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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

É do conhecimento público que a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) colocou em

discussão um projeto de regulamento sobre as condições de operação aplicáveis aos sistemas

de aeronaves pilotadas remotamente, vulgo “drones”.

Não sendo questionável a necessidade de regulamentação das condições de operacionalidade

de tais engenhos do ponto de vista da segurança aeronáutica, a problemática relacionada com

os “drones” está muito longe de se limitar a esses aspetos. Na verdade, a capacidade intrusiva

dos “drones” quando equipados com dispositivos que permitem fotografar e filmar, suscitam um

problema muito sério de proteção de dados.

A falta de regulação da utilização de “drones” por parte das Forças Armadas, das forças de

segurança, mas também por parte de entidades privadas, suscita o problema de saber em que

casos tais dispositivos podem ser utilizados, por quem, com que autorização, para que fins, com

que efeitos, a que título, e que salvaguardas existem em matéria de privacidade e de proteção

de dados. Diversas entidades se têm pronunciado pela necessidade de evitar o vazio legal e

proceder à regulação adequada desta matéria.

É evidente que a regulação da utilização de “drones” é matéria de direitos, liberdades e

garantias que não é compatível com meros regulamentos administrativos, e exige diplomas de

nível legislativo com intervenção constitucionalmente obrigatória da Assembleia da República.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º

do Regimento da Assembleia da República, perguntamos ao Governo, através do Ministério da

Administração Interna, qual o ponto de situação quanto à regulação da utilização de “drones”, e

concretamente, se está em elaboração, e em que fase, algum projeto de diploma legislativo

sobre esta matéria que venha a ser submetido à Assembleia da República.

Palácio de São Bento, sexta-feira, 9 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

JORGE MACHADO(PCP)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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