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Aos 20 dias do mês de outubro de 2020, pelas 15:30 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. Aprovação das atas n.º 50 e 51/XIV/2ª; 

2. Apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas; 

- Proposta de Lei  60/XIV/2 - Aprova o Orçamento do Estado para 2021  Deputado 

Relator Carlos Eduardo Reis (PSD) 

- Proposta de Lei – 61/XIV/2 - Aprova o Orçamento do Estado para 2021 Deputada 

Relatora Maria da Luz Rosinha (PS) 

- Projeto de Lei 489/XIV/1/ BE Reintegração de pilotos aviadores e pilotos que, de 

1988 a 1992, foram abatidos ao quadro permanente da Força Aérea Portuguesa por 

não lhes ter sido concedida passagem à reserva ou licença ilimitada  Deputado 

Relator António Filipe (PCP)  

- Projeto de Lei 555| XIV| 2/BE Reintegração de militares ex-pilotos do quadro 

permanente da Força Aérea (FAP) que, de 1988 e 1992, decidiram abandonar a 

efetividade de serviço por não lhes ter sido concedida passagem à situação de 

reserva ou licença ilimitada Deputado Relator António Filipe (PCP); 

3. Outros assuntos. 

 

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

atas n.ºs 50 e 51/XIV/2ª foram submetidas a votação e aprovadas por unanimidade.  

Seguidamente, foram apresentados os pareceres sobre a Proposta de Lei 60/XIV/2 Lei das 

Grandes Opções para 2021-2023, pelo Senhor Deputado Carlos Eduardo Reis (PSD), e sobre a 

Proposta de Lei 61/XIV/2 Aprova o Orçamento do Estado para 2021, pela Senhora Deputada 

Maria da Luz Rosinha (PS). Os Senhores Deputados Diogo Leão (PS) João Vasconcelos (BE), Carlos 

Eduardo Reis (PSD) e António Filipe (PCP) usaram da palavra para felicitar os relatores e saudar 

os pareceres apresentados. Submetidos a votação, o parecer sobre Proposta de Lei 60/XIV/2 Lei 

das Grandes Opções para 2021-2023 foi aprovado por unanimidade estado o CDS-PP e o PCP 
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ausentes no momento da votação, e o parecer sobre a Proposta de Lei 61/XIV/2 Aprova o 

Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado por unanimidade estando o CDS-PP ausente no 

momento da votação. 

Seguidamente, o Senhor Deputado António Filipe apresentou parecer sobre o Projeto de Lei 

555/XIV/2(BE) Reintegração de militares ex-pilotos do quadro permanente da Força Aérea (FAP) 

que, de 1988 e 1992, decidiram abandonar a efetividade de serviço por não lhes ter sido 

concedida passagem à situação de reserva ou licença ilimitada e sobre o Projeto de Lei 

489/XIV/1R (CDS-PP) integração de pilotos aviadores e pilotos que, de 1988 a 1992, foram 

abatidos ao quadro permanente da Força Aérea Portuguesa por não lhes ter sido concedida 

passagem à reserva ou licença ilimitada. Submetido a votação, o parecer foi aprovado por 

unanimidade estando o BE (por via de uma falha elétrica que impediu a videoconferência) e o 

CDS-PP ausentes no momento da votação. 

No ponto outros assuntos, a Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos pediu a palavra para 

indagar dos agendamentos das audições a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, tendo 

sido informada de que as mesmas deverão ter lugar em dezembro, findo o calendário do 

Orçamento de Estado para 2021.  

O Senhor Presidente recordou a realização, na semana seguinte, da visita ao Museu do AR e à 

Autoridade Marítima Nacional. Informou também os Senhores Deputados de que as audições 

no contexto da discussão do Orçamento de Estado para 2021 obedeceriam à grelha de tempos 

aprovada pela Conferência de Líderes para as audições regimentais. Informou ainda o Senhor 

Presidente que seria enviada ao General Chefe do Estado-Maior do Exército uma carta da 

Comissão, por ocasião do dia do Exército. 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 16:25 horas, dela se tendo lavrado a 

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

 

Palácio de S. Bento, 20 de outubro de 2020. 

 

O Presidente da Comissão 

 
       (Marcos Perestrello) 
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Adão Silva 
 Ana Miguel dos Santos 
 António Filipe 
 Carlos Eduardo Reis 
 Cristina Jesus 
 Diogo Leão 
 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 
 João Paulo Pedrosa 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Rui Silva 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Gonçalves Pereira 
 Pedro Filipe Soares 
 Pedro Roque 
 
 
 

 


