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ATA NÚMERO 48/XIV/ 2.ª SL 

 

 
Aos 6  dias do mês de setembro de 2020, pelas 15.00 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. Aprovação da ata n.º 47/XIV/2ª; 

2. Aprovação do Relatório de Atividades referente à 1.ª Sessão Legislativa da XIV 

Legislatura; 

3. Apreciação do Relatório da atividade desenvolvida em 2019 no âmbito da 

Cooperação no Domínio da Defesa;   

4. Outros Assuntos. 

 

Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Comissão, Deputado Marcos Perestrello (PS), a ata 

n.º 47/XIV/2ª foi submetida a votação e aprovada por unanimidade.  

Seguidamente foi submetido a apreciação o Relatório de Atividades referente à 1.ª Sessão 

Legislativa da XIV Legislatura.  

O Senhor Deputado Jorge Gomes (PS) pediu a palavra para realçar a capacidade de trabalho da 

Comissão, que reuniu 29 vezem em período de pandemia, e agradecer de forma generalizada o 

contributo de todos para a concretização dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão nesta 

Sessão Legislativa. Os Senhores Deputados Ana Miguel dos Santos (PSD) e João Vasconcelos 

acompanharam esta posição. O Senhor Presidente referiu-se também às atividades 

desenvolvidas, com especial enfoque na aprovação do Estatuto do Antigo Combatente. 

Passou-se, em seguida, à apreciação do Relatório da atividade desenvolvida em 2019 no âmbito 

da Cooperação no Domínio da Defesa. 

O Senhor deputado Manuel Afonso (PS) interveio para mencionar a importância que 

esta cooperação tem do ponto de vista dos Estados recetores, sugerindo que fosse ponderado 

um reforço da cooperação com Moçambique, em face das circunstâncias que se vivem no Norte 

daquele país. A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) felicitou o Ministério da Defesa 

Nacional pelo detalhe apresentado pelo relatório, realçando a importância de as ações de 

Cooperação no Domínio da Defesa não serem realizadas a expensas da redução da participação 

em missões multilaterais. Sugeriu também que pudesse ser ponderada a criação de uma força 

conjunta, integrada pelos Países de Língua Portuguesa, que pudesse operar como uma Força de 



 
Comissão de Defesa Nacional 

 

 

 
Aprovada na reunião de 14 de outubro de 2020 
 

Paz Lusófona, na linha da força estacionada atualmente em São Tomé e Príncipe, e seguindo o 

exemplo concretizado anualmente no exercício Felino. 

O senhor Deputado João Vasconcelos (BE) considerou que a cooperação com os países 

de Língua Portuguesa nunca será demais, e pode ser determinante em âmbitos como o da saúde 

e do apoio médico, bem como do reforço da democracia, dos direitos humanos e da expressão 

da Língua Portuguesa, sugerindo, por isso, um reforço das ações de cooperação nestas áreas. 

Mencionou também a situação dramática vivida no Norte de Moçambique 

Em face dos contributos recebidos, o Senhor Presidente propôs que fosse oficiado o 

Senhor Ministro da Defesa, dando nota das impressões dos Grupos Parlamentares a respeito do 

relatório em apreço e das sugestões apresentadas, o que foi aceite. 

No ponto outros assuntos, o Senhor Presidente referiu-se à audição do Senhor Ministro 

da Defesa do dia seguinte, recordando que seria usada a grelha aprovada pela Comissão, bem 

como às vistas programadas ao Museu de Marinha e ao Centro de ciberdefesa. 

 

e do PSD. 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 15h57 horas, dela se tendo lavrado a 

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

 

Palácio de S. Bento, 6 de outubro 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 
 Carlos Eduardo Reis 
 Cristina Jesus 
 Diogo Leão 
 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 
 Raul Miguel Castro 
 Sérgio Marques 
 Fernando Negrão 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Adão Silva 
 Rui Silva 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 António Filipe 
 Pedro Filipe Soares 
 Pedro Roque 
 
 


