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Introdução: o conceito de IA e a delimitação do tema

Criado em 1956, o conceito de IA é, hoje em dia, oficialmente definido em França como o 
«domínio interdisciplinar teórico e prático que tem por objetivo a compreensão dos 
mecanismos da cognição e da reflexão, e sua imitação por um dispositivo de hardware e 
software, para efeitos de assistência ou substituição das atividades humanas» (relatório de 
2019 do Ministério das Forças Armadas, «A IA ao serviço da Defesa», p. 3). Esta ideia de 
«simulação das funções cognitivas humanas» reflete-se na definição russa (v. Decreto 
Presidencial, artigo 5.º, de 10 de outubro de 2019). A definição da IA proposta pelo grupo de 
peritos de alto nível da UE é, em contrapartida, mais abstrata e complexa (v. «Orientações 
éticas para uma IA digna de confiança», 8 de abril de 2019, artigo 143.º), sem dúvida porque 
não se limita, ao contrário das duas primeiras, a tentar identificar os aspetos militares da IA.

Esta diferença de abordagem constitui uma indicação valiosa: incita a considerar os 
problemas relacionados com a utilização da IA como fundamentalmente diferentes, consoante 
seja utilizada no domínio militar ou noutros domínios. Por esse motivo, o presente documento 
de trabalho trata apenas dos aspetos militares da IA, mesmo que o título oficial do relatório 
(«IA: questões de interpretação e de aplicação do Direito Internacional na medida em que a 
UE é afetada nos domínios da utilização civil e militar e de autoridade do Estado fora do 
âmbito da justiça penal»), submetido à apreciação da Comissão JURI, permita, 
eventualmente, ampliar depois o âmbito do estudo.

I/O contexto tecnológico: a diversidade da utilização da IA no domínio militar

Como constatado pelo relatório francês, de março de 2018, de Cédric Villani, intitulado «Dar 
um sentido à IA. Para uma estratégia nacional e europeia», a IA pode ter uma utilização 
diversificada em matéria de Defesa. Destacam-se dois tipos principais de utilização.

Em primeiro lugar, a utilização da IA para o tratamento de informações (imagens ou 
gravações), a fim de permitir, por exemplo, o reconhecimento e a cartografia em 3D de 
edifícios em zona inimiga. O armazenamento deste tipo de dados sensíveis coloca, 
nomeadamente, o problema da cibersegurança, que é um problema global, não específico do 
domínio militar, mas particularmente importante para este.

Por outro lado, a utilização da IA para reforçar a eficácia operacional dos exércitos envolvidos 
em combate. Pode tomar diversas formas, sendo as duas mais conhecidas «o combate 
colaborativo» e os SALA (sistemas de armas letais autónomas). O combate colaborativo é um 
sistema complexo de interligação entre unidades de combate, que permite auxiliar, através da 
IA, a tomada de decisão em tempo real dos combatentes humanos, por exemplo, pilotos de 
aviões de combate ou tanques. Pode, nomeadamente, manifestar-se sob a forma de um 
diálogo imediato através do qual a IA aconselha ao combatente humano uma determinada 
ação, mas deixando-lhe a decisão final. Quanto aos SALA, são robôs assassinos, ou seja, 
sistemas de IA que, com base nos seus algoritmos, tomam eles próprios a decisão de atacar o 
inimigo ou até de o matar. São estes que colocam as questões éticas e jurídicas mais sensíveis.

II/O contexto geopolítico: a corrida aos armamentos, recorrendo à IA, entre as grandes 
potências

Perante as tremendas inovações em matéria de armamentos resultantes da IA, as grandes 
potências lançam-se numa verdadeira corrida. Vladimir Putin transmite, com efeito, a 
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impressão geral ao afirmar, no seu discurso de 1 de setembro de 2017, que «a IA é o futuro 
[...]». Quem se tornar líder neste domínio tornar-se-á o líder mundial».

Os Estados Unidos querem continuar a ser um líder neste domínio, como o Presidente Donald 
Trump anunciou, em fevereiro de 2019, ao revelar o seu plano «Iniciativa americana de IA». 
Já em 2017, o General John Allen apresentara o conceito de «hiperguerra», ou seja, a guerra 
do futuro em que a decisão humana estará «totalmente ausente». Estão já a ser executados 
projetos concretos, como o projeto Marven que visa estabelecer um sistema de vigilância 
militar em larga escala através de uma frota de drones autónomos. Este projeto baseia-se 
numa colaboração entre o Pentágono e a Google, mas esta empresa retirou-se em março de 
2019 na sequência de protestos de alguns dos seus trabalhadores. Existe também o projeto 
Jedi, que visa modernizar a infraestrutura de computação em nuvem do Pentágono. A 
Microsoft acaba de ganhar o concurso em outubro de 2019, derrotando por pouco a Amazon. 
Por último, importa salientar que a regulamentação Itar confere uma vantagem competitiva 
aos Estados Unidos. Trata-se de uma regulamentação americana extraterritorial, através da 
qual os Estados Unidos se atribuem o direito de proibir a venda para exportação de qualquer 
sistema de armamento que contenha, pelo menos, um componente americano. Por exemplo, a 
França já sofreu as consequências desta regulamentação.

A China visa, abertamente, suplantar os Estados Unidos. O seu projeto «Made in China 
2025», revelado em 2015, que procura desenvolver o potencial civil e militar da IA, pareceu 
suficientemente inquietante ao Presidente Donald Trump para que fizesse dele um dos 
principais alvos da guerra comercial que iniciou com a China. O Pentágono considera, com 
efeito, que a China possui uma vantagem resultante da «fusão» entre o Estado e as empresas 
BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), enquanto as empresas GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) são mais independentes em relação ao Pentágono, como ilustrado pela 
retirada da Google em 2019.

A Rússia tenta também entrar nesta competição pela supremacia militar em matéria de IA. Em 
2018, o Chefe do Estado-Maior da Rússia declarou que a Rússia se empenhava na robotização 
de 33 % dos seus materiais e sistemas de armamento. O Decreto Presidencial de 10 de 
outubro de 2019 fixou o ano de 2030 para a concretização desse objetivo de desenvolvimento 
da IA. Foram já alcançados resultados concretos. Os primeiros robôs de combate terrestre 
russos (UGV) têm sido ensaiados desde 2009 e já foram lançados outros projetos, como o do 
carro de combate não tripulado T14 Armata.

Por último, a França esforça-se por permanecer na corrida, como demonstrado pelo relatório 
volumoso de 52 páginas intitulado «A IA ao serviço da Defesa», publicado pelo Ministério 
das Forças Armadas em setembro de 2019, ou ainda pelo discurso de 7 de fevereiro de 2020 
do Presidente Macron na École de Guerre, no qual declara, nomeadamente, que «a IA [...] 
constitui uma das prioridades da nova Agência de Inovação da Defesa ».

III/ O contexto jurídico: as tentativas de enquadramento da utilização de armas que 
utilizem a IA

A ONU, a UE, numerosos Estados e ONG reconheceram que o desenvolvimento de armas 
através da IA é um facto de monta na História da Humanidade. Os receios centram-se, em 
particular, nos SALA, considerando o Parlamento Europeu que têm potencial para «alterar 
radicalmente a guerra, levando a uma corrida sem precedentes e sem controlo aos 
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armamentos» (Resolução de 12 de setembro de 2018, considerando E).

Desde outubro de 2012, 86 ONG presentes em 32 países efetuam, por isso, a campanha «Stop 
Killer Robots», que exige um tratado de proibição dos SALA, sobretudo por razões éticas. O 
Parlamento Europeu segue a mesma linha de pensamento. Na sua Resolução de 12 de 
setembro de 2018, apela à UE para que trabalhe «com vista ao lançamento de negociações 
internacionais sobre um instrumento juridicamente vinculativo que proíba os sistemas de 
armas letais autónomas» (ponto 3 da resolução)

A ONU é mais circunspecta, tendo criado, em 2016, um Grupo de Peritos Governamentais 
(GPG) para os SALA, que se reúne desde 2017, todos os anos, em Genebra, no contexto da 
Convenção sobre Certas Armas Convencionais. Ora, este GPG, que reflete as posições das 
grandes potências militares, não pretende a proibição dos SALA. As suas ambições 
limitam-se a tentar enquadrar a sua utilização. Porém, mesmo neste aspeto, as negociações 
estagnaram devido ao facto de os participantes não quererem um enquadramento demasiado 
restritivo. É o caso, por exemplo, da França, que explicou, na reunião de agosto de 2019, que 
se opunha a um enquadramento demasiado restritivo para preservar a sua liberdade de 
utilização dos sistemas «hard kill» de proteção instantânea (cerca de um microssegundo de 
tempo de reação) dos blindados contra mísseis, rockets e morteiros.

IV/Eixos de trabalho

A proibição dos SALA é uma proposta atrativa do ponto de vista ético, mas está 
completamente desfasada das ambições das grandes potências militares. Se o Parlamento 
Europeu deseja ter uma voz nos debates do GPG, é, por conseguinte, preferível que apresente 
propostas construtivas para enquadrar a utilização dos SALA (e de outros sistemas de 
armamento que utilizem a IA), integrando nelas o respeito pelos valores fundadores da 
Europa. Esta abordagem está, aliás, globalmente em consonância com a filosofia do Livro 
Branco da Comissão Europeia sobre a IA, de 19 de fevereiro de 2020, que prevê a 
subordinação da IA ao respeito pelos valores europeus, embora especifique, inicialmente, que 
«não trata do desenvolvimento e da utilização da IA para fins militares» (página 1 do Livro 
Branco).

Uma primeira tarefa consistirá em propor uma definição dos SALA, definição sobre a qual o 
GPG ainda não chegou a acordo. Segundo a Missão Permanente da França junto da 
Conferência sobre o Desarmamento, os SALA «são  armas potencialmente capazes de 
identificar, atacar e neutralizar um alvo sem intervenção humana». Esta abordagem restritiva 
tem por objetivo incluir na categoria dos SALA duas das três categorias de robôs assassinos: 
«human off the loop» (robôs completamente autónomos) e «human on the loop» (robôs que 
agem autonomamente, mas em que o ser humano pode retomar o controlo em qualquer 
momento). Exclui, em contrapartida, a terceira categoria: «human in the loop» (robôs sem 
controlo humano permanente).

Por outro lado, convirá, sobretudo, propor regras para enquadrar a utilização dos SALA (e dos 
outros sistemas de armamento que utilizem a IA). Trata-se de um requisito aplicável a 
qualquer país democrático e a reflexão sobre o que poderiam ser estas regras já está em curso. 
Por exemplo, o Pentágono publicou, em 24 de fevereiro de 2020, uma lista de cinco princípios 
éticos para enquadrar a utilização das tecnologias de IA pelas forças armadas norte-
americanas: responsabilidade dos decisores, rastreabilidade do processo de tomada de 
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decisão, definição dos casos de utilização, testes de segurança, possibilidade de desativação 
em caso de «comportamento imprevisto».

Por seu lado, o GPG propôs, em 2018, orientações sobre os SALA, orientações a que mais de 
cem países deram o seu consentimento (incluindo os Estados Unidos, a China e a Rússia). A 
orientação mais importante é exigir que o controlo humano dos SALA seja, técnica e 
juridicamente, garantido, o que parece proibir o recurso aos robôs assassinos de primeira 
categoria («human off the loop»). Outras orientações exigem a plena e integral aplicação do 
Direito Internacional Humanitário e das Convenções de Genebra de 1949, o cumprimento da 
Convenção sobre Certas Armas Convencionais, de 10 de outubro de 1980 (que visa proibir ou 
restringir a utilização de armas que produzam «traumas excessivos»), bem como a ausência 
de antropomorfização dos SALA.

O papel do Parlamento Europeu será contribuir para o debate com base nestes trabalhos, 
ponderando também outras questões, como, por exemplo, a aplicação aos SALA do Tratado 
de Comércio de Armas, de 2 de abril de 2013. Este contributo deve, naturalmente, ser 
efetuado em estrita conformidade com as soberanias nacionais, como exigido pelo título 
oficial do relatório mencionado na introdução ao presente documento de trabalho.


