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Comissão das Petições

22.4.2010

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0434/2006, apresentada por Marco Neves da Silva, de nacionalidade 
portuguesa, sobre normas de segurança alegadamente inadequadas no 
aeroporto do Porto

1. Síntese da petição

O peticionário sustenta que as normas de segurança no aeroporto internacional "Francisco Sá 
Carneiro", no Porto, não cumprem os requisitos mínimos definidos na legislação comunitária 
pertinente. Tendo comunicado a questão às autoridades nacionais e ao Presidente da 
Comissão, que remeteu o assunto para a Direcção-Geral da Energia e Transportes da 
Comissão, e não tendo obtido uma resposta satisfatória, procura agora que o Parlamento 
Europeu tome medidas adequadas no sentido de garantir a segurança dos passageiros que 
viajam de avião de e para o aeroporto da cidade do Porto.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 25 de Outubro de 2006. Informação solicitada à Comissão nos 
termos do n.º 4 do artigo 192.º.

3. Resposta da Comissão, recebida em 23 de Março de 2007.

O peticionário afirma que no aeroporto internacional "Francisco Sá Carneiro", no Porto, é 
possível introduzir, a partir das áreas abertas ao público, artigos proibidos na zona de partida 
dos passageiros rastreados, uma vez que os limites que as separam não são suficientes para o 
impedir. Sustenta o peticionário que é possível atirar os artigos proibidos por cima da parede
de separação, que alegadamente não tem altura suficiente, ou introduzi-los entre a parede e as 
colunas de apoio.   

O Regulamento n.º 2320/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece regras 
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comuns no domínio da segurança da aviação civil. Nesse Regulamento, o n.º 2.2.1, alínea i), 
do anexo estabelece o seguinte requisito:

2.2.1. Zonas Restritas de Segurança e Outras Zonas do Lado Ar

i) O controlo dos acessos às zonas restritas de segurança e às restantes zonas do lado 
ar deve ser assegurado em permanência para impedir a entrada nessas zonas a 
pessoas não autorizadas e a introdução de artigos proibidos nas zonas restritas de 
segurança ou na aeronave.

De facto, o peticionário remeteu o assunto para a Comissão, que contactou na altura as 
Autoridades da Aviação Civil portuguesas, tendo obtido confirmação de que a questão estava 
a ser resolvida com a reconstrução da zona de separação e o reforço da vigilância até ao fim 
das obras.

A Comissão solicitou às autoridades portuguesas competentes que actualizassem as 
informações relativas ao processo de rectificação e recebeu, entretanto, confirmação de que as 
obras em breve ficarão concluídas. As provas apresentadas são indicativas do cumprimento 
dos requisitos estabelecidos no Regulamento.   

4. Resposta complementar da Comissão, recebida em 7 de Março de 2008.

Depois da petição relativa à situação em matéria de segurança no aeroporto da cidade do 
Porto (Petição n.º 434/2006), o peticionário levanta agora dúvidas quanto à situação em 
matéria de segurança em dois outros aeroportos comunitários, nomeadamente, o Aeroporto de 
Barajas, em Madrid, e o Aeroporto de Fuerteventura. Quando passou por esses aeroportos,
fotografou vedações para provar que era possível atirar artigos proibidos do "lado terra" (piso 
inferior) para o "lado ar" (piso superior) e que há incumprimento de algumas das normas 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 2320/2002. O peticionário fez ao Parlamento Europeu 
as mesmas (sete) perguntas complementares que já tinha feito no caso do aeroporto de 
Madrid.

Em primeiro lugar, há que chamar a atenção para o facto de que – em conformidade com o 
artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2320/2002 – a Comissão realiza inspecções, 
incluindo inspecções por amostragem adequada dos aeroportos, a fim de fiscalizar a aplicação 
do referido regulamento pelos Estados-Membros (e, como tal, não para fiscalizar a aplicação
por aeroportos individualmente considerados). É da responsabilidade dos Estados-Membros 
assegurar a aplicação e, por conseguinte, o controlo da aplicação, das normas comuns nos 
aeroportos localizados nos seus territórios. Portanto, no quadro do programa nacional de 
controlo da qualidade de segurança da aviação civil, a fiscalização do cumprimento das 
normas nos aeroportos é a função primordial dos inspectores nacionais dos Estados-Membros.

Em segundo lugar, a Comissão salienta que uma inspecção exige uma avaliação global das 
medidas de segurança em vigor num aeroporto para poder retirar conclusões sobre o nível de 
segurança.
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I. Supostas violações da segurança no Aeroporto de Barajas, em Madrid

No que respeita às 7 perguntas colocadas pelo peticionário na sua carta datada de 25 de Junho 
de 2007 sobre a situação em matéria de segurança no Aeroporto de Barajas, em Madrid, a 
Comissão gostaria de dar as seguintes respostas:

1. Foi efectuada alguma inspecção a este aeroporto no passado?

O Aeroporto de Barajas, em Madrid, foi objecto de uma inspecção da Comissão no 
passado. No entanto, nessa altura, o terminal recentemente construído a que o peticionário 
se refere ainda não estava concluído, pelo que essa parte do aeroporto não foi ainda 
inspeccionada pela Comissão.

Em conformidade com o seu programa nacional de controlo da qualidade, a autoridade 
espanhola competente (inspectores nacionais) leva a efeito periodicamente actividades de 
fiscalização do cumprimento das normas no Aeroporto de Barajas, em Madrid.

2. Quem não se deu conta das irregularidades referidas? Ver pergunta 1

3. A CE interessa-se pelos aspectos subsequentes às medidas de rectificação, tanto no Porto
como em Madrid, ou seja, a aplicação de sanções (incluindo sanções nacionais), como
previsto no artigo 12.º do Regulamento?

A Comissão acompanha sempre as medidas de rectificação tomadas em aeroportos onde 
foram identificadas deficiências. Nos casos em que for necessário, a Comissão tomará 
medidas em conformidade com os meios previstos no Tratado CE.

4. Pode a CE garantir o cumprimento do artigo 12.º por parte dos Estados-Membros 
envolvidos? O que está a ser feito nesse sentido?

Quando procede a inspecções aos Estados-Membros, a Comissão avalia se cada 
Estado-Membro dotou a respectiva autoridade competente dos poderes necessários para 
assegurar a execução efectiva das normas estabelecidas. Isso inclui uma avaliação das 
medidas executórias tomadas e da adequação das mesmas. Nos casos em que for 
necessário, a Comissão tomará medidas em conformidade com os meios previstos no
Tratado CE.

5. Ambos os aeroportos foram inaugurados muito depois da entrada em vigor do 
Regulamento, mas, ainda assim, continua a haver deficiências. A CE não vai alterar nada 
nem fazer nada?

Nos casos em que a Comissão identifica incumprimentos das normas estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 2320/2002, é exigido ao Estado-Membro em questão que rectifique 
as deficiências num prazo determinado.

6. A CE está de facto a realizar inspecções em todos os aeroportos europeus e a assegurar a 
qualidade dos inspectores nacionais, dos programas nacionais de segurança da aviação 
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civil, etc.?

Entre a entrada em vigor do regulamento, em 2004, e Junho de 2007, a Comissão  realizou 
um total de 103 inspecções – 54 inspecções iniciais de aeroportos, 21 inspecções de
seguimento e 28 inspecções de autoridades nacionais competentes.

7. Quando e por que motivo foi colocada esta vedação?

A Comissão não é a instituição adequada para responder a esta pergunta.

II. Supostas violações da segurança no Aeroporto de Fuerteventura

No que diz respeito ao aeroporto de Fuerteventura, a questão levantada pelo peticionário 
relativamente à segurança é da mesma natureza da do aeroporto de Madrid. Com excepção da 
primeira pergunta, todas as outras já receberam resposta da Comissão (parte I).

1. Foi efectuada anteriormente alguma inspecção a este aeroporto?

A Comissão visitou o aeroporto de Fuerteventura em Fevereiro de 2007, no âmbito de uma 
inspecção da autoridade espanhola competente para fiscalizar a execução do programa 
nacional espanhol de controlo da qualidade da aviação civil. No entanto, a Comissão não 
efectuou uma inspecção deste aeroporto.

Em conformidade com o seu programa nacional de controlo da qualidade, a autoridade 
espanhola competente (inspectores nacionais) leva periodicamente a efeito actividades de 
fiscalização do cumprimento das normas no aeroporto de Fuerteventura.

A Comissão realiza inspecções, incluindo inspecções por amostragem adequada dos 
aeroportos, a fim de fiscalizar a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2320/2002 pelos 
Estados-Membros.

Para além disso, na sequência das informações recebidas do peticionário, a Comissão 
contactou a autoridade espanhola competente relativamente à questão por ele levantada, 
tendo-lhe sido assegurado que foi realizada uma investigação e que será tomada uma medida 
de rectificação imediata se se confirmar a existência de uma violação da segurança.

5. Resposta complementar da Comissão, recebida em 22 de Abril de 2010.

Depois do arquivamento da presente petição na reunião da Comissão das Petições em 3 e 4 de 
Novembro de 2009, o peticionário enviou a esta comissão parlamentar em 9/12/2009 um 
relatório do Ministério Público de Portugal solicitando a reabertura da petição e a tomada de 
novas medidas neste domínio por parte da Comissão Europeia.

A Comissão Europeia recebeu correspondência idêntica do peticionário em 12/12/09. Na sua 
resposta de 15/1/2010, a Comissão informou o peticionário de que as informações prestadas 
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não modificavam a avaliação que a Comissão fizera da situação e que, em função da extensa 
correspondência anteriormente mantida com o peticionário sobre o presente assunto, não iria 
dar seguimento a este processo.


