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Resumo: O presente trabalho tem como objetivos refletir sobre 
a utilização de drones com potencial bélico em conflitos arma-
dos e a proteção de civis à luz do Direito Internacional Humani-
tário. A reflexão que se apresenta pretende contrapor os benefí-
cios e a eficiência militar da utilização de drones armados e os 
danos colaterais exercidos sobre pessoas não envolvidas nos 
conflitos. 
 
Sumário: I – Introdução. II - Evolução histórica e conceito do 
Direito Internacional Humanitário. III - Utilização de drones em 
conflitos armados. 1 - Drones autónomos. 2 - Responsabilidade 
legal do uso de drones equipados com Inteligência Artificial. IV 
– Considerações finais. V – Referências bibliográficas. 
 
I - INTRODUÇÃO 
 

“Quem quer que o mundo permaneça como ele está, não quer 
que ele continue a existir” 
Erich Fried 

 
 século XX foi o século da história da Humanidade e 
da história militar que assistiu à maior evolução tec-
nológica nos meios e métodos de fazer a guerra. Con-
comitantemente, e principalmente depois da segunda 
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Guerra Mundial, começaram também a proliferar normas e tra-
tados internacionais com o intuito de regular os conflitos arma-
dos, essencialmente, no domínio do Direito Internacional Huma-
nitário (DIH).  

Pelo facto de vivermos num contexto histórico-social 
onde os conflitos armados se fazem de uma forma completa-
mente diferente do conceito de guerra que temos do passado, 
consideramos pertinente refletir sobre a humanização dos con-
flitos bélicos a partir do DIH. 

Mais do que em qualquer época da história militar e da 
história dos conflitos armados, o combate à distância tem subs-
tituído paulatinamente o combate corpo a corpo. Inimigos que 
se defrontavam com espadas, baionetas e metralhadoras, passa-
ram a ter combates com aviões, misseis, armas químicas, armas 
nucleares e ataques cibernéticos. É neste contexto atual que sur-
gem os drones e a sua possibilidade técnica de fazer ataques aé-
reos coordenados, com ou sem o auxílio de um piloto na aero-
nave. 

Utilizaremos neste trabalho a designação de drones, ape-
nas por ser um termo mais divulgado e conhecido da população 
civil, sendo que a sua designação militar é a de Veículos Aéreos 
Não Tripulados, conhecidos pelo acrónimo de VANT, ou Aero-
nave Remotamente Pilotada (ARP), bem como pelo nome em 
inglês de Unmanned Aircraft System (UAS), ou ainda, Un-
manned Aerial Vehicle (UAV). Contudo, autores como Barreto 
et al. (1), fazem a distinção de Drone como aeronaves que não 
têm objetivos bélicos, e Remotely Piloted Aircraft System 
(RPAS), aeronaves que têm objetivos bélicos, uma vez que são 
equipadas com armamento.  

Os drones não são só instrumentos voadores, uma vez 
que há drones terrestres e marítimos. Qualquer dispositivo não 
tripulado que seja comandado por um operador ou robot, no caso 
dos drones autónomos, ou pela associação entre comando hu-
mano e comando robótico, é considerado um drone ou um 
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unmanned aerial vehicle ou unmanned combat air vehicle (1). 
Contudo, o uso cada vez maior de drones para vigilância militar 
em conflitos armados, e o recurso a armas letais, tem levado a 
um debate moral, ético e jurídico, fundamental para a manuten-
ção do Direito Internacional Humanitário (DIH). A proteção dos 
direitos humanos não termina em situações de conflitos arma-
dos, antes pelo contrário, é nestes momentos que as populações 
estão mais vulneráveis e que mais necessitam de proteção. 
Sendo a guerra uma realidade presente na história da Humani-
dade, há necessidade de regular juridicamente os conflitos arma-
dos como forma de preservar a humanidade e a proporcionali-
dade, minimizando ao máximo os seus efeitos sobre civis. 

Tendo em conta a observância da carta das Nações Uni-
das que eliminou o termo “guerra”, substituindo-o por “uso da 
força” e tendo em conta também as Convenções de Genebra, que 
adotaram a expressão “conflito armado”, será esta última ex-
pressão a que mais usaremos ao longo deste trabalho. 

O DIH, também designado pelo Direito Internacional 
aplicado aos Conflitos Armados, tem como premissa proteger e 
defender os direitos das pessoas em tempo de conflitos armados. 
As leis consagradas neste ramo do Direito Internacional Público 
são aplicadas em países onde decorrem conflitos armados. É 
aplicado aos militares e combatentes envolvidos nos conflitos, 
aos países neutros e à proteção de civis. Estas leis incluem a 
Convenção de Haia e as Convenções de Genebra. Para além des-
tes aspetos, o DIH é constituído pelos princípios gerais e costu-
mes aceites pelos estados (6). 

A utilização de drones em conflitos armados é o âmbito 
deste trabalho. Estas armas, e as suas implicações e consequên-
cias, fazem surgir questões éticas e morais relacionadas com o 
DIH responsável pela proteção de todos aqueles que não estão 
envolvidos nos conflitos.  

Os objetivos deste trabalho são refletir sobre o uso dos 
drones em conflitos armados no enquadramento do DIH; 
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apresentar a utilização de drones armados com tecnologia com 
Inteligência Artificial (IA) e autónomos, no enquadramento do 
DIH e das questões morais e éticas que aí se colocam; recorrer a 
uma distinção entre as vantagens e as desvantagens da utilização 
de drones armados, e de que forma protegem, ou não, popula-
ções civis não envolvidas em conflitos. 

Como metodologia para a elaboração desta reflexão, re-
correu-se a uma pesquisa descritiva da bibliografia, para conhe-
cer e analisar os contributos teóricos sobre o tema. 

 
II - EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CONCEITO DO DIREITO 
INTERNACIONAL HUMANITÁRIO  

 
“Quien recorre este interminable teatro de los combates de 
ayer encuentra a cada paso, y en una confusión sin igual, in-
decibles desesperaciones y todo género de misérias”. 
Henry Dunant 

 
As guerras no início do desenvolvimento da Humani-

dade, decorriam sob a lei do mais forte e não apresentavam re-
gras definidas. Na Idade Média, o Cristianismo implementou al-
gumas regras ao formar instituições que impunham a defesa do 
património cristão, a defesa dos pobres e dos agricultores, atra-
vés de instituições humanitárias. 

No século XVIII, surgem as bases do Direito de Guerra 
Moderno, a partir do conceito de Guerra Justa, presente nas 
obras de Rosseau e Vattel, que consideravam que as guerras se 
deveriam limitar aos militares e não envolver os civis. Contudo, 
o Direito de Guerra Moderno só surge em 1859 depois da bata-
lha de Solferino. Foram os ideais de Henry Dunant no século 
XIX, que expostos na sua obra “Lembranças de Solferino”, fez 
surgir o que conhecemos hoje como o Direito Internacional Hu-
manitário (DIH) (9). Este importante instrumento de proteção à 
pessoa em situação de conflito armado veio desenvolver a noção 
fundamental de respeito pela Humanidade e a consciência ética. 
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Constatamos assim, que o DIH apresenta do ponto de 
vista histórico dois períodos marcados: antes da Batalha de Sol-
ferino e depois da Batalha de Solferino. Embora sendo reconhe-
cido que os costumes humanitários são praticados desde sempre, 
e desde que há guerras, é consensual considerar o ano de 1864 
como o ano da origem do Direito Internacional Humanitário a 
partir da 1ª Convenção de Genebra. A necessidade de regular as 
condições em que surgia e se desenvolvia a guerra, assim como, 
a proteção das suas vítimas, ficou refletida na facilidade de acei-
tação e implementação da 1ª Convenção de Genebra. 

Em 1949, ao serem aprovadas as quatro Convenções de 
Genebra (CG) e, em 1977, aprovados os dois Protocolos Adici-
onais (PA), o Direito Internacional Humanitário (DIH) ficou 
substancialmente mais enriquecido. Assim, a 1ª Convenção de 
Genebra (CG) regula as condições de vida dos feridos envolvi-
dos em conflitos armados em terra; a 2ª CG regula as condições 
de vidas dos náufragos, feridos e doentes em conflitos armados 
no mar; a 3ª CG regula o tratamento a dar a prisoneiros de 
guerra; e a 4ª CG regula a proteção de civis em conflitos armados 
(10). 

As principais fontes do DIH são as Convenções de Haia, 
as Convenções de Genebra, a Clausula Martens, os princípios 
fundamentais, entre outros. Dos princípios fundamentais do DIH 
gostaríamos de destacar: o Princípio da Distinção, o Princípio da 
Humanidade, o Princípio da Necessidade, o Princípio da Propor-
cionalidade, o Princípio da Proibição de Causar Sofrimento Des-
necessário, o Princípio da Independência do “jus in bello” do 
“jus ad bellum”. Assim, os fundamentos básicos que constituem 
o DIH, e que lhe dão sustentabilidade e credibilidade, são: o 
Principio da Humanidade – que diz respeito à proteção da pessoa 
humana contra atos de violência, preservando na totalidade o 
respeito pela Dignidade e tem o propósito de evitar sofrimento, 
mesmo em ambiente de conflito armado, através de ações que 
visem o respeito pelo ser humano, a proteção da vida e da 
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proteção da saúde (PA I às CG, artº 51º); o Principio da Distin-
ção – é a necessidade de distinguir de forma clara e inequívoca 
os combatentes dos não combatentes consagrados no artigo 3º, 
nº 1, da IV CG e PA I às CG, artº 48º; o Principio da Proporci-
onalidade – é o principio que pretende minimizar os efeitos co-
laterais dos conflitos armados, utilizando uma intervenção ar-
mada proporcional ao objetivo militar que se quer atingir; im-
plica o recurso a um juízo de valor, que mede a diferença entre 
o alvo a atacar e os efeitos colaterais previsíveis e refere que os 
ganhos militares e os objetivos a atingir devem ser superiores ao 
dano e ao sofrimento causado, mesmo que se trate de alvos mi-
litares (PA I às CG, artº 51º); o Principio da Necessidade – é 
usado para legitimar um ataque militar, segundo as regras e os 
princípios do DIH. Assim, um alvo protegido pode ser atacado 
se houver uma grande vantagem militar ou se alvos protegidos 
são usados pelas forças em combate para continuar as hostilida-
des, referindo também que o tipo e o grau da força aplicada para 
atingir um alvo legitimo deve ser aplicada tendo em conta os 
objetivos pretendido (artº 64º das CG e artº 43º do regulamento 
anexo à Convenção de Haia de 1907); e, o Principio da Precau-
ção – tem que ver com a responsabilidade que as partes em con-
flito têm que assumir, para verificar se os alvos das ações mili-
tares não são civis, não combatentes ou alvos de proteção espe-
cial. Ou seja, o DIH não pretende impedir os conflitos armados, 
mas sim discipliná-los e conduzi-los, conciliando estes com os 
objetivos militares e o respeito pelos direitos humanos (11, 47, 
48). 

O DIH é um ramo do Direito Internacional Público, que 
regula a forma como se desenrolam os conflitos, e como se pro-
videncia a proteção humanitária. Este ramo do direito estabelece 
assim, as regras a seguir pelos participantes em conflito, assim 
como, a forma e os meios usados na atividade bélica (7) (8). O 
DIH tem como principal objetivo, proteger pessoas que não par-
ticipam, ou tendo já participado em conflitos armados deixaram 
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de o fazer. Este grupo de pessoas protegidas pelo DIH, inclui: 
civis, pessoas doentes e feridas, náufragos, prisioneiros de 
guerra e pessoal militar da área da saúde e dos serviços religio-
sos. Para além desta proteção a pessoas, impõe restrições aos 
meios e aos métodos usados em conflitos armados, cujo objetivo 
é essencialmente minimizar o sofrimento. Sendo um dos ramos 
do Direito Internacional Público, o DIH, não é um direito à parte, 
como muitas vezes pode parecer (10). 

Para que o DIH seja aplicado tem que haver uma defini-
ção do tipo de conflito armado em causa, para que se determine 
a norma jurídica a aplicar. O Direito Internacional dos Conflitos 
Armados, aplica-se aos Conflitos Armados Internacionais (CAI) 
e aos Conflitos Armados Não Internacionais (CANI). Assim, são 
definidos por CANI, os conflitos que incluam os seguintes fato-
res: grupos armados não governamentais que permaneçam em 
conflito de forma não esporádica, cujas lutas entre si ou contra 
forças governamentais não sejam atos esporádicos de violência, 
que apresentam uma organização que lhes permite desenvolver 
no terreno e ao longo do tempo, operações bem preparadas (12). 
Os CAI, para serem classificados desta forma, não necessitam 
de organização militar, não exige um nível de intensidade do 
conflito, pode inclusivamente não apresentar combate, mas é 
classificado desta forma sempre que um estado declara guerra 
ou desenvolva um confronto armado contra outro estado (12). 

O grande promotor e divulgador do DIH, é o Comité In-
ternacional da Cruz Vermelha (CICV), que fundando a sua in-
tervenção nas Convenções de Genebra e nos Protocolos Adicio-
nais, protege e dá assistência à população civil, restabelece o 
contacto entre familiares e luta pelos direitos de prisioneiros de 
guerra. O (CICV), tem como função proteger civis não envolvi-
dos em conflitos, pessoas que deixaram de estar envolvidas, en-
contrar soluções para problemas humanitários decorrentes de 
conflitos armados, CAI e CANI, fazer respeitar o Direito Inter-
nacional dos Conflitos Armados (DICA) e o DIH, como forma 
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de restringir os meios e os métodos usados nas hostilidades (6).  
 

III - UTILIZAÇÃO DE DRONES EM CONFLITOS ARMA-
DOS 

 
"O desenvolvimento técnico só vai deixar um único problema 
por resolver: a debilidade da natureza humana."  
Karl Kraus 

 
Pretendemos neste capítulo apresentar os argumentos 

mais usados pelos diversos intervenientes para o uso ou não uso 
dos drones armados, assim como, apresentar as suas vantagens 
e desvantagens, como forma de contribuir para a reflexão que 
pretendemos fazer com este trabalho no âmbito do DIH. 

O desenvolvimento tecnológico de uma sociedade é re-
fletido na forma de fazer a guerra e na letalidade das armas usa-
das. A melhoria substancial do poder computacional com a com-
putação quântica à porta, a introdução da IA e o aperfeiçoamento 
da robótica, abrem caminho para uma singularidade histórica na 
área da tecnologia. As potencialidades destes novos instrumen-
tos vão alterar as estratégias de guerra de forma definitiva, tor-
nando impossível antever o futuro de aplicação das novas armas 
(13). 

Estando a forma de fazer a guerra e o emprego da força 
influenciada pela cultura vigente, a determinação atual para o 
desenvolvimento e aplicação de drones, está diretamente ligada 
a aspetos políticos dos países, à estrutura geopolítica dos confli-
tos armados, ao desenvolvimento tecnológico e aos fatores eco-
nómicos (13). Neste sentido, a utilização de drones armados 
apresenta vantagens e desvantagens, assimetricamente distribu-
ídas por civis e combatentes.  

Embora os drones sejam um dispositivo com uma tecno-
logia atual que pode ser usado para vigilância ou para ataque, o 
uso de dispositivos aéreos para vigilância, remonta à época do 
exército de Napoleão. A primeira vez que Veículos Aéreos Não 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 6________155_ 
 

 

Tripulados, foram usados foi no ano de 1849 quando a Áustria 
lançou sobre Itália, mais propriamente sobre a cidade de Veneza, 
balões armados com bombas acionadas por fusíveis. À seme-
lhança desta primeira utilização, as tropas americanas usaram 
balões com explosivos na Guerra Civil de 1861 a 1865 (2). As-
sim, explorando as vantagens de uma visão aérea para vigilância 
e reconhecimento, no sentido de adequar ou estabelecer uma es-
tratégia para combater o inimigo, equipamentos deste tipo tam-
bém foram usados na 1ª e 2ª Guerra Mundial a partir de balões 
aéreos. Aviões não tripulados para reconhecimento aéreo e espi-
onagem fotográfica durante a Guerra Fria, entre a União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os Estados Unidos da 
América (EUA), mostraram também a sua grande eficácia (3).  

Em 1935, surgiu nos EUA o primeiro veículo não tripu-
lado controlado por rádio, e o 1º protótipo durante a guerra da 
Coreia e do Vietnam, nos anos 1950 a 1970, usado principal-
mente em missões de reconhecimento. 

O sucesso do emprego de drones nas operações de Israel 
contra o Líbano em 1982, fez com que os EUA adquirissem o 
drone Pionnere, largamente usado para fornecer informações 
durante a operação Tempestade no Deserto em 1991. Contudo, 
foi em 2001, na Guerra contra o Afeganistão e, posteriormente 
em 2003 na Guerra contra o Iraque, que foi pela primeira vez 
usado um drone armado Predator (4). 

Hoje, os drones são cada vez mais sofisticados, graças a 
uma tecnologia também cada vez mais sofisticada, devido à uti-
lização de novos materiais, à aerodinâmica cada vez mais estu-
dada, à utilização de satélites artificiais, a microcomponentes de 
eletrónica modernos e a softwares de Inteligência Artificial (IA) 
(5).  

Faremos uma referência especifica neste trabalho aos 
drones para uso militar, mas importa acrescentar que os drones 
têm múltiplas aplicações. Assim, são atualmente usados drones 
na agricultura para atividades que envolvem a pulverização com 
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pesticidas; são usados na meteorologia para recolha de informa-
ções relativas a alterações climatéricas; na indústria pecuária 
para monitorizar manadas e rebanhos, ou qualquer outro tipo de 
animais que se desloquem em grupo ou isoladamente, quer se-
jam domésticos ou selvagens; são também usados para filmar ou 
fotografar eventos sociais; são usados na proteção civil para lo-
calizar incêndios e inundações, e a partir daí projetar as forças 
no terreno e os recursos materiais adequados; são usados no âm-
bito logístico para distribuição de produtos a consumidores que 
os tenham adquirido ou mesmo na ajuda humanitária em situa-
ções de catástrofe (14).  

As tecnologias usadas em conflitos armados têm sido re-
guladas desde 1868 por uma declaração que tem percorridos os 
tempos e que tem sido o alicerce da abordagem do Direito Inter-
nacional dos Conflitos Armados (DICA), que é a Declaração de 
São Petersburgo. Desde então, o imperativo humanitário tem li-
mitado o uso de armas de forma indiscriminada, incorporando 
aos acordos internacionais, restrições que são cada vez mais es-
pecificas, como o uso de minas antipessoais, de armas químicas, 
biológica e incendiárias (15). 

Tendo sido formulado de forma intensionalmente abran-
gente, e sem possibilidade de prever o desenvolvimento da tec-
nologia bélicas das décadas seguintes, o DICA abrange sem dú-
vida a operação dos drones. Assim, o DICA refere que sempre 
que há desenvolvimento e utilização de uma nova arma ou um 
novo método de guerra, incumbe aos estados a responsabilidade 
de limitar e adequar o seu emprego nas circunstâncias apresen-
tadas no referido Direito (artº 36º do PA I) (16).  

Embora os seus defensores considerem que o uso de dro-
nes tornam os conflitos armados mais humanitários, na medida 
em que selecionam com maior precisão alvos legítimos, corre-
se o risco da sua utilização legitimar o uso generalizado e abu-
sivo de forças militares (17). Neste sentido, podemos dividir as 
desvantagens na utilização de drones em dois grupos distintos: 
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as desvantagens alcançadas para as forças militares ou comba-
tentes legítimos e as desvantagens apontadas relativamente a ci-
vis. 

Assim, as limitações apresentadas na utilização de dro-
nes por militares circunscrevem-se a aspetos como: a incapaci-
dade que estes equipamentos têm para analisar na integra, todo 
o ambiente da área de operações; a impossibilidade de tornar o 
drone descartável, uma vez que se trata de uma tecnologia alta-
mente dispendiosa; o elevado investimento tecnológico que é 
necessário fazer a partir de redes de satélites e bases terrestres; 
e, os problemas de confiabilidade e operacionalidade devido à 
complexidade nos processos de comunicação (4). Quando os 
drones operam para matar, não têm forma de prender ou ferir 
militares e fazer deles prisioneiros de guerra. Neste sentido, a 
tomada de decisão deve ser ponderada após uma minuciosa ava-
liação da situação e consequências da mesma. O uso de drones 
com objetivos militares, acarreta riscos morais e legais, relacio-
nados com a possibilidade de violação de soberania de um es-
tado, a utilização única e excessiva de uma intervenção militar e 
o desrespeito pelo princípio da distinção consagrado no DIH 
(18). As desvantagens apresentadas para o uso de drones em re-
lação à população civil, são inúmeras. Assim, ao operar drones 
a longas distâncias, há sempre a possibilidade de não se conse-
guir analisar as situações de rendição e a distinção entre civis e 
combatente, podendo haver uma desumanização dos conflitos 
pela ausência de dor moral, em prol de uma maior eficiência 
(19). 

As novas formas de apresentação dos conflitos armados 
com padrões de combate menos convencionais, podem ter efei-
tos desestabilizadores, com implicações e imprevisibilidade na 
estratégia. Assim, a ausência de controlo e o facto de gerar con-
flitos assimétricos, coloca as populações civis e não combatentes 
em maior risco. Quanto mais segura for uma guerra para os mi-
litares, mais distanciados estão dos valores humanos e das 
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consequências que as suas ações têm para o inimigo, uma vez 
que são apenas uma referência no ecrã de um computador. Este 
fator é considerado um perigo para a desresponsabilização moral 
e ética. 

Na utilização de drones armados, fica por definir a cer-
teza da capacidade técnica e operacional para se distinguir alvos 
civis e militares e alvos civis que se tornaram ou deixaram de ser 
combatentes, respeitando desta forma o Protocolo Adicional II, 
das Convenções de Genebra, no seu artº 13º (16). 

Os críticos que contestam a utilização de drones arma-
dos, referem que esta prática mata um número desproporcional 
de população civil, chegando a afirmar que os civis mortos re-
presentam a maioria dos ataques, com cerca de 50 civis por cada 
militar (20). Contudo, o número de civis mortos por ataques com 
drones não é consensual, uma vez que está diretamente envol-
vido o interesse que cada uma das partes tem na sua utilização. 
Assim, um estudo (21) refere que em 2011, 35% das vítimas dos 
ataques com drones eram civis. Contudo, agentes responsáveis 
pelo contraterrorismo dos EUA, referem que apenas 2,5% dos 
mortos por drones são civis. Outras fontes (22) referem que a 
taxa de mortos civis é de 26,5%, e outros ainda, que a taxa é de 
4 a 20% (21). Abbot (20) refere que em cada ataque há sempre 
vítimas civis, o que representa 100% dos ataques em que os dro-
nes são usados. A imprecisão sobre o número de mortos civis 
em ataques com drones, reside no facto de os ataques serem re-
alizados em zonas remotas, com ausência de observadores isen-
tos e independentes, uma vez que os registos são feitos por au-
toridades e jornalistas dos locais atacados (23). 

Um dos aspetos que tem gerado mais controvérsia na uti-
lização de drones armados é a possibilidade de serem usados 
para execuções sumárias à margem de decisões judiciais. Este 
método presume a culpa, impede a presunção de inocência, in 
dúbio pro reu, e junta num mesmo elemento e numa mesma au-
toridade, o juiz e o executor (24, 25). A utilização de drones com 
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finalidades individuais, por não militares ou militares menos es-
crupulosos, impede a identificação e o julgamento dos respon-
sáveis por estes ataques (26, 49). 

Tal como o fizemos para apresentar as desvantagens, di-
vidimos as vantagens na utilização de drones, em dois grupos 
distintos: as vantagens apontadas relativamente a civis e as van-
tagens alcançadas para as forças militares ou combatentes legí-
timos. 

Relativamente às vantagens para os civis, os defensores 
da utilização de drones referem que estes são mais precisos, pos-
sibilitam uma análise mais detalhada na seleção de alvos milita-
res inimigos, poupando vidas de civis dos territórios atacados, 
fazendo cumprir assim o DIH. A defesa dos bombardeamentos 
estratégicos e “cirúrgicos” está alicerçada na premissa de que 
este método reduz substancialmente a morte de civis. Assim, au-
tores como Karlsrud (27), consideram que devido às suas vanta-
gens, principalmente a de minimizar o número de mortos civis, 
a decisão de utilizar drones em conflitos armados é eticamente 
obrigatória. Os drones permitem com mais segurança, respeitar 
o princípio da distinção, uma vez que têm mais meios para dis-
tinguir alvos legítimos e ilegítimos, constituindo assim, uma 
vantagem humanitária (18). 

No que respeita às vantagens para os militares, a utiliza-
ção de drones enfrenta ainda alguns desafios culturais no seu 
emprego em larga escala, mas são essencialmente os militares 
os que mais vantagens têm com a sua utilização em combate. 
Contudo, ultrapassada a rutura epistemológica, tudo indica que 
no futuro será um aparelho militar preferencial na guerra aérea 
remota, pelas inúmeras vantagens que apresenta e que passamos 
a descrever (13). Uma vantagem substancial da utilização de 
drones, é o facto de eliminar o fator humano. Do ponto de vista 
estratégico e operacional, é um meio mais seguro, uma vez que 
permite salvar a vida dos militares caso a aeronave seja abatida. 
Ao retirar o elemento humano da equação, os drones têm a 
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capacidade de proteger de uma forma inédita os militares que 
operam as aeronaves. As limitações anatomo-fisiológicas do ser 
humano impedem a utilização plena das aeronaves/aviões, no 
que diz respeito à sua manobralidade, à velocidade, à altitude e 
à precisão (28). Neste sentido, os drones serão no futuro o ins-
trumento aéreo de eleição, principalmente nas situações de ele-
vada perigosidade em que o elemento humano é a principal li-
mitação (13). 

Os drones podem ser determinantes para as tropas no ter-
reno, no sentido em que podem fornecer informações, como a 
posição do inimigo, permitindo assim adequar estratégias de in-
tervenção, no sentido de evitar o agravamento do conflito, pou-
pando desta forma inúmeras vidas. O uso de equipamento como 
os drones, permite que um Estado ou uma força possa ter todos 
os seus operacionais em combate, sem a desvantagem da vulne-
rabilidade de quem combate. Ou seja, a extensão da força militar 
pode ir a milhares de quilómetros de distância, muito para lá das 
suas fronteiras físicas. A utilização de drones em conflitos arma-
dos torna a ação militar mais eficaz, reduz o número de militares 
envolvidos, acelera a execução de objetivos estratégicos, táticos 
e operacionais, e tudo isto com menos custos (29). 

Outras vantagens na utilização de drones é a fácil substi-
tuição de pilotos enquanto a aeronave se mantem em voo e a 
possibilidade de serem usados em ambientes contaminados com 
elevada letalidade para o ser humano, como os que estão relaci-
onados com a presença de matérias nucleares, químicas e bioló-
gicas (30). A possibilidade de poupar a vida a militares que ope-
ram em terrenos inóspitos e inacessíveis para realizar operações 
de alto risco, de desativar artefactos explosivos, como as minas, 
e de vigiar território inimigo sem danos humanos, são outras das 
vantagens para a utilização de drones (31). O investimento em 
drones pelas forças militares, no sentido em que se poupa a vida 
do piloto, parece ser promissor. O facto de ser um veículo não 
tripulado, faz com que toda a engenharia e design do cockpit não 
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necessite de dispositivos de apoio à vida, como oxigénio e as-
sentos ejetáveis, tornando desta forma a aeronave mais leve. Este 
aspeto apresenta ganhos para a sua operacionalidade, uma vez 
que pode voar mais horas, aumentar a performance, exclui pro-
blemas de cansaço e menos custos na formação do piloto (32). 

Para além do uso estritamente militar, os drones com IA 
podem ser usados por órgãos policiais, no combate ao crime or-
ganizado, para proteção de instalações sensíveis do ponto de 
vista da segurança interna, para ações de vigilância contra o ter-
rorismo, para o controle de multidões, para colher informações 
sobre veículos roubados e a sua localização, e, para identificação 
por reconhecimento facial de pessoas procuradas pelas autorida-
des (32).  

 
1 - DRONES AUTÓNOMOS 

 
A utilização de armas autónomas de uma forma geral e 

os drones em particular, passaram para uma discussão pública 
civil a partir do artigo Losing humanity: the case against killer 
robots (33), publicado pela Human Rights Watch e pela Harvard 
Law School International Human Rights Clinic, pela preocupa-
ção perante as execuções extrajudiciais expressas no relatório do 
Conselho de Direitos Humanos (CDH) das Nações Unidas (26) 
e através da publicações e advertências do Comité Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV). Contudo, pelos potenciais ganhos 
em superioridade militar, pela sua eficiência e eficácia, este tipo 
de armas tem cada vez mais defensores para o seu uso (32). 

O desenvolvimento da tecnologia militar a partir do sé-
culo XX, o uso crescente de novas tecnologias no século XXI e 
a sua maior precisão, não tem impedido que continuem a  existir 
vítimas civis nos conflitos armados. Acresce a esta questão, a 
preocupação da utilização de drones autónomos com armas le-
tais equipados com IA, que permite a sua operação sem inter-
venção humana direta, ou seja, os designados human-out-of-the-
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loop. Tendo em conta que a componente humana neste tipo de 
intervenção em conflitos armados está substancialmente au-
sente, lança a dúvida se este tipo de intervenção é compatível 
com o cumprimento e o respeito pelas diretivas do DIH. 

Em todas as épocas de evolução tecnológica, nomeada-
mente e principalmente, quando está em causa a utilização de 
armas letais, a disrupção social e jurídica leva a questionamentos 
éticos e de direitos humanos, no sentido de se salvaguardar a 
proteção de pessoas e bens. Assim, a incerteza do uso destas no-
vas tecnologias, assim como, os potenciais riscos e as conse-
quências imprevisíveis, leva a que haja a necessidade de se re-
fletir sobre o princípio da precaução, o princípio da humanidade 
e o princípio da distinção, como forma de respeitar na plenitude 
os aspetos básicos do DIH em situações de conflito armado. 

O debate internacional sobre o uso de instrumentos autó-
nomos, nomeadamente drones, lança as seguintes questões: este 
tipo de equipamentos letais acresce riscos para civis e não com-
batentes, comprometendo o DIH? Ou são exatamente este tipo 
de instrumentos militares que permitem uma maior discrimina-
ção e distinção, protegendo civis e tendo apenas como objetivo 
os alvos militares? A dificuldade em responder com exatidão a 
estas questões, levou a que se formassem dois grupos distintos. 
Temos os que defendem que instrumentos militares equipados 
com IA e autonomia, tornam a intervenção num cenário de con-
flito armado mais eficiente, pelo que deve ser usado. Para defen-
der este argumento, autores como Arkin (34), consideram que a 
ausência de características humanas como o medo, o precon-
ceito, o instinto de autopreservação, o desejo de vingança e a 
falta de discernimento pelo cansaço, tornam estes instrumentos 
mais seguros num cenário de conflito. Ainda dentro desta linha 
de pensamento, Schmitt (35), considera que o uso destas armas 
não é ilegal e consequentemente aceite pelo DIH, sendo que 
como qualquer instrumento, é passível de ser usado ilegalmente, 
mas o uso ilegal de uma arma não deve tornar essa arma ilegal. 
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Por outro lado, há os que consideram a utilização de drones au-
tónomos um perigo para pessoas e bens, uma vez que apresen-
tam limitações por não possuírem características humanas. A au-
sência destas características torna-os eficientes do ponto de vista 
quantitativo, mas não do ponto de vista qualitativo, colocando 
em risco potenciais avaliações ético-morais. Para que haja res-
peito pela dignidade humana, pelos valores, pelos direitos, pelas 
liberdades e pela diversidade cultural, é fundamental uma cul-
tura de confiança e transparência (36), onde a cooperação entre 
todos os intervenientes na construção e utilização de equipa-
mento com IA, tenha em conta as implicações morais do seu uso. 
Para salvaguarda da Humanidade, a aspiração última do uso de 
tecnologia com IA deverá ser sempre o bem comum e os bene-
fícios para própria Humanidade. 

Tal como existe um enorme número de defensores de 
máquinas de guerra autónomas, há um enorme número dos que 
são contra o seu uso. Um dos argumentos que é avançado contra 
o uso de drones autónomos, é a possibilidade de haver falhas 
técnicas: por defeito de fabrico; por erros de programação; por 
alterações dos algoritmos; por incapacidade para prever a evolu-
ção dos algoritmos das machine learning; pela impossibilidade 
de controlo humano em caso de avaria do sistema; e, pela possi-
bilidade de sofrer ataques cibernéticos. Para além destes aspetos 
mais técnicos, a preocupação está também no acesso a estes 
equipamentos militares por grupos terroristas e/ou forças irregu-
lares, pela banalização dos conflitos armados e pela desumani-
zação da operação à distância em condições de segurança para o 
operador (37). O debate de condenação dos drones armados, sur-
giu essencialmente pela forma como foram usados nos conflitos 
no Afeganistão, no Iêmen e em Gaza (45). Os que estão contra 
a utilização de drones armados referem que estes mataram de 
forma inadvertida vários civis, pelo que o DIH não foi respei-
tado. 

Drones com tecnologia dotada de IA com deep learning, 
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podem ter consequências inimagináveis, uma vez que o software 
tem capacidade para aprender e tomar decisões sobre o que en-
tretanto aprendeu. Esta é uma situação que foge completamente 
nos dias de hoje ao controle dos próprios criadores dos algorit-
mos. Outras das desvantagens da utilização deste tipo de tecno-
logia reside no facto de poder ser adquirida por grupos terroristas 
e exércitos não estatais, com objetivos de eliminar minorias ét-
nicas ou religiosas. Preocupações quanto ao uso de drones autó-
nomos com IA, situam-se também na possibilidade real de serem 
alvo de hackers, que se apropriem do sistema informático, redi-
recionando trajetórias e alvos (38). A possibilidade de os drones 
serem usados em CANI, contra populações e inimigos internos, 
torna mais complexa a regulamentação e o controle internacio-
nal, assim como, uma guerra justa (39). 

A IA de uma forma geral e a IA aplicada a equipamentos 
militares, vai com certeza ter um grande impacto nas relações 
internacionais, e consequentemente no Direito Internacional e 
no DIH. A competição entre potencias militares que têm inves-
tido na IA, leva a uma vantagem estratégica significativa, que 
vai alterar de forma imprevisível a maneira como se desenrola-
rão os conflitos armados a partir do século XXI (40). Armas es-
tritamente autónomas podem, por um erro técnico, por em causa 
a segurança de um país, pois a sua falta de discernimento e in-
flexibilidade, dificultam o abortar de uma missão. Se em ne-
nhum momento do ciclo houver intervenção humana, com capa-
cidade de atempadamente alterar o que estava previamente de-
terminado, as consequências podem ser imprevisíveis, para os 
países que são vítimas, mas também para a política internacio-
nal. 

Paradoxalmente, os argumentos a favor e contra o uso de 
armas autónomas com IA, vai ter como foco o fator humano. As 
características humanas são avançadas pelos defensores das ar-
mas autónomas como uma grande desvantagem, e por este mo-
tivo, as armas são defendidas por serem mais eficientes. Os que 
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são contra as armas autónomas, referem que a falta de caracte-
rísticas humanas, como a compaixão e a empatia são um pro-
blema, pelo que as armas autónomas podem ser um risco. Este 
último grupo considera que sistemas autónomos sem controlo 
humano em todas as suas fases, são incapazes tomar decisões 
sobre a vida e sobre a morte de pessoas.  

De acordo com o DIH, a utilização de drones com armas 
letais autónomas pode não respeitar os princípios básicos, uma 
vez que: não havendo intervenção humana, estas armas podem 
por em risco o princípio da Humanidade; a dificuldade que estas 
máquinas poderão ter para distinguir civis e não combatente em 
todas as situações de combate, põe em causa o princípio da Dis-
tinção; a dificuldade em analisar com segurança a globalidade 
do contexto no conflito, poderá implicar com o princípio da Pro-
porcionalidade, quanto aos meios e métodos usados; para res-
peitar o principio da Precaução, é necessário que as máquinas 
estejam programadas para tomar decisões perante o contexto, 
uma vez em muitas situações são as características humanas do 
operador/militar que o ajudam a tomar as decisões em casos e 
situações especificas; tendo em conta que o princípio da Neces-
sidade está dependente de decisões políticas, a avaliação no tea-
tro/área de operações, não pode em muitas situações ser feita em 
tempo real. Por todos estes motivos, e mais aqueles que o futuro 
nos reserva, por dificuldade em fazer previsões a médio-longo 
prazo, é fundamental a reflexão e discussão sobre o uso de armas 
autónomas e o seu impacto nos direitos fundamentais, principal-
mente no direito à vida. 

Para dar resposta aos princípios enunciados, é fundamen-
tal que os militares que operam drones e os líderes da cadeia de 
comando saibam quando o DIDH pode ser violado. Tendo em 
conta que os conflitos armados decorrem em cenários de grande 
instabilidade, é fundamental que os militares na área de opera-
ções saibam se passaram para a alçada do DIH caso o conflito se 
restaure.  
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Sabendo pelo percurso histórico da Humanidade, que to-
das as invenções para benefício da Humanidade foram muitas 
vezes usadas contra ela, com o uso de armas autónomas, nome-
adamente, os drones, também pode acontecer. Neste sentido, 
sendo a história o melhor professor para o futuro, deve ser asse-
gurado desde já que este equipamento seja submetido a um rigo-
roso controlo técnico, em todas as fases do seu desenvolvimento, 
que se prevejam potenciais complicações, que se instituam pu-
nições para os abusos e os incumprimentos, e que se introduza 
conceitos morais e princípios éticos, em programadores, fabri-
cantes, distribuidores e algoritmos, a designada ética by design. 
Não é possível reverter o processo do desenvolvimento e fabrico 
de armas autónomas. Não é possível “desinventar” a IA que está 
em expansão acelerada. Neste sentido, cabe a todos os interve-
nientes criar condições para que o futuro do uso destas armas, 
desenvolva um processo que tenha em conta os princípios da 
proporcionalidade, necessidade e distinção, assegurando assim, 
o respeito pela Humanidade. 

 
2 - RESPONSABILIDADE LEGAL DO USO DE DRONES 
EQUIPADOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 
Um aspeto que está sempre presente na utilização de dro-

nes, é a determinação dos responsáveis e as implicações legais 
caso sejam mortos civis, como efeito colateral de intervenções 
que tenham uma vantagem militar. Nestas circunstâncias, a 
quem se pede responsabilidades? Responsabilizamos o país que 
utilizou o drone? As forças armadas que o usaram? O coman-
dante que deu a ordem ou o militar que a executou? O fabricante 
do software? Ou quem programou os algoritmos? Tendo em 
conta que a utilização de drones com estas características, é feita 
por uma equipa multidisciplinar, quem responsabilizamos? É 
complexo determinar responsabilidades, uma vez que o uso do 
drone não é o único momento deste percurso e antes da sua 
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aplicabilidade no terreno, muito caminho foi percorrido. 
Tendo em conta que estamos a falar de máquinas com 

capacidade para tomar decisões de forma autónoma, será que o 
critério explicabilidade fica suficientemente explicito? Como é 
que um algoritmo pode explicar e quantificar o que o levou à 
tomada de decisão? Sabendo que se trata de machine learning, 
o algoritmo evolui, e não é o mesmo quando tem que executar a 
informação previamente introduzida. Havendo cada vez mais a 
associação homens-máquina, quem se deve responsabilizar? A 
quem se solicita indeminizações caso seja necessário? No caso 
de equipamento autónomo, transfere-se para a máquina uma 
ação. É possível transferir também uma responsabilidade? Neste 
sentido, drones, militares, combatentes e vítimas, não estão na 
mesma dimensão ética. Como inventar uma ética para máquinas, 
que nunca será uma ética igual à humana? 

As questões de atribuição de responsabilidade legal e cri-
minal, também encontram adeptos em dois grupos distintos. Re-
lativamente à responsabilidade legal e criminal da atuação de 
drones, um aspeto é consensual: o Estado será sempre o respon-
sável à luz do Direito Internacional pelo uso ilegal ou indevido 
de um drone. Significa isto que a imputabilidade de um crime 
poderá ser a título individual, mas será sempre nesta circunstân-
cia do Estado, uma vez que o individuo age como representante 
oficial desse Estado. Acrescenta-se ainda, que de acordo com o 
artª 28º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 
(TPI), a responsabilidade criminal da utilização indevida ou ile-
gal de drones é igualmente do comandante militar, tendo em 
conta que o drone foi usado sob a sua autoridade (12). E quando 
há dúvidas?  

É fundamental que os países se unam para que possam 
fazer discussões formais e informais, o mais precocemente pos-
sível, no sentido de regular e legislar sobre que armas podem ser 
operadas em drones. Regular não significa coartar o desenvolvi-
mento científico, mas é importante que possa haver áreas de 
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convergência, consensos e controlo, uma vez que a proibição 
não irá impedir o seu desenvolvimento.  

O DIH tem-se deparado com novas questões que exigem 
reflexão sobre os novos meios e métodos aplicados aos conflitos 
armados, por inerência do desenvolvimento tecnológico. Cabe 
aos países fazer respeitar os princípios do DIH, divulgando in-
formações científicas e pertinentes do uso de armas autónomas 
que possam contribuir para a inclusão da sociedade civil no de-
bate.  

O que se questiona relativamente ao uso de drones, é se 
ao distanciar o militar que opera o drone da área de operações, 
este mantem o discernimento para a aplicação dos métodos e 
meios adequados, mantendo a proporcionalidade relativamente 
aos objetivos militares a atingir e mesmo assim respeitar o DIH. 
O princípio da proporcionalidade pretende, acima de tudo, ade-
quar meios e métodos, no sentido de legitimar o emprego da 
força, de acordo com os tratados internacionais, de forma a não 
proceder em excesso, ou seja, adequar meios e métodos de 
acordo com uma vantagem militar concreta. Assim, relativa-
mente ao princípio da proporcionalidade, o PA I, refere no seu 
artª 35ª, que “não é ilimitado” o uso de métodos e os meios de 
combate que causem “males supérfluos ou sofrimentos desne-
cessários”, e que provoquem “danos extensos, duradouros e gra-
ves ao meio ambiente natural”. No mesmo protocolo no seu artº 
36º, refere que “uma nova arma, ou novos meios ou métodos de 
combate”, requer uma nova análise jurídica (41). Contudo, o uso 
de drones e armas autónomas deve ter uma reflexão acrescida à 
luz do DI, uma vez que a regulamentação existente não contem-
pla as questões ético-morais da simbiose homem-máquina (43). 

Para regular armas no futuro, no momento da sua conce-
ção, fabrico e distribuição, é necessário ter a noção que a IA vai 
ter um papel central, uma vez que mais que uma arma, o que vai 
estar em causa no futuro é o processo. Neste sentido, urge igual-
mente regular a conceção da IA. Mas para dar continuidade à 
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proteção preconizada pelo DIH, no que diz respeito à Humani-
dade, Distinção e Proporcionalidade, quem vai controlar o cum-
primento destes regulamentos? E quais os critérios internacio-
nais a adotar para selecionar quem vai controlar e como? Deve 
ficar contudo, acordado, que as forças que operam drones devem 
ter formação específica em DIH, no sentido de compreenderem 
a sua responsabilidade e as implicações éticas, jurídicas e políti-
cas ligada à tecnologia que usam (44). 

Consideramos que no futuro, o perigo não está na IA, 
nem na utilização de armas autónomas, mas sim, se a inação e a 
falta de medidas sobre elas prevalecer sobre a discussão e a co-
operação para a manutenção da segurança internacional. Medi-
das para o seu fabrico são imperiosas, uma vez que é mais difícil 
regular depois da tecnologia desenvolvida. Tendo em conta que 
a tecnologia é cada vez mais sofisticada, armas autónomas vão 
ser cada vez mais desejadas. No futuro, perante a tecnologia de 
drones autónomos com IA, o fundamental é gerir a situação com 
inteligência humana. O risco para o planeta não são as máquinas, 
mas sim os humanos. 

 
IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo.” 
Peter Drucker 

 
Como qualquer nova tecnologia, o uso de drones causa 

dúvidas, incertezas e medos. Mas tendo em conta o desenvolvi-
mento tecnológico e as vantagens da utilização de drones, a sua 
expansão parece inevitável. 

Constatando que o uso de drones tem aumentado de 
forma significativa e prevendo-se uma utilização futura ainda 
mais massiva, as preocupações sobre as implicações legais e hu-
manitárias do seu uso é legitima. “Como”, “com quem”, “o quê”, 
“porquê” e para “onde”, se vai dirigir a evolução tecnológica 
com drones, IA e armas autónomas é uma incógnita. Quando 
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essa evolução vai acontecer, já tem resposta, porque já começou. 
Contudo, todas estas questões devem ser alvo de reflexão, pla-
neamento estratégico, regulamentação e de tomada de decisão, 
onde autoridades políticas, militares, cientistas e sociedade civil 
devem estar incluídos. 

Apresentando vantagens em vários campos, a utilização 
dos drones continua envolta em especulações, revolta, incertezas 
e vários problemas por resolver. Os defensores dos drones con-
sideram-nos instrumentos neutros, desprovidos de intencionali-
dade em si próprios, pelo que podem ser usados para vários fins 
a um baixo custo e com maior eficiência. Os drones são assim 
defendidos como uma tecnologia prática, precisa e funcional que 
impedirá erros humanos.  

O debate sobre o uso deste equipamento terá sempre na 
base os aspetos éticos e morais do respeito pela dignidade do ser 
humano. Para que a utilização deste tipo de armamento mante-
nha os pressupostos do respeito por tratados e convenções inter-
nacionais, é fundamental que se adotem medidas preventivas e 
repressivas, com uma fiscalização antes, durante e depois, por 
organismos supranacionais independentes e neutros. 

Com os novos desenvolvimentos na área da IA, e a sua 
aplicabilidade a equipamentos militares, surgiram novas formas 
de risco, com capacidade de causar danos imprevisíveis e incal-
culáveis, pelo que se têm que acrescentar novas formas de pro-
teção dos mais vulneráveis. O DIH tem tentado ajustar-se à rea-
lidade dos novos conflitos, que estão por sua vez, sempre em 
mutação. Contudo, verificamos que a aplicação das normas de-
mora mais tempo que a aplicação das tecnologias no âmbito mi-
litar. Tendo em conta que no futuro a forma e o desenvolvimento 
dos conflitos armados, não se irão fazer mais nos moldes com 
que se fizeram até agora, têm que ser criados mecanismos para 
prever e enfrentar os novos riscos que se avizinham.  

Perante a evolução tecnológica e científica dos equipa-
mentos militares, é fundamental que o DIH acompanhe essa 
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evolução de forma a manter a sua aplicabilidade e eficácia. É 
fundamental o conhecimento e o respeito pelo DIH entre todos 
os intervenientes, como forma de preservar o principio da Hu-
manidade e o principio da Distinção. 

O uso de drones armados, e os contextos e as circunstân-
cias em que são usados, não pode dispensar o estabelecimento 
de limites e de regras, respeitando direitos, liberdades e garantias 
individuais, assim como, minimizar os efeitos colaterais possí-
veis e já apresentados ao longo do trabalho. Embora se reco-
nheça a importância da defesa e da segurança, o uso indiscrimi-
nado e irrefletido desta tecnologia não pode ser mais prejudicial 
que o bem que pretende proteger. Para além do legitimo dever 
de proteger cidadãos e territórios, os Estados têm igualmente a 
obrigação de cooperar para a manutenção da paz e respeitar os 
direitos humanos impedindo as violações ao DIH. 

O DIH almeja a defesa da humanidade durante conflitos 
armados, a moderação da intervenção dos estados e a promoção 
da paz. Consegue-se atingir estes objetivos a partir da formação 
da sociedade e essencialmente das forças armadas, no sentido de 
melhorar a efetiva aplicação desse mesmo Direito. E como só 
estes aspetos são insuficientes, importa aplicar também de forma 
efetiva, as punições legalmente consagradas, a todos aqueles que 
violem as Convenções de Genebra, os Protocolos Adicionais e 
as regras consuetudinárias da pacificação. 

O Direito Internacional diz-nos que independentemente 
de os drones não serem mencionados de forma clara e inequí-
voca, continuam tal como as outras armas a ser regulados pelo 
DIH. Isto quer dizer que as partes em conflito devem respeitar 
os princípios fundamentais da Humanidade, Distinção, Propor-
cionalidade e Necessidade. Assim, os operadores de drones de-
vem salvaguardar a segurança de populações civis e infraestru-
turas críticas; devem suspender ataques, se se prevê que estes 
irão atingir de forma desproporcional as populações, relativa-
mente aos benefícios militares espectáveis; e, não devem, sob 
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pretexto algum, transportar agentes químicos, biológicos ou nu-
cleares (46). 

Os estados que já utilizaram no passado drones e que os 
continuam a utilizar, devem desenvolver uma política de trans-
parência, no sentido de divulgar com rigor as consequências do 
uso de drones, uma vez que é determinante que se utilizem armas 
que tenham o menor dano possível em populações não envolvi-
das nos conflitos. 

Tendo em conta que os avanços tecnológicos na área do 
armamento, principalmente o uso de armas autónomas domina-
rão a área de combate, grandes desafios e problemas morais e 
éticos se preveem na realidade. O primeiro grande passo para o 
controlo desta nova realidade de quase ficção científica, é regu-
lar o que há de novo, e ajustar regras antigas, no sentido de haver 
respeito pelas vidas humanas, estabelecer com clareza a cadeia 
de responsabilidades e agir com proporcionalidade. 

O uso de drones armados não pode violar mais de um 
século de regras a aplicar em situação de conflito, ao desrespei-
tar as regras do princípio da igualdade em combate e os princí-
pios do sistema democrático.  

Não obstante, o uso de drones armados em determinadas 
situações é eticamente obrigatório, no sentido de respeitar os 
princípios estruturais do risco desnecessário, desperdício desne-
cessário e reduzidos recursos. O respeito por este princípio jus-
tifica assim, os critérios de jus em bello e jus ad bellum. O pri-
meiro princípio obriga os superiores hierárquicos a não expos os 
seus militares a riscos desnecessários, que se preveem potenci-
almente fatais e que não se encontram fundamentados. E o se-
gundo princípio, refere que para uma conquista militar cujos re-
cursos são escassos, devem ser empregues os menores recursos 
possível (38). Autores e movimentos que referem que matar com 
drones armados a partir de um ecrã de computador altera os va-
lores militares da guerra tradicional, esquecem-se que, se a causa 
for justa, se o DI é respeitado e se há consciência da 
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responsabilidade do ato, proteger a vida de um militar não o co-
locando em risco quando não há necessidade, é uma obrigação 
moral. 

Devido à precisão da tecnologia, supostamente, os ata-
ques com drones causam menos dano em civis. Contudo, não é 
a tecnologia ou as armas usadas que é ilegítima, mas sim a in-
tenção com que é usada. 
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