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Comissão de Defesa Nacional

Excelentíssima Senhora
Presidente da Assembleia da República

Of. n.° 2713.a CDNI2O14 27-05-2014

ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de Lei n.° 222/XIl/3.a/GOV

Para os devidos efeitos, junto se envia o parecer relativo à Proposta de Lei n.°
222/X1113.a (GOV) — “Procede à primeira alteração à Lei de Defesa Nacional,
aprovada pela Lei Orgânica n.° 1-B/2009, de 7 de julho”, tendo os respectivos
considerandos e conclusões sido aprovados por unanimidade, em reunião da
Comissão de Defesa Nacional de 27 de Maio de 2014.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente a Comissão,

(José de Mato Correia)

Palácio de S. Bento - 1249-068 LISBOA - PORTUGAL - Telefone: 21 391 9602 Fax: 21 391 7504
e-mali: CornRsa3A-CDNXljjaHamejpi





11111111.11111.111111111

!!!IIUI !!!W
74SSEMBiEiA DA EPÚB1iCA

Comissão de Defesa Nacional

Parecer

Proposta de Lei n.2 222 /XII/3. (GOV)

Autora: Mónica Ferro

Procede à primeira alteração à Lei de Defesa Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.9 1-B/2009, de 7
de julho
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Comissão de Defesa Nacional

PARTE 1- CONSIDERANDOS

1.1. NOTA PRÉVIA

De acordo com o disposto no artigo 197. da Constituição e nos artigos 187. e 188.

do Regimento, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República

a Proposta de Lei n.2 222/XlI/3., que procede à primeira alteração à Lei de Defesa

Nacional, aprovada pela Lei Orgânica n.2 1-B/2009, de 7 de Julho.

A iniciativa supracitada desceu, em 13 de Maio de 2014, por indicação da Sra.

Presidente da Assembleia da República à Comissão de Defesa Nacional para a

elaboração do respectivo Parecer.

1.2. ÂMBITO DA INICIATIVA

Tal como está expresso na iniciativa do Governo, as alterações à Lei de Defesa Nacional

agora propostas decorrem, desde logo, da necessidade de adaptação às mudanças que

se verificaram no sistema internacional e à reorientação das nossas prioridades

geoestratégicas e as dos nossos principais aliados.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a aliança militar de que Portugal

é membro e que se constitui num dos garantes da segurança nacional, havia já

aprovado na Cimeira de Lisboa, em novembro de 2010, um novo Conceito Estratégico

de Defesa e Segurança, onde se reconhecia que o equilíbrio de poder a nível mundial

estava em plena mutação, nomeadamente com o surgimento de novos polos de poder

e com a recentragem dos interesses norte-americanos no Pacífico e na Ásia.

Ao mesmo tempo, o programa do XIX Governo Constitucional estabeleceu um

conjunto de opções e medidas estruturantes para a Defesa Nacional que culminaram

na alteração do Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) de forma a torná-lo

mais adequado às novas realidades e mais capaz de responder eficazmente aos

desafios emergentes.
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/ Comissão de Defesa Nacional

7/ O novo CEDN, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n. 19/2013 de 5 de

abril, veio estabelecer como linhas prioritárias, no plano do vetor estratégico relativo

ao exercício da soberania nacional, a neutralização de ameaças e riscos à segurança

nacional, o “adaptar e racionalizar estruturas” e “rentabilizar meios e capacidades”,

tendo em conta que as “exigências das respostas ao actual quadro de ameaças e riscos

tornam indispensável que se tenha em conta a necessária capacidade de crescimento

do sistema de forças, quando necessário, por convocação ou mobilização”.

Tendo em consideração estas linhas de ação prioritárias, o Governo veio a aprovar o

modelo de Reforma “Defesa 2020”, através da Resolução do Conselho de Ministros n.2

26/2013 de 19 de Abril, que contem um conjunto de orientações para o ciclo de

planeamento estratégico de defesa e para a reorganização da macroestrutura da

Defesa Nacional e Forças Armadas.

Considera o Governo, na exposição de motivos da Proposta de Lei em apreço, que nas

orientações para o ciclo de planeamento estratégico de defesa, foi estabelecido como

objetivo a definição do nível de ambição para as Forças Armadas e dos fatores de

planeamento para o ciclo de planeamento estratégico, tendo em vista o alinhamento

com os ciclos de planeamento de capacidades da OTAN e da União Europeia.

Acrescenta o Executivo que a definição do nível de ambição, tendo como ponto de

partida os quadros de empenhamento decorrentes do CEDN, estabeleceu que «o

sistema de forças nacional deve privilegiar uma estrutura baseada em capacidades de

natureza conjunta, num modelo de organização modular e flexível, assente em

requisitos de prontidão (forças ou unidades constituídas e com disponibilidade para

empenhamento em função de decisão política) e de continuidade (forças ou unidades

constituídas e empenhadas no cumprimento de missões atribuídas), que se integram

de modo a constituir três conjuntos de forças e meios», com a seguinte ordem de

prioridade: uma Força de Reação Imediata, um conjunto de Forças Permanentes em

Ação de Soberania e um Conjunto Modular de Forças.

Adicionalmente, tendo em vista permitir o planeamento integrado de longo prazo na
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defesa nacional, ferramenta imprescindível para garantir a otimização de recursos e a
adequabilidade dos sistemas de armas aos cenários estratégicos previstos, como
compromisso orçamental estável, foi estabelecida a afetação em 1,1% (±0,1) do PIB
para a defesa nacional. Por outro lado, reconhecendo que o dispositivo das Forças
Armadas deve ser racionalizado, «sem prejuízo do equilíbrio necessário ao
cumprimento de missões em todo o território nacional, visando a economia de meios,
rentabilizando o apoio logístico e limitando o número de infraestruturas», foi fixada a
adequação progressiva dos efetivos das Forças Armadas na efetividade de serviço, até
um máximo de 30.000 a 32.000 militares.

De facto, a maior integração de estruturas de comando e direção e de órgãos e
serviços administrativos e logísticos, como reflexo de uma filosofia e prática operativa
que privilegie a atuação conjunta, só pode ser materializada com a reorganização da
macroestrutura da defesa nacional e das Forças Armadas.

Por conseguinte, resulta evidente para o Governo, que a reforma estrutural tem
subjacente a aplicação de novos processos e métodos, que determinam novos
conceitos de emprego e funcionamento das Forças Armadas, maxime um novo
conceito estratégico militar e a atinente reconfiguração do sistema de forças e do
dispositivo de forças, que não podem deixar de determinar o aperfeiçoamento
qualitativo ou a reorganização da macroestrutura da defesa nacional e das Forças
Armadas.

Assim, as orientações neste âmbito constituem-se como o segundo pilar na
continuação dos trabalhos decorrentes do CEDN e que conduzem à elaboração da
proposta de lei que atualiza a Lei de Defesa Nacional (LDN) que agora se apresenta à
Assembleia da República.
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ANÁUSE DA INICIATIVA

Com esta Proposta de Lei que pretende proceder à primeira alteração da Lei de Defesa

Nacional, aprovada em 2009, o Governo tem em vista promover uma maior

participação e um maior envolvimento do Parlamento na elaboração do CEDN e, para

tal, foi alterado o normativo referente às Grandes Opções do CEDN, redefinindo que

estas passam a ser objeto de debate e aprovação na Assembleia da República, por

iniciativa do Governo, (n.2 2 do art.2 7.2). Existe, desta forma, um claro reforço do

papel do Parlamento na elaboração deste documento fundamental para a política de

defesa nacional.

O Conselho Superior Militar (CSM), até aqui um órgão diretamente responsável em

matéria de defesa nacional, passa, segundo a proposta, a constituir um órgão de

consulta em matéria de defesa nacional, assistindo o Ministro da Defesa Nacional nas

matérias da sua competência, espelhando assim as suas efetivas atribuições (art.Q 8.-

A).

O reforço das competências do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

(CEMGFA), traduzindo um dos objetivos da reforma “Defesa 2020”, é concretizado no

âmbito da LDN através da alteração da caracterização do Conselho de Chefes de

Estado-Maior (CCEM), que, à semelhança do CSM, deixa de ser um órgão diretamente

responsável pelas Forças Armadas e pela componente militar da defesa nacional,

passando a constituir o principal órgão militar de carácter coordenador e o órgão de

consulta do CEMGFA sobre as matérias relativas às Forças Armadas no âmbito das suas

competências (art.Q 8.2-A).

Em sintonia com a LOBOFA, os Chefes do Estado-Maior (CEM) dos Ramos passam a

depender hierarquicamente do CEMGFA nas matérias relativas à capacidade de

resposta das Forças Armadas, designadamente na prontidão, emprego e sustentação

da componente operacional do sistema de forças (n.2 3 do art.2 23.2).

VI
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Procurando agilizar processos que são frequentes, como é o caso da aprovação das

propostas de nomeação e exoneração dos comandantes ou representantes militares
junto da organização de qualquer aliança de que Portugal seja membro, bem como dos
oficiais generais, comandantes de força naval, terrestre ou aérea, destinadas ao
cumprimento de missões internacionais naquele quadro, sob proposta do Governo,
esta competência passa a ser do Presidente da República, tendo sido eliminada a sua
aprovação em sede de Conselho Superior de Defesa Nacional (alínea h) do n.2 2 do
art.9 9.2).

No âmbito das competências da Assembleia da República, passa a constar na própria
LDN o teor da Lei n.9 46/2003, de 22 de agosto, em que este órgão de soberania, além
de acompanhar a participação, aprecia a decisão do Governo de envolver contingentes
ou forças militares em operações militares no estrangeiro, (alínea q) do art.9 11.9).

Dentro das principais alterações é ainda modificado o normativo referente à
capacidade eleitoral passiva, impossibilitando o militar, uma vez assumidas as funções
para que foi eleito, de continuar na efetividade do serviço ou passar para a situação de
reserva, determinando esta alteração o seu abate ao quadro e a obrigação de
indemnizar o Estado no caso de não ter cumprido o tempo mínimo de serviço efetivo
na sua categoria (art.Q 33.9).

Finalmente, foi inserida uma menção à definição política nacional de planeamento civil
de emergência nas competências do Primeiro-Ministro, (alínea a) do n.2 2 do art.2
13.2), relevando-a de entre as políticas sectoriais que contribuem para a realização do
interesse estratégico de Portugal, por ser esta que garante o planeamento, a
preparação e a coordenação das necessidades nacionais com vista a apoiar as Forças
Armadas em situações de crise ou de guerra.

PARTE II - OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER

7
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(O signatário do presente relatório exime-se, neste sede, de manifestar a sua opinião

‘-íolítica sobre a iniciativa legislativa em apreço, a qual é, de resto, de “elaboração

facultativa” nos termos do n.2 3 do artigo 137. do novo Regimento da Assembleia da

República, reservando o seu Grupo Parlamentar a sua posição para o debate em

Plenário que está agendado para o próximo dia 29 de Maio.

8
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PARTE III — CONCLUSÕES

• O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a Proposta de

Lei n.2 222/Xll/3., que procede à primeira alteração à Lei de Defesa Nacional,

aprovada pela Lei Orgânica 1-B/2009, de 7julho;

• A reforma estrutural que se pretende tem subjacente a aplicação de novos

processos e métodos, que determinam novos conceitos de emprego e

funcionamento das Forças Armadas, maxime um novo conceito estratégico

militar e a atinente reconfiguração do sistema de forças e do dispositivo de

forças, que não podem deixar de determinar o aperfeiçoamento qualitativo ou

a reorganização da macroestrutura da defesa nacional e das Forças Armadas;

• Nestes termos, a Comissão de Defesa Nacional é de Parecer que a Proposta de Lei n.2

222/Xll/3, que procede à primeira alteração à Lei de Defesa Nacional aprovada pela

Lei Orgânica 1-B/2009, de 7 de Julho, está em condições de ser apreciada pelo plenário

da Assembleia da República.

PARTE IV- ANEXOS

Nos termos regimentais anexa-se a este Parecer a Nota Técnica elaborada pelos

Serviços da Assembleia da República sobre a iniciativa em apreço.
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Palácio de S. Bento, 27 de Maio de 2014

A Deputada Autora do Parecer O Presidente da Comissão

(Mónica Ferro) (Jos,IeMap Correia)
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Análise sucinta dos factos e situações

Na apresentação desta primeira alteração da Lei de Defesa Nacional, o Governo recorda:

o a aprovação de um novo Conceito Estratégico de defesa e segurança da OTAN, na

Cimeira de Lisboa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em

novembro de 2010, e a revisão feita por diversos países aliados dos respetivos

conceitos estratégicos de segurança e defesa;

o opções e medidas estruturantes para a defesa nacional, estabelecidas no Programa

do Governo do XIX Governo Constitucional, que determinaram a necessidade de

revisitar o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), resultando em novo

CEDN, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.° 19/2013, de 5 de

abril, que estabeleceu linhas de ação prioritárias a partir de que está concebido o

modelo da reforma «Defesa 2020», vertido na Resolução do Conselho de Ministros

n.° 26/2013, de 19 de abril;

o a reforma «Defesa 2020», que aprovou orientações para o ciclo de planeamento

estratégico de defesa e para a reorganização da macroestrutura da defesa nacional

e das Forças Armadas.

O Governo nota que estas orientações se constituem como o segundo pilar na continuação

dos trabalhos decorrentes do CEDN e que conduziram à elaboração desta Proposta de Lei

no 222!XlI/3 que atualiza a Lei de Defesa Nacional (LDN), salientando as seguintes

alterações:

o artigo 7° - “Com o intuito de promover uma maior participação e envolvimento do

Parlamento na elaboração do CEDN, foi alterado o normativo referente às grandes

opções do CEDN, redefinindo que estas passam a ser objeto de debate e aprovação

na Assembleia da República, por iniciativa do Governo, reforçando assim, de forma

inequívoca, o papel do Parlamento nesse documento fundamental para a política de

defesa nacional.”;

o artigo 11° - “No âmbito das competências da Assembleia da República, passa a

constar na própria LDN o teor da Lei n.° 46/2003, de 22 de agosto, em que este

órgão de soberania, além de acompanhar a participação, aprecia a decisão do

Governo de envolver contingentes ou forças militares em operações militares no

estrangeiro.”;

2
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o artigo 8°, novo artigo 8°- A e artigo 23° — “O Conselho Superior Militar, até aqui um
órgão responsável em matéria de defesa nacional, passa a constituir um órgão de
consulta em matéria de defesa nacional, assistindo o Ministro da Defesa Nacional
nas matérias da sua competência, espelhando assim as suas efetivas atribuições.

O reforço das competências do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
(CEMGFA), traduzindo um dos objetivos da reforma «Defesa 2020», é concretizado
no âmbito da LDN através da alteração da caracterização do Conselho de Chefes de
Estado-Maior (CCEM), que deixa de ser um órgão diretamente responsável pelas
Forças Armadas e pela componente militar da defesa nacional, passando a constituir
o principal órgão militar de carácter coordenador e o órgão de consulta do CEMGFA
sobre as matérias relativas às Forças Armadas no âmbito das suas competências e,
bem assim, em sintonia com a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças
Armadas (LOBOFA), passando os Chefes de Estado-Maior dos ramos a depender
hierarquicamente do CEMGFA nas matérias relativas à capacidade de resposta das
Forças Armadas, designadamente na prontidão, emprego e sustentação da
componente operacional do sistema de forças.”;

o artigo 9° - “Procurando agilizar processos que são frequentes, como é o caso, entre
outros, da aprovação das propostas de nomeação e exoneração dos comandantes
ou representantes militares junto da organização de qualquer aliança de que
Portugal seja membro esta competência passou a ser apenas do Presidente da
República, em detrimento da sua aprovação em sede de Conselho Superior de
Defesa Nacional.”;

o artigo 12° - “... foram aditadas às competências do Governo a necessidade de
assegurar a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Mobilização e
Requisição.”;

o artigo 33° - “Foi ... alterado o normativo referente à capacidade eleitoral passiva”;

o artigo 34° - Foi feita a “... adequação ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.°
404/2012, de 8 de outubro, no que concerne à possibilidade dos militares na
efetividade de serviço apresentarem queixas ao Provedor de Justiça, depois de
esgotados os recursos administrativos legalmente previstos.”.

3
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A Proposta de Lei inclui, ainda, outras alterações aos:

o artigo 100
- Comandante Supremo das Forças Armadas,

o artigo 13° - Primeiro-Ministro,

o artigo 14° - Ministro da Defesa Nacional,

o artigo 15° - Competências de outros ministros,

o artigo 170
- Competência do Conselho Superior de Defesa Nacional,

o artigo 190
- Competência do Conselho Superior Militar,

o artigo 20° - Atribuições do Ministério da Defesa Nacional,

o artigo 23° - Integração das Forças Armadas na administração do Estado,

o artigo 25° - Condição militar,

o artigo 42° - Direção e condução da guerra, e

o artigo 47° - Restrições de direitos fundamentais no âmbito da Guarda Nacional

Republicana.

Por fim, a Proposta de Lei conclui com normas transitória, revogatória, de republicação e

entrada em vigor.

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e

regimentais e do cumprimento da lei formulário

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais:

A iniciativa legislativa sub judice é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu

poder de iniciativa, nos termos e ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 167.° e na alínea d)

do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição da República e do artigo 118.° do Regimento da

Assembleia da República (RAR).

A presente iniciativa toma a forma de proposta de lei, em conformidade com o

previsto no n.° 1 do artigo 119.° do RAR, tendo sido subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo

4
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Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares e aprovada em Conselho de
Ministros de 17 de abril de 2014.

Respeitando os limites estabelecidos no n.° 1 do artigo 120.° do RAR, a iniciativa não
infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido
das modificações a introduzir na ordem legislativa.

Cumprindo os requisitos formais consagrados nos n.°s 1 e 2 do artigo 124.° do RAR, a
proposta de lei mostra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz
sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos.

O artigo 124.° do RAR dispõe ainda, no seu n.° 3, que “as propostas devem ser
acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”. Por
sua vez, o Decreto-Lei n.° 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de
consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, prevê no seu artigo 6°,
n.° 1, que “Os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de
consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos,
referência às entidades consultadas e ao carácter obrigatório ou facultativo das mesmas” “e
no n.° 2 do mesmo artigo que “No caso de propostas de le deve ser enviada cópia à
Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da consulta direta às
entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido
emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo”.

Na exposição de motivos não há qualquer referência a estudos ou pareceres
solicitados, nem a audições realizadas.

Nos termos da alínea d) do artigo 164.° da CRP é da exclusiva competência da
Assembleia da República (reserva absoluta) legislar sobre a organização da defesa
nacional, definição dos deveres dela decorrentes e bases gerais da organização, do
funcionamento, do reequipamento e da disciplina das Forças Armadas, e, deste modo, por
força do n.° 2 do artigo 166.° da CRP, a proposta de lei, sendo aprovada, deverá ser
publicada como lei orgânica

Assim, em cumprimento do n.° 4 do artigo 168.° da CRP, a votação na especialidade
da presente proposta de lei terá de ser feita em Plenário e, ao abrigo do n.° 5 do artigo 168.°

5
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da CRP, sendo lei orgânica, carece de aprovação, na votação final global, por maioria

absoluta dos Deputados em efetividade de funções.

A iniciativa legislativa em apreço, tendo dado entrada em 12/05/2014, foi admitida e

anunciada na sessão plenária em 13/05/2014. Nessa mesma data, a proposta de lei baixou,

na generalidade, à Comissão de Defesa Nacional (3.a) e foi promovida a audição dos órgãos

de governo próprio das regiões autónomas, nos termos e ao abrigo do disposto no n.° 2 do

artigo 229.° da Constituição da República e no artigo 142.° do Regimento da Assembleia da

República.

O Governo Regional da Madeira enviou já o seu parecer.

Verificação do cumprimento da lei formulário

A Lei n.° 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.° 42/2007, de 24

de Agosto, comummente designada por ‘lei formulário”, possui um conjunto de normas

sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, as quais são relevantes em

caso de aprovação das iniciativas legislativas e que, como tal, importa fazer referência.

Assim, cumpre assinalar que, em observância do disposto no n.° 2 do artigo 7.° da “lei

formulário”, a proposta de lei em apreço tem um título que traduz sinteticamente o seu

objeto, indicando que visa proceder à primeira alteração à Lei de Defesa Nacional, aprovada

pela Lei Orgânica n.° 1-B/2009, de 7 de julho1.

Deste modo, em conformidade com o disposto n.° 1 do artigo 6.° da referida lei

formulário, que determina que “os diplomas que alterem outros devem indicar o número de

ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar

aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras

normas”, o título identifica o diploma que altera e o número dessa alteração, ou seja, que

procede à primeira alteração à Lei Orgânica n.° 1-B12009, de 7 de julho.

1 É de referir que a Lei de Defesa Nacional foi publicada em Diário da República inicialmente como “Lei ti.0 31-

A/2009. de 7 de Julho”, tendo sido retificada posteriormente para “Lei Orgânica n.° 1-B/2009, de 7 de Julho”

pela Declaração de Rectificação n.° 52 2009, de 20 de Julho. que a republica na íntegra.
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No que concerne à vigência, o artigo 7.° da proposta de lei determina que a lei entra em
vigor “no dia seguinte ao da sua publicação”, observando o disposto no n.° 1 do artigo 2.° da
lei formulário, nos termos do qual “os atos legislativos e os outros atos de conteúdo genérico
entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência
verificar-se no próprio dia da publicação”.

É ainda de referir que o artigo 6.° da proposta de lei prevê a republicação da Lei
Orgânica n.° 1-B/2009, de 7 de julho, em cumprimento do estatuído no n.° 2 do artigo 6.° da
‘lei formulário” que obriga à republicação integral sempre que sejam introduzidas alterações
a uma lei orgânica.

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

• Enquadramento legal nacional e antecedentes

A Lei de Defesa Nacional foi aprovada pela Lei Orgânica n.° l-B12009, de 7 de julho
(publicada pela Declaração de Retificação n.° 52/2009, de 20 de julho) e veio revogar a Lei
n.° 29/82, de 11 de Dezembro, com a redação dada pelas Leis n°5 41/83, de 21 de
dezembro, 111/91, de 29 de agosto, 113/91, de 29 de agosto, 18/95, de 13 de julho, e pelas
Leis Orgânicas n.°s 3/99, de 18 de setembro, 4/2001, de 30 de agosto, e 2/2007, de 16 de
abril.

Teve origem na Proposta de Lei n.° 243/X, do Governo.

No que se refere aos poderes da Assembleia da República em matéria de Defesa, área que
a presente Proposta de Lei visa alterar, a Lei de Defesa Nacional determina:
- no n.° 2 do artigo 7°, que o conceito estratégico de defesa nacional é aprovado por
resolução do Conselho de Ministros, sob proposta conjunta do Primeiro-Ministro e do
Ministro da Defesa Naciona ouvido o Conselho Superior de Defesa Nacional e o Conselho
de Chefes de Estado-Maior, precedendo debate na Assembleia da República, por iniciativa
do Governo ou de um grupo parlamentar (n.° 3 do mesmo artigo. Esta Lei define ainda as
competências dos órgãos de soberania neste domínio, determinando que à Assembleia da
República compete apreciar as orientações fundamentais da política de defesa nacional
constantes do programa do Governo e debater as grandes opções do conceito estratégico
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de defesa nacional (cf. artigo 11.0, alínea d)) e que ao Governo compete aprovar o conceito

estratégico de defesa nacional (artigo 12°, n.° 2, alínea h);

- na alínea q) do artigo 11 •o que sem prejuízo de outras competências que lhe sejam

atribuídas pela Constituição ou pela le compete à Assembleia da República, em matéria de

defesa nacional: acompanhar a participação de destacamentos das Forças Armadas em

operações militares no exterior do território nacional’.

O conceito estratégico de defesa nacional em vigor foi aprovado pela Resolução do

Conselho de Ministros n.° 19/2013, de 5 de abril. Conforme previsto ai. d) do art.° 11.° da lei

de Defesa Nacional, antes da sua aprovação, o Governo apresentou à Assembleia da

República o documento sobre as Grandes Opções do Conceito Estratégico de Defesa

Nacional, em 2 de janeiro de 2013, o qual foi discutido na Reunião Plenária de 8 de março

de 2013.

Apontam-se ainda as ligações para os conceitos estratégicos de defesa nacional aprovados

anteriormente:

• Resolução do Conselho de Ministros n.° 6/2003, de 20 de dezembro (com o debate

prévio na Assembleia da República a ocorrer na Reunião Plenária de 21 de

novembro de 2002)

• Resolução do Conselho de Ministros n.° 9/94, de 4 de fevereiro (com o debate prévio

na Assembleia da República a ocorrer na Reunião Plenária de 4 de junho de 1993;

• Resolução do Conselho de Ministros n.° 10/85, de 20 de fevereiro (com o debate

prévio na Assembleia da República a ocorrer nas Reuniões Plenárias de 11 e de 13

de dezembro de 1984).

Sobre as competências da Assembleia da República no processo de aprovação do Conceito

Estratégico de Defesa Nacional, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou na presente

legislatura o PJL 374/XlI (Atribui à Assembleia da República a competência para a

aprovação das Grandes Opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional (l• alteração

à Lei Orgânica n° 1-B/2009, de 7 de julho)), o qual baixou à Comissão de Defesa Nacional.

No que diz respeito à matéria do acompanhamento, pela Assembleia da República, do

envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, deve destacar-se a

revisão constitucional de 1997, aprovada pela Lei Constitucional n.° 1/97, de 20 de

8
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setembro, que aditou ao artigo 163.° da Constituição da República Portuguesa a alínea j)
(atual alínea i)), segundo a qual ‘compete à Assembleia da República, relativamente a
outros órgãos: acompanhar nos termos da le o envolvimento de contingentes militares e
de forças de segurança no estrangeiro’.

Numa primeira fase, a norma constitucional constante da aHnea j) do artigo 163.°, foi
incorporada na Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas (alínea c) n.° 2 do artigo 40.°
da Lei n.° 29/82, de 11 de dezembro), na redação dada pela sua quinta alteração, aprovada
pela Lei Orgânica n.° 3/99, de 18 de setembro.

Contudo, o legislador entendeu que se tornava necessário definir os contornos operacionais,
por forma a garantir a sua exequibilidade. Para esse efeito, foi aprovada a Lei n.° 46/2003,
de 22 de agosto, que regulamenta os termos em que o Governo deve prestar as
informações à Assembleia da República para proceder ao acompanhamento do
envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro.

Recorde-se que a matéria do acompanhamento, pela Assembleia da República, do
envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro já tinha sido objeto de
atenção na VIII Legislatura nos Projetos de Lei n.°s 352N11112 e 379/V11112 da iniciativa,
respetivamente, do PSD e CDS/PP e na Proposta de Lei n.° 6llVllI/2. As três iniciativas
caducaram em 4 de abril de 2002.

Na IX Legislatura, com conteúdo similar, o PS, o CDS/PP e o PSD apresentaram os
Projetos de Lei n°5 52/IX/1, 62/IX/1 e 72/lXIl que, debatidos conjuntamente, deram origem
à Lei n.° 46/2003, de 22 de agosto.

O PCP, na IX Legislatura com o Projeto de Lei n.° 375/IX visava ‘regular o
acompanhamento, pela Assembleia da República, do envolvimento de contingentes de
forças de segurança portuguesas no estrangeiro’. A iniciativa caducou em 22 de dezembro
de 2004.

E na X Legislatura, o Grupo Parlamentar do BE com apresentação do Projeto de Lei n.°
1 79/X, de conteúdo idêntico pretendia, igualmente, legislar sobre ‘o condicionamento da
intervenção das forças militares, militarizadas e de segurança portuguesas no estrangeiro’.
O projeto de lei caducou em 14 de Outubro de 2009.

9
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Na última legislatura, os Grupos Parlamentares do BE e do PCP apresentaram,

respetivamente, os projetos de lei n.° 971Xl (Condicionamento da intervenção das forças

militares, militarizadas e de segurança portuguesas no estrangeiro) e 143/XI (Regula o

processo de decisão e acompanhamento do envolvimento de contingentes das Forças

Armadas ou de Forças de Segurança Portuguesas em operações militares fora do território

nacional). Ambas as iniciativas caducaram em 19 de junho de 2011.

Já na XII legislatura, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou o Projeto de Lei n.° 538IXll

(Regula o processo de decisão e acompanhamento do envolvimento de contingentes das

Forças Armadas ou de Forças de Segurança Portuguesas em operações militares fora do

território nacional (Primeira alteração à Lei n.° 31-A/2009, de 7 de Julho)), o qual baixou à

comissão competente.

A Proposta de Lei em apreço, em consonância com o Programa do XIX Governo

Constitucional, com a Proposta de Lei n.° 223/Xll, do Governo, que visa alterar a Lei

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA),e, traduzindo um dos

objetivos da reforma “Defesa 2020”, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.°

26/2013, de 19 de abril, procura também reforçar as competências do Chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas.

A LOBOFA foi aprovada pela Lei Orgânica n.° 1-A12009, de 7 de julho, tendo tido origem na

Proposta de Lei 245/X, do Governo.

O novo Conceito Estratégico da NATO foi aprovado em novembro de 2010, na Cimeira de

Lisboa.

Aponta-se também a ligação para o Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 404/2012, de 8

de outubro que declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma

constante do n.° 1 do art.° 34.° na parte em que limita a possibilidade de apresentação de

queixas ao Provedor de Justiça por motivo de ações ou omissões das Forças Armadas aos

casos em que ocorra violação dos direitos, liberdades e garantias dos próprios militares

queixosos.
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Enquadramento internacional

Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia:
Espanha e França.

ESPANHA

O Título 1 da Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional define as
atribuições dos órgãos de soberania do Estado espanhol no âmbito da Defesa Nacional.

Assim e, nos termos do artigo 4.°, n.° 1, alínea c), às Cortes Gerais compete debater as
linhas gerais da política de defesa. Para esse efeito, o Governo apresenta as iniciativas
correspondentes, designadamente, os planos de recrutamento e de modernização. Por seu
turno e em contraponto, ao Presidente do Governo compete, nos termos das alíneas a) e b)
do número 3 do artigo 6, formular a Directiva de Defensa Nacional, na qual se estabelecem
as linhas gerais da política de defesa e as diretrizes para o seu desenvolvimento e definir e
aprovar os grandes objetivos e posicionamentos estratégicos, bem como formular as
diretivas para as negociações exteriores que afetem a política de defesa nacional.
O Governo tem a competência genérica de determinar a política de defesa e assegurar a
sua execução (artigo 5.°), enquanto o Conselho de Defesa Nacional — árgão colegial, de
natureza consultiva, integrado pelo Presidente do Governo, pelos Vice-Presidentes do
Governo, pelos Ministros da Defesa, do Interior, dos Assuntos Exteriores e Cooperação e da
Economia e Finanças, pelo Chefe de Estado-maior da Defesa, pelos Chefes de Estado-
maior do Exército, da Armada e da Força Aérea, pelo Secretário de Estado Diretor do
Centro Nacional de Inteligência e pelo Diretor do Gabinete da Presidência do Governo —

emite informações sobre as grandes diretrizes da política de defesa e faz propostas ao
Governo sobre assuntos relacionados com a Defesa que, afetando vários Ministérios,
necessitem de uma proposta conjunta.

A Directiva de Defensa Nacional 2012 é o documento estratégico em que se estabelecem as
linhas gerais da política de defesa e as diretrizes para o seu desenvolvimento. A aprovação
desta Diretiva suscitou, por parte de alguns Deputados no Congresso, algumas perguntas
escritas e pedidos de comparência do Ministro da Defesa na comissão parlamentar
competente. Em concreto, à pergunta do Deputado José Luís Centella Gómez (G.P. La
lzquierda Plural) sobre as razões pelas quais o Governo não submete a Diretiva e os

11



.11111 miii....,.

H Ifl 11 1

74ssEMBIE1ADAEi’cBu(A Nota Técnica da Proposta de Lei n.° 222/XH/3.a

restantes documentos de estratégia à prévia deliberação e aprovação do Congresso,

respondeu o Governo que de acordo com o estabelecido na Lei Orgânica n.° 5/2005,

compete ao Presidente do Governo a direção da política de defesa e a determinação dos

seus objetivos.

Por fim, a Diretiva de Defesa Nacional está enquadrada numa estratégia de segurança

nacional (Estrateqia de Sequridad Nacional), revista em 2013, em consonância com as

estratégias adotadas pelas organizações internacionais de que a Espanha faz parte, e que

garanta a proteção dos interesses nacionais, no quadro da Constituição e dos tratados

internacionais, proporcionando uma resposta integral baseada na análise das ameaças e

das causas que as produzem.

O Título III da Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Ia Defensa Nacional contém o

normativo que regula as missões das Forças Armadas de Espanha no estrangeiro e o

respetivo controlo parlamentar.

A lei define, no artigo 16°, os tipos de operações, que podem revestir a forma de ações de

prevenção de conflitos ou dissuasão, de manutenção da paz, atuação em situações de crise

e, quando for caso disso, resposta a agressões.

Nos termos do n.° 2 do artigo 4.° e do artigo 17°, a realização de operações no estrangeiro

que não estejam diretamente relacionadas com a defesa de Espanha ou do interesse

nacional carece de consulta prévia e autorização do Congresso dos Deputados.

O artigo 19.° da mesma Lei Orgânica enuncia os pressupostos da realização de missões no

estrangeiro não diretamente relacionadas com a defesa de Espanha ou do interesse

nacional. Assim:

• As missões devem realizar-se a pedido expresso do Governo do Estado em cujo

território se desenvolvam ou devem estar autorizadas por Resoluções do Conselho

de Segurança da ONU ou acordadas, consoante o caso, por organizações

internacionais de que Espanha faça parte, particularmente a UE ou a NATO, no

campo das respetivas competências;

• As missões devem enquadrar-se nos fins defensivos, humanitários, de estabilização

ou de manutenção e preservação da paz, previstos e ordenados pelas organizações

supra mencionadas;

• As missões devem ser conformes com a Carta das Nações Unidas e não contradizer

ou afetar os princípios de direito internacional convencional que Espanha tenha

12
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recebido no seu ordenamento jurídico, de acordo com as normas de receção do

direito internacional vigentes em Espanha.

Ao Rei está cometido o comando supremo das Forças Armadas, nos termos da Constituição

e do artigo 3.° da Lei Orgânica 5/2005.

FRANÇA

O conceito francês de defesa foi definido em 1959 na Ordonnance n°59-147 du 7 janvier

1959 portant organisation qénérale de ia défense. Trata-se de instrumento aprovado pelo

Governo, sob forte impulso do General De GaulIe.

Efetivamente, a preponderância do poder executivo na definição da política de defesa
nacional francesa é marcada, O artigo L1111-3 do Código da Defesa determina em especial

que a política de defesa é definida em Conselho de Ministros e que as decisões em matéria

de direção geral da defesa e de direção política e estratégica de resposta às crises maiores

são tomadas em Conselho de Defesa e de Segurança Nacional.

Em 2007, o Presidente da República encarregou uma Comissão de elaborar o Livro Branco

sobre a Defesa e a Segurança Nacional, o qual define a estratégia global de defesa e de

segurança e adapta a política de defesa e de segurança nacional ao novo ambiente

geoestratégico.

No que respeita ao envio de contingentes militares, a Constituição francesa, no artigo 35°,

comina o dever de o Governo informar o Parlamento acerca da decisão de fazer intervir as

Forças Armadas no estrangeiro, o mais tardar três dias após o início da intervenção. Essa

informação inclui o detalhe dos objetivos prosseguidos e pode dar origem a um debate, que

não é seguido de votação.

Já no caso de a intervenção no estrangeiro exceder a duração de quatro meses, o

prolongamento da operação militar carece de autorização do Parlamento. Este requisito de

autorização parlamentar para operações no exterior cuja duração exceda os quatro meses
resulta da revisão constitucional ocorrida em 2008 e foi aplicado pela primeira vez aquando

do prolongamento da intervenção das tropas francesas no Afeganistão.
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O artigo 131.° do Regimento da Assembleia Nacional determina o procedimento aplicável

para o debate e para a votação.

Ao Presidente da República está reservado o papel de Chefe das Forças Armadas,

competindo-lhe presidir aos Conselhos e Comités superiores da Defesa Nacional (artigo 15.0

da Constituição).

Enquadramento do tema no plano da União Europeia

O Tratado de Lisboa entrou em vigor a 1 de dezembro de 2009, meses depois da aprovação

da Lei de Defesa Nacional, pela Lei Orgânica n.° 1-B/2009, de 7 de julho.

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia” (TFUE), no artigo onde se elencam

as competências atribuídas à União refere que “a União dispõe de competência, nos termos

do Tratado da União Europeia, para definir e executar uma política externa e de segurança

comum, inclusive para definir gradualmente uma política comum de defesa” (n.° 4 do artigo

2.° do TFUE).

Por seu lado, o Título V do Tratado da União Europeia (TUE) intitulado “disposições gerais

relativas à ação externa da união e disposições específicas relativas à política externa e de

segurança comum” contém uma secção 2 - do capítulo 2 (Disposições específicas relativas

á política externa e de segurança comum) - dedicada a “Disposições relativas à política

comum de segurança e defesa” (PCSD).

O artigo 24.° do TUE estabelece, assim, que “a competência da União em matéria de

política externa e de segurança comum cobre todos os domínios dessa mesma política,

assim como o conjunto das questões relativas à segurança da União, incluindo a definição

progressiva duma política de defesa comum, que poderá conduzir a uma defesa comum”. O

artigo 26.° dispõe que “o Conselho Europeu identifica os interesses estratégicos da União,

estabelece os objetivos e define as orientações gerais da política externa e de segurança

comum, incluindo em matérias com implicações no domínio da defesa” e o artigo 27.°

estipula que o “Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de

Segurança, que preside ao Conselho dos Negócios Estrangeiros, contribui com as suas

propostas para a elaboração da política externa e de segurança comum e assegura a

execução das decisões adotadas pelo Conselho Europeu e o Conselho”
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O Tratado de Lisboa recorda que a Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) faz

parte integrante da Política Externa e de Segurança Comum (PESC), garantindo “à União

uma capacidade operacional apoiada em meios civis e militares. A União pode empregá-los

em missões no exterior a fim de assegurar a manutenção da paz, a prevenção de conflitos e

o reforço da segurança internacional, de acordo com os princípios da Carta das Nações

Unidas. A execução destas tarefas assenta nas capacidades fornecidas pelos Estados-

Membros” (n.° 1 do artigo 42.° TUE), podendo conduzir a uma defesa comum se o Conselho

Europeu, deliberando por unanimidade, assim o decidir (n.° 2 do citado artigo).

O n.° 3 do artigo 42.° dispõe que “os Estados-Membros colocam à disposição da União

capacidades civis e militares de modo a contribuir para os objetivos definidos pelo Conselho.

Os Estados-Membros que constituam entre si forças multinacionais podem também colocá

las à disposição da política comum de segurança e defesa. Os Estados-Membros

comprometem-se a melhorar progressivamente as suas capacidades militares. A agência no

domínio do desenvolvimento das capacidades de defesa, da investigação, da aquisição e

dos armamentos (a seguir denominada «Agência Europeia de Defesa») identifica as

necessidades operacionais, promove as medidas necessárias para as satisfazer contribui

para identificar e, se necessário, executar todas as medidas úteis para reforçar a base

industrial e tecnológica do setor da defesa, participa na definição de uma política europeia

de capacidades e de armamento e presta assistência ao Conselho na avaliação do

melhoramento das capacidades militares”.

O Tratado de Lisboa prevê a possibilidade de os Estados-Membros poderem participar em

missões militares ou humanitárias da UE e passarem a estar vinculados por uma cláusula

de defesa mútua e uma cláusula de solidariedade em matéria de defesa europeia (n.° 7 do

artigo 42.° do TUE e n.° 3 do artigo 222.° do TFUE), contando com os meios necessários

para uma cooperação mais estreita neste domínio, nomeadamente no âmbito da Agência

Europeia de Defesa (artigo 45.° do TUE) ou através da aplicação de uma cooperação

estruturada permanente (artigo 46.° do TUE e Protocolo n.° 10, relativo à cooperação

estruturada permanente estabelecida no artigo 42.° do TUE, anexo ao Tratado de Lisboa).

O Tratado de Lisboa, para além de reconhecer, no corpo do Tratado, a Agência Europeia de

Defesa, atribui-lhe a função de melhorar as capacidades de defesa da União, em especial
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no domínio da gestão de crises, reforçar as capacidades industriais e tecnológicas da União

no domínio do armamento e promover a cooperação europeia no domínio do armamento.

O Tratado de Lisboa passou a constituir um quadro de cooperação graças ao qual a UE

pode realizar missões que têm como finalidade a manutenção da paz e o reforço da

segurança internacional, baseando-se em meios civis e militares fornecidos pelos Estados-

Membros. Assim, para além das missões operacionais da UE em países terceiros que já

podiam ser realizadas antes do Tratado de Lisboa (missões humanitárias e de evacuação,

missões de prevenção de conflitos e de manutenção da paz e missões das forças de

combate para a gestão de crises), os Estados-Membros podem passar a ser chamados a

participar em ações conjuntas em matéria de desarmamento, missões de aconselhamento e

assistência em matéria militar e em operações de estabilização no termo dos conflitos.

De facto, e de acordo com o estabelecido pelo artigo 43.° do TUE, as missões nas quais a

União pode utilizar meios civis e militares, incluem “ações conjuntas em matéria de

desarmamento, as missões humanitárias e de evacuação, as missões de aconselhamento e

assistência em matéria miitar as missões de prevenção de conflitos e de manutenção da

paz, as missões de forças de combate para a gestão de crises, incluindo as missões de

restabelecimento da paz e as operações de estabilização no termo dos conflitos. Todas

estas missões podem contribuir para a luta contra o terrorismo, inclusive mediante o apoio

prestado a países terceiros para combater o terrorismo no respetivo território”.

O Tratado de Lisboa confere ao Conselho a competência para definir os objetivos e as

modalidades gerais de execução dessas missões, podendo delegar a execução de uma

missão num grupo de Estados-Membros que o desejem e que disponham dos meios civis e

militares necessários para a realização da missão, que, para além de atuarem em

associação com o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de

Segurança (artigo 44.° do TUE), devem informar regularmente o Conselho do estado da

missão.

O Tratado de Lisboa também prevê a intervenção eventual de forças multinacionais na

execução da PCSD, em resultado de uma aliança militar entre Estados-Membros que

decidiram associar as suas capacidades, os seus equipamentos e os seus efetivos, como é

o caso, entre outras, da EUROFOR (que reúne forças terrestres de Espanha, França, Itália e
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Portugal) e da EUROMARFOR (que reúne forças marítimas de Espanha, França, Itália e

Portugal).

De facto, o Tratado de Lisboa, pese embora a matéria em apreço se mantenha

fundamentalmente de pendor intergovernamental, introduz alguns elementos de cariz

supranacionais. Para além do mencionado, o Tratado atribui competências específicas à

União neste domínio, nomeadamente garantindo à União uma capacidade operacional

apoiada em meios civis e militares e atribuindo à União a possibilidade de empregar esses

meios em missões levadas a cabo no exterior da União, a fim de assegurar a manutenção

da paz, a prevenção de conflitos e o reforço da segurança internacional, atribuindo ao Alto

Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Segurança a responsabilidade

por aplicar a PCSD da União e por coordenar os aspetos civis e militares das missões

designadas por «missões de Petersberg» (artigo 43.° do TUE), considerando, porém, que a

execução destas tarefas assenta nas capacidades militares fornecidas pelos Estados-

Membros, em conformidade com o princípio da ‘reserva única de forças”.

Refira-se que, no quadro da PCSD, o Conselho da UE delibera essencialmente por

unanimidade (n.° 4 do artigo 42.° do TUE e artigo 31.° do TUE2) e o financiamento e os

meios operacionais das missões realizadas neste âmbito são assegurados maioritariamente

pelos Estados-Membros.

No que diz respeito ao reforço do papel da Assembleia da República nas matérias objeto da

proposta de lei em apreço, refira-se que, dado o cariz eminentemente intergovernamental da

PCSD, cabe, de facto, fundamentalmente aos Parlamentos Nacionais da UE garantir o

escrutínio parlamentar desta política comum.

Mesmo porque, nesta matéria, ao Parlamento Europeu - pese embora tenha tanto a

capacidade e os meios, como vontade política — cabe-lhe apenas uma difusa competência

de acompanhamento e consulta, conforme previsto no artigo 36.° do TUE: “O Alto

Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança consulta

regularmente o Parlamento Europeu sobre os principais aspetos e as opções fundamentais

da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa, e

informa-o sobre a evolução destas políticas. O Alto Representante vela por que as opiniões

2 De acordo com o n.° 4 do artigo 31 .° do TUE, o Conselho delibera por unanimidade relativamente a
“decisões que tenham implicações no domínio militar ou da defesa”.
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daquela instituição sejam devidamente tidas em conta. Os representantes especiais podem
ser associados à informação do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu pode dirigir
perguntas ou apresentar recomendações ao Conselho e ao Alto Representante Procederá
duas vezes por ano a um debate sobre os progressos realizados na execução da política
externa e de segurança comum, incluindo a política comum de segurança e defesa”.

Sobre esta questão, refira-se a criação, em 2012, nos termos do artigo 10.° do Protocolo n.°

1, relativo ao papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia, anexo ao Tratado de
Lisboa, da Conferência Interparlamentar para a PESC/PCSD, composta por deputados dos
Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, cuja documentação resultante das quatro
conferências até então realizadas pode ser consultada em http://www.ipex.eu/IPEXL
WEB/euspeakers/qetspeakers.do?type=082dbcc5420d8f4801 4247cca6f04248.

Cumpre ainda assinalar os seguintes atos legislativos (pós-Lisboa) com relevância para a
matéria em apreço:

- a Decisão 20131768/PESC do Conselho, de 16 de dezembro de 2013, relativa às
atividades de apoio à aplicação do Tratado sobre o Comércio de Armas desenvolvidas pela
UE no quadro da Estratégia Europeia de Segurança;

- a Diretiva 2009/81/CE (versão consolidada de 01.01 .2014) do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de julho de 2009, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de
determinados contratos de empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviços
por autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança, e que
altera as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- a Diretiva 2009/43/CE (versão consolidada de 03.03.2014) do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à simplificação das condições das transferências
de produtos relacionados com a defesa na UE, alterada pela Diretiva 2010/80/UE da
Comissão, de 22 de novembro de 2010, pela Diretiva 2012/10/UE da Comissão, de 22 de
março de 2012, pela Diretiva 2012/47/UE da Comissão, de 14 de dezembro de 2012 e pela
Diretiva 2014/18/UE da Comissão, de 29 de janeiro de 2014;

- a Decisão 2010/336/PESC do Conselho, de 14 de junho de 2010, relativa às atividades de
apoio ao Tratado sobre o Comércio de Armas, desenvolvidas pela UE no quadro da
Estratégia Europeia de Segurança;

Bem como:
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- as Conclusões do Conselho Europeu de 19 e 20 de dezembro de 2013, que registam a
primeira vez, desde que o Tratado de Lisboa entrou em vigor, que o Conselho Europeu
debateu o tema da defesa, tendo identificado ações prioritárias para fortalecer a cooperação
no domínio da defesa, que se articulam em torno de três eixos “aumentar a eficácia, a
visibilidade e o impacto da PCSD; incrementar o desenvolvimento de capacidades, e
reforçar a indústria de defesa europeia” e exortando “os Estados-Membros a aprofundarem
a cooperação no domínio da defesa, aumentando a sua capacidade para conduzir missões
e operações e fazendo pleno uso das sinergias, tendo em vista melhorar o desenvolvimento
e a disponibilidade das capacidades civis e militares necessárias, com o apoio de uma Base
Industrial e Tecnológica de Defesa Europeia (BITDE) mais integrada, sustentável, inovadora
e competitiva. Daí advirão também benefícios em termos de crescimento, emprego e
inovação para o setor da indústria europeia em gerar’;

- a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico
e Social Europeu e ao Comité das Regiões para um setor da defesa e da segurança mais
competitivo e eficiente, de 24 de julho de 2013 (COM(2013)542)3,que começa por
reconhecer que “O equilíbrio de poder a nível mundial está a mudar à medida que novos
centros de gravidade emergem e os EUA reequilibram as suas prioridades estratégicas na
direção da Ásia. Nesta situação, a Europa tem de assumir responsabilidades acrescidas
pela sua segurança no continente europeu e fora dele. Para ter o peso que lhe corresponde,
a UE precisa de desenvolver uma política comum de segurança e defesa credívef’ (p. 2).

No que respeita à estratégia da Comissão Europeia nesta matéria, a supramencionada
Comunicação é clara ao afirmar que “A defesa ainda continua no âmago da soberania
nacional e as decisões sobre as capacidades militares cabem aos Estados-Membros. No
entanto, a UE tem indubitavelmente um papel significativo a desempenhar. Dispõe de
políticas e de instrumentos para aplicar mudanças estruturais e é o melhor enquadramento
para os Estados-Membros manterem coletivamente um nível adequado de autonomia
estratégica. Tendo os Estados-Membros entre si cerca de 1,6 milhões de militares e
orçamentos de defesa anuais de 194 mil milhões de euros, a UE tem capacidade para ser
um interveniente estratégico na cena internaciona) em conformidade com os seus valores.”
(p4).

Esta iniciativa não foi escrutinada pela Assembleia da República, pese embora tenha sido distribuída à
Comissão de Assuntos Europeus e à Comissão de Defesa Nacional. No entanto o escrutínio realizado pela
Câmara dos Representantes belga, pelas Câmaras dos Deputados checa, italiana e romena, pelo Sejm polaco
e pelo Senado holandês pode ser consultado através do seguinte endereço do IPEX http://www.iijex.eu/IPEXL
WEB/dossier/document.do?codeCOM&year=2O1 3&number=542&appLng=PT
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- o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a transposição da

Diretiva 2009181/CE, de 13 de julho de 2009,relativa aos contratos públicos nos domínios da

defesa e da segurança (COM(2012)565)4;

- o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a transposição da

Diretiva 2009/43/CE relativa à simplificação das condições das transferências de produtos

relacionados com a defesa na UE (COM(2012)359)5.
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como instrumentos da cooperação estratégica. Globo. Lisboa. ISSN 2182-7575. N° 3

(jun./set. 2013), 32-55. Cota: RP-16

Resumo: O autor debruça-se sobre a questão da interdependência estratégica entre

segurança, defesa e desenvolvimento sustentado. Conclui que, no quadro atual das

relações internacionais, os assuntos da paz e da sustentabilidade do desenvolvimento são

prioridades estratégicas e Portugal deve saber incorporar esses temas no CESDN e na

política externa de defesa.
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realidades. Revista militar. Lisboa. ISSN 0873-7630. Vol. 65, n° 1 (jan. 2013), p. 25-41.

Cota: RP- 401

Resumo: A propósito da atual discussão em torno das Grandes Opções do CEDN 2013, o

autor aborda a possibilidade de as forças armadas colaborarem na segurança interna em

Esta iniciativa foi escrutinada pela Assembleia da República, através de um Relatório elaborado pela Comissão
de Defesa Nacional e de um Parecer da Comissão de Assuntos Europeus. O escrutínio realizado pelo
Bundestag alemão e pela House ofLords britânica pode ser consultado através do seguinte endereço do IPEX
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incluindo o da AR, em http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM2O1 20565/ptass.do
Esta iniciativa não foi escrutinada pela Assembleia da República, pese embora tenha sido distribuída à
Comissão de Assuntos Europeus e à Comissão de Defesa Nacional. No entanto o escrutínio realizado pela
Câmara dos Representantes de Malta, pelo Sejm polaco e por ambas as Câmaras do Parlamento do Reino
Unido pode ser consultado através do seguinte endereço do IPEX http://www.ipex.eu/IPEXL
WEB/dossier/document.do?code=COM&year=201 3&number=542&appLng=PT
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missões de combate e ameaças de cariz transnacional. Analisa as atuais missões e

capacidades das forças armadas e circunscreve o conceito de segurança interna.

Finalmente, apresenta contributos no sentido da colaboração das forças armadas na

segurança interna em regime de excecionalidade e com cariz de complementaridade.

DIAS, Carlos Manuel Mendes - Defesa Nacional, forças armadas e reforma. Direito e

política : revista trimestral de grande informação = Law and politics. Lisboa. ISSN

2182-7583. N°5 (nov.2013 Ijan. 2014), p. 16-18. Cota: RP-60

Resumo: No presente artigo, o autor pretende analisar a reforma estrutural que se está a

fazer ou que se propõe fazer, no âmbito do documento divulgado pelo governo e conhecido

como: “Defesa 2020”.

ESTRATÉGIA: dossier. Nação e defesa. Lisboa. ISSN 0870-757X. N° 136 (2013), p. 5-222.

Cota: RP- 72

Resumo: Neste dossier, destaca-se o artigo intitulado: “O conceito estratégico e o modelo

policial”, da autoria de Carlos Manuel Gervásio Branco, que refere as Grandes Opções do

Conceito Estratégico de Defesa Nacional” e o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. O

autor considera que a Constituição portuguesa persiste como um entrave incontornável à

adoção de um conceito abrangente e integrador de segurança nacional. Quanto à questão

da adoção de um “modelo de dupla componente policial”, entende que qualquer alteração

ao sistema policial português teria de passar pela diferenciação entre a GNR e a PSP e que

teria de se considerar a distribuição das atuais atribuições e competências dos serviços de

segurança por essas duas forças.

GERALDES, João Carlos de Azevedo de Araújo — Acerca da revisão do Conceito

Estratégico de Defesa Nacional. Revista militar. Lisboa. ISSN 0873-7630. Vol. 64, n° 10

(out. 2012), p. 919-924. Cota: RP—401

Resumo: Segundo o autor, a fundamentação da oportunidade da revisão do Conceito

Estratégico de Defesa Nacional, terá radicado, necessariamente, numa avaliação no quadro
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de uma evolução percecionada do ambiente estratégico internacional. Neste sentido,
enuncia algumas questões que julga serem dignas de destaque, quer para as Grandes
Opções, no sentido de dar forma a uma revisão do atual conceito; quer para inclusão, a
jusante, nos conceitos que devem orientar a execução nas diversas Estratégias Gerais.

LEANDRO, Garcia - Reflexões sobre o conceito estratégico nacional : 2013. Segurança e
defesa. Loures. ISSN 1646-6071. N°24 (fev./abr. 2013), p. 96-103. Cota: RP- 337

Resumo: O autor reflete sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que se pode vir a
designar Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional e que na sua opinião,
deveria ser um Conceito Estratégico Nacional, até pelo modo como o projeto existente se
encontra estruturado. Segundo o autor, no passado o ênfase era dado à Defesa Nacional
(alargada) dentro do quadro internacional existente, ainda que chamando a atenção para as
componentes não militares da Defesa; agora, depois da insistência de muitos especialistas,
parece que se quer olhar para o Conceito Estratégico como Nacional, já que neste novo
documento, todas as áreas da vida nacional são abordadas em detalhe.

PAULO, Jorge Silva - Análise crítica do conceito estratégico de defesa nacional de 2013.
Segurança e defesa. Loures. ISSN 1646-6071. N°27 (dez. 2013/fev. 2014), p. 32-44. Cota:
RP- 337

Resumo: Neste artigo, analisa-se o novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional,
aprovado em abril de 2013. O autor detém-se nas expressões de: “conceito de ação
estratégica nacional” e “estratégia de segurança e defesa nacional”, que considera irem
além do conceito estratégico de defesa nacional. O autor considera que se pretende fundir a
segurança interna e a defesa, em divergência com o modelo constitucional. Aborda a
questão da ausência de inimigo ou de possíveis ameaças a Portugal e recomenda a
substituição do Instituto de Defesa Nacional por um instituto de segurança e estratégia
nacional, que estude a segurança de forma integrada, nas suas várias dimensões.
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RIBEIRO, António Silva - Segurança Nacional e Defesa Nacional: algumas divergências

entre a doutrina e a prática. Segurança e defesa. Lisboa. ISSN 1646-6071. N° 19 (out./dez.

2011), p. 40-49. Cota: RP-337

Resumo: No presente artigo debate-se o significado e a utilização dos conceitos de

segurança nacional e defesa nacional, tendo em conta que o sujeito e ator a quem são

aplicados é o estado. Faz-se uma análise ao conteúdo dos dois conceitos, focalizada nas

forças armadas, tendo em vista identificar as principais divergências entre a doutrina

estabelecida e a sua aplicação prática em Portugal.

RODRIGUES, Alexandre Daniel Cunha Reis - A revisão do conceito estratégico de Defesa

Nacional. Revista militar. Lisboa. ISSN 0873-7630. Vol. 64, n° 10 (out. 2012), p. 925-933.

Cota: RP - 401

Resumo: Faz-se uma abordagem ao novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional

(CEDN), acerca do qual se considera que, ao contrário do que se verificou no CEDN de

2003, reflete uma visão alargada de segurança, deixando de se centrar nas questões de

defesa militar. Esta revisão do CEDN é justificada pelo governo ao mesmo tempo que

nomeia uma comissão para a apresentação de uma proposta sobre as Grandes Opções do

CEDN. Assim, o autor apresenta o seu contributo para a discussão desta temática,

debruçando-se sobre os seguintes tópicos: as implicações da nova abordagem no campo

militar, as circunstâncias em que o CEDN deve ser revisto, a questão da metodologia do

planeamento de defesa e referências a alguns requisitos elementares do seu conteúdo.

Sugere também a elaboração de um Livro Branco, como exemplo de uma boa prática que

deveria ser implementada, seguindo o exemplo de outros países.

SANTOS, José Loureiro dos - Propostas e contributos para uma estratégia de Segurança

Nacional. Segurança e defesa. Loures. ISSN 1646-6071. N° 15 (out./dez. 2010), p. 33-39.

Cota: RP - 337

Resumo: Neste artigo, o autor propõe e apresenta contributos para o que define como um

novo Conceito Estratégico de Segurança Nacional (CESN), o qual deve estabelecer linhas

de ação para levar a efeito medidas que enfrentem com êxito as ameaças à segurança
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nacional e que deveria ser elaborado para um horizonte de 15 a 20 anos, com atualizações

a cada legislatura, substituindo o atual Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN).

Explicita também a necessidade de, na sua opinião, dotar o estado de uma estrutura para a

segurança nacional e analisa a forma de aprovação das Grandes Opções do Conceito

Estratégico de Segurança Nacional.

SEGURANÇA E DEFESA NACIONAL um conceito estratégico. Coord. Luís Fontoura.

Coimbra : Almedina, 2013. 143 p. ISBN 978-972-40-5123-9. Cota: 08.21 - 352/2013

Resumo: O documento acima referenciado apresenta a Proposta de Revisão do Conceito

Estratégico de Defesa Nacional, da autoria da Comissão para a Revisão do Conceito

Estratégico de Defesa Nacional. Neste documento, vários autores analisaram o conceito de

segurança, antecipando-o ao conceito de defesa nacional, trazendo à reflexão algumas

notas referentes ao espaço geopolítico sob jurisdição portuguesa e propuseram a alteração

de designação do documento para: Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional.

TEIXEIRA, Brito - O desafio da defesa e segurança em 2030 : tendências, cenários,

estratégia e inovação. Segurança e defesa. Loures. ISSN 1646-6071. N° 24 (fev./abr.

2013), p. 82-95. Cota: RP-337

Resumo: O autor descreve as tendências que se manifestam na defesa e segurança,

apresenta 4 possíveis cenários de defesa e segurança onde é possível ocorrer o emprego

da força e refere que o planeamento da defesa deve seguir uma lógica de determinação de

áreas de capacidades.

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

• Iniciativas legislativas

Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC),
verificou-se que se encontra pendente a seguinte iniciativa legislativa sobre matéria conexa:
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Proposta de Lei n.° 2231X1l13.a
- Procede à primeira alteração à Lei Orgânica de Bases da

Organização das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.° 1 A12009, de 7 de iulho.

Petições

Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC),
verificou-se que não se encontram pendentes quaisquer petições sobre esta matéria.

V. Consultas e contributos

A discussão na generalidade da presente Proposta de Lei n.° 222/Xll/3 foi já agendada em

Plenário de 29 de maio corrente, pelo que os contributos que vierem a ser recolhidos,

nomeadamente na sequência das consultas já feitas e/ou de outras consultas que venham a

ser deliberadas em eventual fase de apreciação na especialidade desta Proposta de Lei,

poderão ser posteriormente objeto de síntese a anexar à nota técnica.

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a
aplicação

Em face dos elementos disponíveis, designadamente do articulado da proposta de lei e da

respetiva exposição de motivos, não é possível avaliar as consequências da aprovação da

presente iniciativa legislativa e eventuais encargos resultantes da sua aplicação.
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