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ATA NÚMERO 44/XIV/ 1.ª SL 

 

Aos dois dias do mês de setembro de 2020, pelas 11:30 horas, reuniu a Comissão de 

Defesa Nacional, na sala 8 do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores 

Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com 

a seguinte Ordem do Dia: 

1. Apreciação e votação da ata n.º 43/XIV/1.ªSL; 

2. Apreciação da proposta de Programa de atividades da 2ª Sessão Legislativa; 

3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

BE sobre ‘Audição de responsáveis pelo processo dos contratos dos aviões C-

295 da Força Aérea’; 

4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

PSD sobre ‘audição urgente do Ministro da Defesa Nacional em reunião 

extraordinária da Comissão de Defesa Nacional’; 

5. Outros assuntos. 

Aberta a reunião pelo Presidente da Comissão passou-se à apreciação e votação da 

ata n.º 43/XIV/1.ªSL, que foi aprovada por unanimidade. 

 

Seguidamente, passou-se à apreciação da proposta de Programa de atividades da 2ª 

Sessão Legislativa, tendo o Senhor Presidente indicado que o mesmo teria de ser 

alterado no ponto referente à visita de uma delegação da Comissão às Forças Nacionais 

Destacadas, por circunstâncias relacionadas com a segurança das forças e a orientação 

das Organizações Internacionais nas quais estas forças estão integradas. Não havendo 

condições para cumprir as quarentenas solicitadas, esta visita será adiada para data a 

determinar.  

Sobre este ponto da Ordem de trabalhos, o Senhor Deputado Jorge Gomes (PS), 

solicitou a intervenção da Senhora Deputada Lara Martinho (PS), a respeito da visita 

prevista ao arquipélago dos Açores. Sendo eleita por aquele círculo eleitoral, a Senhora 

Deputada Lara Martinho (PS) propôs que a visita fosse mais abrangente que o previsto, 

incluindo também as ilhas de S. Miguel e do Faial. 

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) interveio para indicar a 

concordância do Grupo Parlamentar do PSD com o programa de atividades proposto.  
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O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) usou também da palavra para indicar que 

considera o programa equilibrado, e que não se opõe à extensão de ilhas na visita ao 

arquipélago dos Açores. 

Submetido a votação, o plano de atividades da Comissão para a 2ª Sessão Legislativa 

da XIV Legislatura foi aprovado por unanimidade.  

Passou-se então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, tendo o Senhor Deputado João 

Vasconcelos (BE) apresentado o requerimento do Grupo Parlamentar do BE sobre 

‘Audição de responsáveis pelo processo dos contratos dos aviões C-295 da Força 

Aérea’, que prevê a audição, pela Comissão, do antigo Ministro da Economia, Professor 

Álvaro Santos Pereira, e do Senhor Ministro da Defesa Nacional. 

Submetido a votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

De seguida, a Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) fez a apresentação do 

requerimento apresentado pelo seu Grupo Parlamentar para audição urgente do 

Ministro da Defesa Nacional em reunião extraordinária da Comissão de Defesa 

Nacional, indicando ainda que pretende acrescentar matérias em relação às quais o 

Grupo Parlamentar do PSD pretende ouvir o Senhor Ministro. Ficou, portanto, o Senhor 

Deputado Paulo Moniz (PSD) encarregue da elaboração de uma nota para acrescentar 

O SIRESP às matérias elencadas, designadamente a utilização do sistema de 

comunicações e a racionalidade da utilização do SIRESP. 

O Senhor Presidente indicou que seria, então, acrescentada às matérias sobre as quais 

incidirá a audição uma questão sobre as razões pelas quais a Autoridade Marítima 

Nacional não utiliza o SIRESP: 

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) indicou que o Grupo Parlamentar do PS não tem 

nada a opor ao acrescento desta questão e realçou a utilidade das audições propostas. 

Submetido a votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Deputado Pedro Filipe Soares (BE) sugeriu que, sendo realizada apenas uma 

audição ao Senhor Ministro da Defesa Nacional, a mesma decorresse em duas, rondas, 

sendo a primeira relativa aos contratos de contrapartidas, e a segunda a outras 

matérias. 

O Senhor Presidente assegurou que, independentemente do modelo da audição, as 

questões serão abordadas. 

No ponto outros assuntos, foi recordado o convite dirigido aos membros efetivos da 

comissão para a inauguração da estação salva-vidas de Quarteira, devendo os 
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Senhores Deputados sinalizar aos serviços da Comissão a intenção de participar para 

organização dos aspetos logísticos. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 12:10 horas, dela se tendo 

lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 2 de setembro de 2020.  

 

 

O Presidente da Comissão 

 

       (Marcos Perestrello) 
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Folha de Presenças 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ana Miguel dos Santos 
 António Filipe 
 Carlos Eduardo Reis 
 Cristina Jesus 
 Diogo Leão 
 Fernando Negrão 
 Inês de Sousa Real 
 João Gonçalves Pereira 
 João Vasconcelos 
 Joaquim Barreto 
 Jorge Gomes 
 José Luís Carneiro 
 Lara Martinho 
 Manuel dos Santos Afonso 
 Marcos Perestrello 
 Maria da Luz Rosinha 
 Olga Silvestre 
 Paulo Moniz 
 Pedro Filipe Soares 
 Pedro Roque 
 Raul Miguel Castro 
 António Cunha 
 Carlos Alberto Gonçalves 
 João Paulo Pedrosa 
 Maria Joaquina Matos 
 Pedro do Carmo 
 Pedro Sousa 
 Raquel Ferreira 
 Romualda Fernandes 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Rui Silva 
 Sérgio Marques 
 

 


