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ATA NÚMERO 41/XIV/ 1.ª SL 

 

Aos 15 dias do mês de julho de 2020, pelas 10:00 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. Apreciação e votação das atas n.ºs 37, 38 e 39 /XIV/1.ªSL; 

2. Nova apreciação na generalidade e votação na especialidade indiciária dos seguintes 

diplomas: 

Projeto de Lei n.º 27/XIV/1.ª (CDS-PP) - Aprova o Estatuto do Antigo 

Combatente e procede à 7.ª alteração ao Decreto-lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro e à 1.ª alteração à Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro; 

Projeto de Lei n.º 57/XIV/1ª (PAN)– Aprova o Estatuto do Antigo Combatente e 

alarga os direitos dos antigos combatentes, antigos militares e deficientes das 

forças armadas (procede à 7.ª alteração ao Decreto-lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro, à 1.ª alteração da Lei n.º 9/2002, de 11 de Fevereiro, à 1.ª alteração 

à Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro e à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 76/2018, 

de 11 de outubro); 

Projeto de Lei n.º 121/XIV/1.ª (PCP) - Aprova o Estatuto do Antigo Combatente.; 

Proposta de Lei n.º 3 /XIV/1.ª (GOV) - Aprova o Estatuto de Antigo Combatente; 

Projeto de Lei n.º 180/XIV/1.ª (BE) - Aprova o Estatuto do Antigo Combatente; 

Projeto de Lei n.º 193/XIV/1.ª (PSD) - Aprova o Estatuto do Antigo Combatente; 

3. Outros assuntos. 

 

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

n.ºs 37, 38 e 39/XIV/1.ªSL, que foram aprovadas por unanimidade. 

Seguidamente, o Senhor Deputado Diogo Leão apresentou a proposta de Texto de 

Substituição das várias iniciativas legislativas que visam aprovar o Estatuto do Antigo 

Combatente.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43984
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44042
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44191
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44296
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44352
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44415
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Na discussão usaram da palavra os Senhores Deputados Diogo Leão (PS), Ana Miguel 

dos Santos (PSD), António Filipe (PCP), João Vasconcelos (BE), Inês Sousa Real (PAN) 

e José Luís Carneiro (PS). 

Da apreciação e votação da proposta de texto de substituição e das propostas de 

alteração apresentadas resultou o seguinte: 

Artigo 3º  

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do BE – rejeitada com 

os votos a contra do PS e PSD, votos a favor do BE; PCP e PAN e a abstenção do CDS-

PP; 

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PAN – rejeitada com 

os votos a contra do PS e PSD, votos a favor do BE; PCP e PAN e a abstenção do CDS-

PP; 

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 4º  

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PAN – rejeitada com 

os votos a contra do PS e PSD, votos a favor do PAN e a abstenção do BE, PCP e CDS-

PP; 

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 5º 

-na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo PS – aprovada 

com os votos a favor do PS, PSD, BE; CDS-PP e PAN e a abstenção do PCP 

Artigo 7º  
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na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP – rejeitada com 

os votos  contra do PS e PSD, votos a favor do BE; PCP, CDS-PP e PAN; 

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 8º  

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP – rejeitada com 

os votos  contra do PS e PSD, votos a favor do BE; PCP, CDS-PP e PAN; 

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do BE (artigo 3º A) – 

rejeitada com os votos contra do PS e PSD, votos a favor do BE; PCP, CDS-PP e PAN; 

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigos 1.º, 2º , 6º, 9º e 10º 

- na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo PS – aprovada 

por unanimidade  

Artigo 2º do Anexo I 

Alínea a) do n.º 1 do artigo 2º do Anexo I na redação da proposta de alteração do 

Grupo Parlamentar do BE-  rejeitada com os votos contra do PS e PSD, votos a favor 

do BE; PCP, CDS-PP e PAN; 

alínea a) do n.º 1 do artigo 2º do Anexo I na redação da proposta de texto de 

substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS – aprovada por 

unanimidade 

N.º 2 do artigo 2º do Anexo I na redação da proposta de texto de substituição 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS – aprovada com votos a favor do PS, PSD, 

PCP, CDS-PP e PAN e a abstenção do BE. 
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N.º 2 do artigo 2º do Anexo I na redação da proposta de texto de substituição 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS – aprovada com votos a favor do PS, PSD, 

PCP, CDS-PP e PAN e a abstenção do BE. 

N.º 5 do artigo 2º do Anexo I na redação da proposta de alteração apresentada pelo 

Grupo Parlamentar do PAN e da proposta complementar apresentada oralmente 

pelo PCP  – aprovada por unanimidade  

remanescente do artigo 2º do Anexo I na redação da proposta de texto de 

substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS – aprovada por 

unanimidade 

Artigo 3º do Anexo I 

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do BE – rejeitada com 

os votos a contra do PS, PSD e CDS-PP, votos a favor do BE; e a abstenção do PCP e 

PAN; 

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 4º do Anexo I 

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PAN – rejeitada com 

os votos a contra do PS, PSD, BE, PCP e CDS-PP, e votos a favor do PAN. 

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 5º do Anexo I 

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PAN – rejeitada com 

os votos a contra do PS, PSD, BE, PCP e CDS-PP, e votos a favor do PAN. 
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na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada com votos a favor do PS, PSD,BE, CDS-PP e PAN e a 

abstenção do PCP. 

Artigo 7º do Anexo I 

N.º7 do artigo 7º do Anexo I na redação da proposta de alteração apresentada pelo 

Grupo Parlamentar do PAN – rejeitada com os votos contra do PS e PSD, votos a 

favor do BE e PAN e a abstenção do PCP e CDS-PP; 

Remanescente do artigo 7º do Anexo I na redação da proposta de alteração 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PAN - rejeitada com os votos contra do PS 

e PSD, votos a favor do BE, PCP e PAN e a abstenção do CDS-PP; 

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 8º do Anexo I 

na redação da proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PAN 

– prejudicada  

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 10º 

-na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo PS – aprovada 

com os votos a favor do PS, PSD, BE; CDS-PP e PAN e a abstenção do PCP 

Artigo 14º do Anexo I 

na redação da proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PAN 

– aprovada com votos a favor do PS, PSD e PAN e a abstenção do BE, PCP e CDS-PP;   
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na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – prejudicada 

Artigos 15º, 17º e 18º do Anexo I 

na redação da proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PAN 

– prejudicada  

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigo 16º do Anexo I 

na redação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP – rejeitada com 

os votos contra do PS e PSD, votos a favor do BE; PCP, CDS-PP e PAN; 

na redação da proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PAN 

– prejudicada  

na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – aprovada por unanimidade 

Artigos 6º, 9º. 11º, 12º, 13º, 19º, 20º, 21º e 22º do Anexo I 

- na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo PS – aprovados 

por unanimidade  

Anexo II  

- na redação da proposta de texto de substituição apresentada pelo PS – aprovado 

por unanimidade  

 

O ponto outros assuntos foi usado pelo Presidente da Comissão para recordar a visita à Força 

Aérea, na Base Aérea n.º 6, no dia 22 de julho às 09h30 da manhã. 
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Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 11:30 horas, dela se tendo lavrado a 

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

Palácio de São Bento, 15 de julho de 2020. 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 

 

 (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 
 José Luís Carneiro 
 Lara Martinho 
 Manuel dos Santos Afonso 
 Marcos Perestrello 
 Maria da Luz Rosinha 
 Olga Silvestre 
 Paulo Moniz 
 Raul Miguel Castro 
 Rui Silva 
 Sérgio Marques 
 António Cunha 
 João Paulo Pedrosa 
 Raquel Ferreira 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Jorge Gomes 
 Pedro Filipe Soares 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Pedro Roque 
 


