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Comissão das Petições

23.03.2007

COMMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Petição n° 0434/2006, apresentada por Marco Neves da Silva, de nacionalidade 
portuguesa, sobre a alegada inadequação das normas de segurança no aeroporto do 
Porto

1. Síntese da petição

O peticionário considera que as normas de segurança no Aeroporto Internacional Francisco Sá 
Carneiro, no Porto, não cumprem os requisitos mínimos estabelecidos na legislação 
comunitária pertinente. Após ter exposto a questão, sem êxito, às autoridades nacionais e ao 
Presidente da Comissão, que a remeteu para a Direcção-Geral de Energia e dos Transportes, o 
peticionário procura agora alcançar medidas adequadas, por parte do Parlamento Europeu,
com vista a garantir a segurança dos passageiros de avião que viajam a partir do e com destino
ao aeroporto do Porto.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 25 de Outubro de 2006. A Comissão foi instada a prestar 
informações (nº 4 do artigo 192º do Regimento).

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

"O peticionário alega que é possível introduzir artigos proibidos, a partir das zonas públicas, 
na zona de controlo de segurança dos passageiros, nas partidas, visto que o separador entre as 
duas zonas do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro não é suficiente para o evitar. O 
peticionário alega que é possível fazer passar os artigos proibidos por cima do muro, que não 
será suficientemente alto, ou introduzi-los por entre o muro e as colunas de suporte.

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

2.2.1. Zonas restritas de segurança e outras zonas do lado ar
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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.

O peticionário remeteu, efectivamente, a questão para a Comissão, que contactou as 
autoridades portuguesas de aviação civil nessa altura e obteve confirmação de que o problema 
estava em vias de ser sanado mediante a reconstrução do separador e o reforço dos controlos
até ao final das obras.

A Comissão solicitou às autoridades portuguesas competentes que prestem informações 
actualizadas sobre o processo de rectificação e recebeu agora a confirmação de que as obras 
serão concluídas em breve. As provas apresentadas indicam conformidade com os requisitos 
estabelecidos no Regulamento.


