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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala a importância da luta contra o terrorismo e, no âmbito desta, apoia apenas o 
recurso a meios legítimos, necessários para uma sociedade democrática livre e aberta;

2. Salienta que qualquer medida contra o terrorismo deve, consequentemente, estar em plena 
conformidade com os direitos fundamentais e as obrigações da União Europeia, 
imprescindíveis a uma sociedade democrática, e deve ser proporcionada, prevista na lei e, 
nesse sentido, limitada ao objectivo específico para o qual é elaborada;

3. Alerta para o facto de os scâneres corporais não serem utilizados somente em aeroportos, 
mas também noutros espaços públicos; exorta, por conseguinte, a Comissão a apresentar 
uma proposta que abranja a instalação e utilização de scâneres de segurança em lugares 
que não os aeroportos; 

4. Solicita que qualquer scâner corporal cumpra um conjunto mínimo de requisitos técnicos
antes de poder ser incluído numa lista dos métodos de rastreio lícitos; entende que esses 
requisitos devem acautelar, inter alia, a prevenção de qualquer eventual risco para a 
saúde, incluindo os riscos a longo prazo; insta, nesse sentido, à exclusão de todos os tipos
de tecnologia de raios X da lista dos métodos de rastreio lícitos; 

5. Insiste, ainda, em que os scâneres corporais apenas devem ser equipados com tecnologia 
que não permita qualquer possibilidade de visualização de imagens de corpo inteiro, mas,
sim, de meras imagens normalizadas, de tipo boneco, neutras em termos de género e
completamente anonimizadas, e impossibilite qualquer tratamento ou armazenamento de 
dados;

6. Assinala que qualquer pessoa deve ter o direito de recusar um rastreio corporal, sem a 
obrigação de apresentar uma justificação, bem como o direito de reclamar um controlo de 
segurança padrão, que respeite os direitos e a dignidade dessa pessoa; solicita, a este 
respeito, que todo o pessoal operante no domínio da segurança beneficie de formação 
exaustiva e apropriada;

7. Assinala que a recusa de submissão a um rastreio corporal não deve dar ipso facto dar azo 
a suspeita da pessoa em questão e que, nos procedimentos que precedem a submissão a 
um rastreio corporal ou relacionados com a recusa de submissão ao rastreio corporal, é 
inaceitável qualquer forma de caracterização com base, por exemplo, no sexo, na raça, na 
cor, na origem étnica, nas características genéticas, na língua, na religião ou na convicção;   

8. Solicita que as pessoas dispostas a serem submetidas a um rastreio corporal sejam 
informadas sobre o scâner corporal de forma adequada e compreensível, incluindo sobre o 
seu direitos de recusar a submissão a rastreio corporal e o seu direito de apresentar queixa
e pedir indemnização, em caso de irregularidades percepcionadas no contexto do rastreio 
corporal ou da recusa de submissão ao mesmo e do subsequente controlo de segurança 
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padrão;

9. Salienta que qualquer proposta tendente a autorizar a instalação e utilização de scâneres 
corporais como método de rastreio lícito deve ser exaustivamente justificada no âmbito de 
uma avaliação de impacto, que abranja, inter alia, a vertente “direitos fundamentais” dos
scâneres corporais e eventuais os riscos para a saúde, tendo em conta os pontos de vista da 
União Europeia, das autoridades nacionais e internacionais para a salvaguarda dos direitos 
humanos e para a protecção de dados, como a AEPD, a ADF, bem como a opinião do 
Relator Especial da ONU para a Promoção e Protecção dos Direitos Humanos no 
Combate ao Terrorismo;  

10. Reclama que a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia seja consultada
para parecer exaustivo sobre a vertente “direitos fundamentais” de qualquer proposta 
relativa à instalação e utilização de scâneres corporais. 


