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justiça

Crime Brincadeiras com ponteiros podem dar até dez anos de cadeia. Pilotos ficam momentaneamente cegos com feixes de luz intensa. Risco de acidente é elevado, colocando aviões e passageiros em perigo

Lasers são ameaça à aviação civil

gurança de transporte”, a definição 
do crime não compreende referên-
cia específica aos laser e, por isso, 
há setores da aviação que enten-
dem que deveria ser melhor tipifi-
cado no Código Penal e passar a ter 
essa referência. 

Dados do Gabinete de Prevenção 
e Investigação de Acidentes com 
Aeronaves (GPIAA) dão conta de 
que em 2013 foram reportados 185 
casos, mas em 2014 foram já 310 e 
só no primeiro trimestre deste ano 
os dados oficiais registam 43. É uma 
realidade que apenas pode ser la-
mentada pelo diretor do GPIAA, Ál-
varo Neves, uma vez que o organis-
mo não pode fazer muito mais do 
que assinalar os casos e os locais 
onde ocorrem.  

Álvaro Neves não tem dúvidas de 

3 Os ataques com ponteiros laser 
contra aviões estão a crescer rapi-
damente no nosso país, num fenó-
meno que as autoridades têm mui-
ta dificuldade em controlar, não 
obstante o risco de acidentes gra-
ves. Há 33 casos em investigação, 
mas o número de ataques regista-
dos só no ano passado é dez vezes 
superior. Sobre a grande maioria, 
as polícias e o MP ainda nem se-
quer conseguiram elementos que 
permitam iniciar a investigação. 

Normalmente fruto de brinca-
deiras, os ataques com laser são de 
facto um crime cuja pena pode 
chegar aos dez anos de cadeia. 
Classificado como “atentado à se-
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que “há um potencial elevado de 
acidente”. E quanto ao crescimen-
to brutal avisa que “é uma brinca-
deira que se está a tornar viral”. 

As preocupações do dirigente da 
GPIAA são partilhadas pela Asso-
ciação dos Pilotos Portugueses de 
Linha Aérea (APPLA). Estes orga-
nismos reúnem-se regularmente 
para avaliar o problema. Os pilotos 
transportam diariamente centenas 

FBI paga  
a quem der 
informações

OS ATAQUES com lasers têm 
uma tal perigosidade para a 
segurança da aviação que o 
FBI está a oferecer uma re-
compensa de dez mil dólares 
a quem der informações sobre 
os autores deste tipo de cri-
mes, numa campanha iniciada 
em fevereiro do ano passado. 
O organismo justifica esta 
medida, na sua página oficial, 
com o facto de se tratar de 
“um ato criminoso com possí-
veis consequências mortais”. 
É que, explica o principal orga-
nismo de investigação crimi-
nal norte-americano, o laser 
“pode desorientar e momen-
taneamente cegar os pilotos”, 
sendo real o risco de a “brin-
cadeira” conduzir a um terrível 
desastre. A interferência na 
navegação aérea foi sempre 
um crime, mas em 2012, sa-
lienta o FBI, foi criada legisla-
ção específica para reprimir o 
uso de lasers contra aerona-
ves. Agora a pena é de cinco 
anos de cadeia.

de pessoas e os ponteiros são uma 
ameaça. “O laser pode provocar ce-
gueira momentânea. Era bom que 
houvesse um maior envolvimento 
de várias entidades. É preciso en-
contrar respostas”, sustenta Miguel 
Silveira, piloto e presidente da 
APPLA.  

O próprio Relatório Anual de Se-
gurança Interna de 2014 revela 
preocupação pelo fenómeno, re-
gistando, no item “pirataria aé-
rea/outros crimes contra a segu-
rança da aviação”,47 casos, mas a 
razão da subida é justificada com as 
“33 ocorrências que tiveram como 
‘modus operandi’ a utilização (...) de 
lasers contra aeronave”. O desta-
que dado resulta do facto de, em 
2013, terem existido apenas 11 si-
tuações e em 2012 nenhuma. v

“É brincadeira que se 
está a tornar viral, 
mas há um potencial 
elevado de acidente”, 
diz Álvaro Neves

MIGUEL SILVEIRA é o presidente da 
Associação dos Pilotos Portugueses 
de Linha Aérea (APPLA). Como pi-
loto e comandante já viveu, como 
tantos outros pilotos portugueses, o 
flagelo dos ataques laser. “Quando 
acontecem torna-se difícil, por 
exemplo, visualizar os instrumen-
tos, devido ao feixe de luz e isso é 
muito perigoso” porque conduz à 
perda de informação essencial para 
a segurança da navegação aérea, sa-
lienta. A alteração na perceção da 
imagem ocorre sempre em mo-
mentos críticos, sobretudo na apro-
ximação à pista. “Somos obrigados 
a tomar decisões de emergência, 
num segundo”, explica. O último in-
cidente que viveu foi no ano passa-
do, no Recife. De repente, o cockpit 
foi atingido por um laser. Os efeitos 
brutais da luz confundiram-no e só 
havia uma solução: “Passei os co-
mandos ao copiloto”. Não teve de 

“Somos obrigados 
a tomar decisões 
de emergência”

Miguel Silveira, piloto e presidente  
da APPLA já viveu incidente

justificar a decisão repentina, dado 
o treino das tripulações. O copiloto 
levou o avião até à pista e só então 
Miguel Silveira explicou: “Fomos 
atacados por laser”. A resposta foi: 
“Eu percebi”. v

Brasil faz campanha 
para travar flagelo
3 O Brasil é dos países  
onde o flagelo dos lasers  
é uma realidade, mas as  
autoridades têm vindo  
a lançar campanhas policiais 
e civis. No Estado de S. Paulo, 
em 2013, por exemplo,  
foi feita distribuição a  
alunos de milhares de exem-
plares da “Turma da Mónica” 
alertando para os riscos.  
O organismo para a seguran-
ça de voo, o CENIPA, criou 
até um cartaz de alerta  
e um portal específico  
para denúncias.

700
metros
É a uma altura de cerca de 700 metros, 
na preparação da aterragem, que os 
aviões têm sido mais atacados. Mas a 
altitude varia com a própria potência do 
ponteiro laser, que lhe pode dar um al-
cance superior a oito quilómetros.

150
euros
O laser é usado nas mais variadas ativi-
dades para medir distâncias. Mas os 
ponteiro usados para ataques à aviação 
podem ser facilmente comprados e 
têm a forma de canetas ou bastões. O 
preço varia entre os 20 e 150 euros.

Decisões críticas 
e desconcentração

Os ataques ocorrem durante as aterra-
gens, o momento em que é exigida aos 
pilotos maior concentração e em que é 
maior a carga de stress. Face ao risco 
dos lasers, as companhias foram obri-
gadas a introduzir ações de resposta a 
esses ataques na formação de todo os 
pilotos de linha aérea.

Os helicópteros também são alvo 
dos ataques com ponteiros laser. 
Dois dos alvos no ano passado fo-
ram um Kamov e um helicóptero do 
INEM quando transportavam doen-
tes para o hospital de Santa Maria. 
Os feixes terão sido digidos a partir 
dos prédios vizinhos do hospital.

Ataques a “hélis” 
de socorro

Anonymous ataca 
site da PJ e altera 
foto de magistrado

3O site da Polícia Judiciária (PJ) foi 
um dos vários atacados ontem por 
hackers do grupo Anonymous, fi-
cando várias horas fora de serviço. 
A organização associou o ataque ao 
aniversário do 25 de Abril, segun-
do fontes da PJ reconheceram ao 
JN. Também a foto de um procura-
dor especializado no combate ao 
cibercrime foi alterada. 

Outro dos organismos visados 
na ação foi o sítio na Internet do 
Conselho Superior de Magistratu-
ra, como o próprio organismo ad-
mitiu em comunicado enviado ao 
JN. O ataque aconteceu à uma hora 
da madrugada, mas “atingiu apenas 
a página inicial”. O site foi reposto 
“minutos após” o ataque e, além 
disso, o CSM lembrou que “é públi-
co” que ali não existem quaisquer 
“conteúdos reservados”. Por isso, 
acrescenta, “a menção de divulga-
ção de dados [feita pelos hackers] 
apenas pode referir-se a informa-
ção que sempre esteve acessível a 
quem consultasse o site”. 

O Citius, a EDP e a Águas de Por-
tugal foram outros alvos, além de 
terem sido divulgados 1300 dados 
pessoais de magistrados, segundo 
salienta a Lusa. José Souto Moura 
surge como procurador-geral da 

República, um cargo que não ocu-
pa desde 2006. Os casos já estão 
sob investigação da Secção de Cri-
me Informático da Diretoria de Lis-
boa da PJ. 

O ataque, designado pelos 
hackers “o 25 Abril (apagão nacio-
nal)”, poderá ser uma vingança 
contra a operação “Caretos” desen-
cadeada pela PJ a 27 de fevereiro. 
Ontem, na página do Facebook do 
Anonymous Portugal Internacional 
surgia a imagem de um cartaz com 
um cravo, o nome da operação e a 
expressão “por cada sete que caí-
ram 100 se levantaram...”. 

Com efeito, na altura, a PJ fez 
num dia sete detenções, mas um 
dos detidos foi libertado. No dia se-
guinte, fez uma nova detenção, 
num total de oito, mas em que sete 
foram conduzidos a tribunal. Um 
deles foi Rui Cruz, o responsável 
pelo site Tugaleaks (ver caixa). 

Ontem, um dos principais alvos 
foi o procurador Pedro Verdelho, 
responsável do Gabinete de Ci-
bercrime da Procuradoria-Geral da 
República, que os hackers respon-
sabilizam pela “Operação Caretos”. 
“Deve ser tudo coincidência, ser ele 
a julgar os arguidos na Operação 
C4R3T05 (CARETOS)”. Em todo o 
caso, o Anonymous publica uma 
foto de Pedro Verdelho em que o 
rosto do procurador é alterado. v

Cibercrime Grupo de piratas associou ataque ao aniversário do 25 de Abril
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Site do Conselho Superior da Magistratura exibia ontem uma mensagem em que explicava o ataque informático

Tugaleaks 
Proibição não trava 
publicação de texto

v Faz hoje dois meses, a PJ fez 
mais de 20 buscas e deteve 
sete suspeito de ataques in-
formáticos a entidades públi-
cas ( PJ, Conselho Superior da 
Magistratura, Ministério Públi-
co e outras). Um dos detidos 
foi Rui Cruz, fundador do órgão 
de comunicação social “Tuga-
leaks” e “equiparado” a jorna-
lista. Uma juíza proibiu-o de 
aceder à Internet. Mas, há uma 
semana, foi publicado um tex-
to no “Tugaleaks”, onde Cruz 
se diz vítima de “perseguição” 
pela PJ e Ministério Público” e 
lamenta ter sido “impedido de 
aceder à net por uma juíza que 
não percebia absolutamente 
nada do tema que julgava”. 

De cima para baixo: “Não deixes que uma partida te leve à cadeia”; “Apontar um laser a uma aeronave é um crime federal”. O aviso do FBI não podia ser mais claro


