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Resumo
Perceções e Política num Mundo de Drones

Abstract
With an increasing number of states employing
Uninhabited Aerial Vehicles (UAVs), or drones,
there is a need to conduct a comprehensive evaluation of the efficacy of this technology. Western
politicians often praise drones for both their accuracy and precision. They may indeed be both of
these, but their use also has significant, far-reaching
consequences for the societies where they are
deployed.
This paper makes the case for adopting a more
comprehensive approach that will keep in mind the
politics surrounding the use of drones and in particular how they are perceived by the communities
at the receiving-end. There is a need to look beyond
the narratives of precision, accuracy and lack of
risk. We also need to be vigilant to ask our politicians why they decide to use the drones in a given
situation. Finally, we should also be cognisant of
the broader – at times negative – consequences of
their use for the host communities, for the rule of
law and for democracy at home.
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Com um número crescente de Estados a recorrem ao
emprego de veículos aéreos não-tripulados, ou drones,
existe a necessidade de efetuar-se uma avaliação abrangente sobre a eficácia desta tecnologia. Os políticos ocidentais elogiam frequentemente os drones pela sua exatidão e precisão. Na verdade, podem ser ambas, mas o
seu uso também tem consequências significativas e de
grande impacto para as sociedades dos países onde são
empregues.
Este artigo justifica a adoção de uma abordagem mais
abrangente que tenha em mente a dimensão política
envolvente ao recurso a drones e, em particular, como
eles são percecionados pelas comunidades dos países
onde são empregues. Há a necessidade de olhar para além
das narrativas de exatidão, precisão e ausência de risco.
Também é necessário estar vigilante, de forma a questionar os políticos sobre o porquê da utilização de drones em
determinadas situações. Por fim, deve-se estar consciente
das consequências mais amplas - por vezes negativas –
junto das comunidades dos países onde são empregues, a
bem da defesa do Estado de Direito e da democracia no
país que deles se socorre.
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