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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições Gerais

CAPÍTULO IX

Outras Disposições 

Artigo 108.º - A

Reforço dos meios de investimento para o Arsenal do Alfeite

1 - O Governo durante o ano de 2023 procede à avaliação e aos investimentos 

necessários, de modo a dotar o Arsenal do Alfeite, S.A das infraestruturas necessárias 

para o apoio pleno à dimensão das plataformas operadas pela Marinha.

2 - São designadas como principais áreas de atuação:

a) Ampliação da Doca Seca de modo a permitir a intervenção de mais do que uma 

plataforma em simultâneo.

b) Renovação da Ponte/Cais de modo a permitir atracar os navios de maior calado da 

Marinha.

c) Renovação do equipamento de elevação e movimentação.
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Nota Justificativa:

A passagem do Arsenal do Alfeite da esfera da Marinha para um organismo autónomo 

com personalidade jurídica do tipo Sociedade Anónima, pretendia autonomizar a 

atividade fabril da Marinha, tendo em vista ganhos de eficiência na sua gestão, no 

desenvolvimento das suas capacidades, bem como a atração de investimento privado. 

Ao contrário do que aconteceu com outras indústrias e entidades, como por exemplo 

com as OGMA, S.A., verificou-se que o Arsenal do Alfeite, S.A. não cativou a iniciativa 

privada, nem tão pouco tem sido capaz de gerar autofinanciamento suficiente para 

cumprir atempadamente as suas obrigações.

A atividade desenvolvida pelo Arsenal do Alfeite, S.A. é incontestavelmente estratégica 

na área da Defesa, concretamente na capacidade nacional de resiliência em cenários de 

crise internacional. Por este motivo, e face à externalidade positiva para a soberania 

nacional, importa capacitar o Arsenal do Alfeite de melhores condições ao nível das 

infraestruturas e equipamentos que permitam o seu duplo uso de apoio à Marinha e 

Marinha Mercante.

São Bento, 7 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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