrigação de 
implementação.

Na indústria naval, a IALA é a única associação que 
ainda não é uma Organização Intergovernamental 
(OI). 

É uma oportunidade para que tenham visibilidade 
governamental com o reconhecimento formal de 
seus padrões para AtoNs.

A mudança de status da IALA para uma OI pretende 
influenciar as principais áreas do mundo onde:

• A segurança marítima é um motivo de 
preocupação

• As autoridades governamentais exigem 
orientação sobre as melhores práticas

• Boa governança e harmonização são 
necessárias

Para a indústria marítima de AtoNs, o novo 
status da IALA proporcionará uma estrutura legal 
robusta que garantirá a transparência e facilitará 
a cooperação próxima com outras organizações 
intergovernamentais e governamentais ao redor do 
mundo. 

Como essa mudança impactará as Organizações 
Governamentais?

O reconhecimento formal dos padrões da IALA 
significa que os governos deverão:

• Cumprir suas obrigações sob 'SOLAS Capítulo 
5 Regulamento 13'

• Se manter informados sobre os padrões 
relevantes que se aplicam

• Certificarem-se de que seus Recursos para 
Navegação instalados atendam aos requisitos

• Garantir que a segurança marítima seja 
mantida 

“O Governo Contratante 
compromete-se a 
fornecer, conforme julgar 
prático e necessário, 
individualmente ou em 
cooperação com outros 
Governos Contratantes, 
Recursos para Navegação 
conforme o volume de 
tráfego gerado e  grau de 
risco exigido.”

~ Convenção SOLAS, Capítulo V

IALA Standards



O processo para obter o status OI até agora e o 
resultado esperado

A IALA iniciou o processo em 2010, iniciando as 
discussões com o Painel Consultivo Jurídico (LAP). 
Em seguida, foi submetido ao governo francês, que 
aprovou a proposta. Para formalizar a apresentação, 
uma minuta do texto da convenção seria necessária. 
Isso levou alguns anos para ser preparado em 
coordenação com as Autoridades Nacionais e, em 
2014, os Membros da IALA aprovaram a proposta na 
Resolução da Assembleia Geral. 

Desde então, o texto da convenção foi apresentado 
em conferências diplomáticas preparatórias em Paris 
(2017), Marrakesh (2018), Istambul (2019) e na Malásia 
em 2020, onde foi finalmente aprovado. 50 estados 
entre 62 assinaram a lei pavimentando o caminho para 
que a IALA se tornasse uma OI. 

A convenção agora está aberta para assinaturas 
de todos os países membros das Nações Unidas. 
É necessário que 30 países assinem e ratifiquem a 
convenção, por meio da qual a IALA se tornará uma OI.

No momento em que este artOI foi escrito, vários 
países, incluindo França, Malásia, Cingapura, Noruega e 
Holanda já haviam assinado a convenção. A IALA espera 
que todas as assinaturas exigidas sejam recebidas e 
então se tornará uma OI nos próximos dois anos.

Como os membros industriais podem ajudar no 
cumprimento?

Os Membros Industriais da IALA têm conhecimento 
técnico para aconselhar sobre os requisitos para 
AtoNs. Eles costumam colaborar em comitês da 
IALA, fornecendo orientação sobre novos padrões 
e recomendações à medida que novas tecnologias 
surgem. 

A Sealite é um membro industrial de longa data da 
IALA. Atualmente ocupamos os cargos de  
Vice-Presidente do Comitê de Membros Industriais, 
Presidente do Grupo de Trabalho do Comitê ENG  
sobre Iluminação e Visão e é Representante do IMC  
na IALA PAP. 

A equipe da Sealite pode ajudar a garantir que o  
porto atende aos padrões internacionais, oferecendo:

• Uma revisão das operações atuais com AtoNs

• Suporte com especificações técnicas

• Treinamento técnico para a instalação e 
manutenção

• Agentes nomeados localmente para auxiliar  
no local

• Produtos AtoNs compatíveis com a IALA que  
são adequados para essa finalidade

Onde encontrar orientações adicionais?

A IALA oferece treinamento por meio de sua 
Academia Mundial de Treinamento sobre vários 
aspectos da gestão de Recursos para a Navegação. 

Os tópicos oferecidos são:
• Caixa de ferramentas de avaliação de risco da 

IALA
• Treinamento sobre Gestão de Recursos para 

Navegação - AtoNs (Nível 1 e 2)
• Serviços de tráfego de embarcações  

(VTS – Níveis 1-5) 

Assista ao nosso webinar com Francis Zacharaie 
como apresentador convidado, onde ele discute a 
mudança para o status OI com mais detalhes. 

“A Sealite tem sido um 
Membro industrial de 
longa data da IALA. 
Atualmente, ocupamos os 
cargos de Vice-presidente 
do Comitê de Membros 
Industriais, Presidente 
do Grupo de Trabalho 
do Comitê ENG sobre 
Iluminação e Visão, e o 
Representante do IMC 
para a IALA PAP.”

~ Chris Procter
CEO - Sealite
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Sobre a Sealite
A Sealite é uma fabricante global de recursos para 
a navegação. A empresa está sediada na Austrália, 
com fábricas e escritórios nos Estados Unidos, 
Cingapura e Reino Unido. 

A equipe da Sealite se dedica a atender a indústria 
marítima por meio da criação e produção eficiente 
de produtos de ponta. 

Por meio de estreitas relações de trabalho, 
autoridades marítimas e clientes privados ao redor 
do mundo agora confiam na Sealite para aumentar 
a segurança de suas operações. 

Para obter mais informações sobre a Sealite, visite 
nosso site www.sealite.com, envie um e-mail para 
info@sealite.com, ou ligue para um dos números 
abaixo.

Internacional: +61 (0)3 5977 6128

Ásia: +65 (0) 6829 2243

América e Canadá: +1 (603) 737-1311

Reino Unido: +44 (0) 1502 588026

O diferencial da Sealite

A Sealite é conhecida na indústria por oferecer 
o que as outras não conseguem garantir: a 
conveniência de uma solução completa. 

A empresa está na posição única de ser capaz 
de combinar bóias de navegação com lanternas 
marítimas, amarração, hardware e chumbos para 
navegação garantindo um produto completo. 

Com a conectividade por satélite e a Star2M, o 
cliente pode gerenciar a solução de qualquer lugar 
a qualquer momento.

Para clientes que exigem algo além do escopo 
padrão, produtos sob medida podem ser 
projetados e fabricados para atender aos requisitos 
específicos do cliente. 

Com distribuidores autorizados localizados na 
maioria dos países do mundo, você terá acesso 
ao suporte que precisa com conhecimento e 
experiência local.

Estamos comprometidos com a fabricação e 
entrega de produtos de qualidade, feitos para 
durar.



Todos os produtos da Sealite são fabricados 
em conformidade com as normas exigentes, 
sob procedimentos de controle de qualidade 
rigorosos. O compromisso da Sealite com 
a investigação e o desenvolvimento, o 
investimento em equipamentos modernos e 
procedimentos de fabricação avançadas é o 
que nos há convertido em líderes na indústria. 
Ao escolher a Sealite, pode estar seguro de 
ter escolhido o melhor.

Acreditamos que a tecnologia melhora a navegação™

 Pessoal capacitado e experiente

 Equipe de distribuição internacional

 Produção ágil

 Inovação em produtos

 Construção de precisão

 Gestão de qualidade total

 ISO 9001:2015

 Prazos de entrega rápidos
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