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ATA NÚMERO 52/XIV/ 2.ª SL 

 

 
Aos 14 dias do mês de outubro de 2020, pelas 11.00 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 das atas n.º 48 e 49/XIV/2ª; 

2. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de autor do parecer:  

- 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 Cabe ao GP/PCP; 

- Projeto de Lei 557/XIV/2(BE) Alarga os direitos de Associação dos Militares das 

Forças Armadas Portuguesas (1.ª alteração à Lei Orgânica n.º 3/2001, de 29 de 

agosto e 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 295/2007, de 22 de agosto) Cabe ao 

GP/PS 

- Proposta de Lei 60/XIV/2 Lei das Grandes Opções para 2021- 2023 – Cabe ao GP 

PSD 

- Proposta de Lei 61/XIV/2 Aprova o Orçamento do Estado para 2021  -Cabe ao 

GP PS; 

3. Apreciação dos Relatórios sobre a aplicação do Estado de Emergência e do Estado 

de Calamidade, e do envolvimento de contingentes militares portugueses no 

exterior – 1º semestre de 2020; 

4. Discussão do Projeto de Resolução 644| XIV| 2 Recomenda ao Governo o 

envolvimento das Forças Armadas nas ações de planeamento e operacionalização 

das medidas e ações que vierem a ser adotadas nesta nova fase de combate à 

pandemia, nomeadamente no apoio aos cidadãos em situação de maior 

vulnerabilidade e risco, como é o caso do apoio aos lares e instituições sociais de 

todo o país que prestam serviços a esta franja da população mais vulnerável 

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

atas n.ºs 48 e 49/XIV/2ª foram submetidas a votação e aprovadas por unanimidade.  

Seguidamente, foram designados para elaborar parecer sobre 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, o Senhor Deputado João Gonçalves Pereira (CDS-PP); 

sobre a Proposta de Lei 60/XIV/2 Lei das Grandes Opções para 2021- 2023, o senhor Deputado 

Carlos Eduardo Reis; sobre a Proposta de Lei 61/XIV/2 Aprova o Orçamento do Estado para 2021, 

a Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha,; cabendo ao coordenador do Grupo Parlamentar do 

PS, Deputado Diogo Leão, indicar quem será o autor do parecer sobre o Projeto de Lei 

557/XIV/2(BE) Alarga os direitos de Associação dos Militares das Forças Armadas Portuguesas 

(1.ª alteração à Lei Orgânica n.º 3/2001, de 29 de agosto e 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 

295/2007, de 22 de agosto.  

Sobre o ponto 3. da Ordem de Trabalhos, o Senhor Deputado Jorge Gomes (PS) pediu a palavra 

para mencionar, a propósito da apreciação dos relatórios sobre o estado de emergência e sobre 

o estado de calamidade, a atividade das Forças Armadas e da Comissão nesse período, 

designadamente as audições realizadas, as atividades desenvolvidas e as dificuldades 

encontradas.  

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) louvou o trabalho das Forças Armadas no 

combate à pandemia, considerando, no entanto, que as mesmas podem ter um papel mais 

importante, particularmente se forem envolvidas na fase de planeamento.  

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) realçou aquela que considerou uma atividade 

importante de apoio às atividades médicas, designadamente a distribuição de equipas de apoio 

médico e de socorrismo. Considerou, no entanto, que o centro de acolhimento de Tavira foi 

desativado demasiado cedo, e lamentou que o apoio prestado pela Polícia Marítima às praias 

não conste no relatório. 

O Senhor Presidente propôs, então, que fosse oficiado o Governo, indicando que a Comissão fez 

a apreciação dos relatórios, tendo sido apreciada de forma globalmente muito positiva, a 

participação das Forças Armadas  nas várias áreas do combate à pandemia em que foram 

empenhadas, referindo, no entanto, que a Comissão de <defesa Nacional consideraria 

adequado que fosse acrescentado um anexo específico sobre o trabalho desenvolvido pelas 

Forças Armadas, à semelhança do que existe para as Forças de Segurança. 
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A respeito do Relatório sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no exterior, 

relativo ao 1º semestre de 2020, o Senhor Deputado Raul Castro (PS) interveio para registar a 

importância e diversidade das missões em que estão empenhadas as Forças Armadas 

Portuguesas. 

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos realçou o facto de a participação das Forças 

Armadas Portuguesas em missões no exterior as consolidar com um importante instrumento de 

política externa.  

O senhor Deputado João Vasconcelos realçou as atividades desenvolvidas no contexto da ONU, 

expressando a discordância do seu Grupo Parlamentar com a participação nas missões no Mali 

e na República Centro Africana. 

O Senhor <presidente propôs que se oficiasse o Governo no sentido de agradecer o envio do 

relatório, e indicara sua apreciação pela Comissão, destacando que as Forças Armadas 

portuguesas estão envolvidas em missões de diferente natureza, em diversos continentes, o que 

as afirma como um importante elemento de política externa. 

Passou-se, então, ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos.  

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos apresentou, nos seus termos, o Projeto de 

Resolução n.º 644/XIV/2ª, considerando necessário definir uma atuação multidisciplinar no 

combate à pandemia de Covid 19, considerando que as Forças Armadas devem ter um papel na 

fase de planeamento das ações nos lares, públicos e provados, e não apenas na concretização 

das mesmas. 

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) interveio para realçar os relatórios já apreciados pela 

Comissão, relativos à atuação das Forças Armadas durante os estados de emergência e de 

calamidade, e o papel já desempenhado pelas Forças Armadas no combate à pandemia, 

considerando que o Projeto de Resolução recomenda o que já está a ser feito, uma vez que o 

envolvimento das Forças Armadas no planeamento e execução destas ações já é executado. 

Realçou que a colaboração entre ministérios já é efetiva desde dia 7 de outubro, efetivada ao 

abrigo de um protocolo da Segurança Social, já estando a ser levadas a cabo ações de 

sensibilização e formação nos lares de idosos, esclarecendo que a implementação destas ações 

já é efetiva desde o início de outubro. 

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) considerou o Projeto de Recomendação 

extemporâneo, considerando que as Forças Armadas são um dos agentes de proteção civil mais 

envolvidos no combate à pandemia desde o início, considerando mais lógico dotar de mais 
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meios a Polícia Marítima, fundamental no controlo da afluência às praias. Explicitou que o Grupo 

Parlamentar do BE não pretende a militarização da proteção civil, considerando que as Forças 

Armadas devem estar guardadas para a sua missão fundamental, embora considere que devem 

colaborar nas missões de proteção civil. 

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) recordou que o Projeto de Recomendação 

deu entrada no dia 22 de setembro, estando a ser discutido apenas a 14 de outubro, 

considerando que a sua oportunidade era significativa nada data em que deu entrada, pelo que 

entende que o mesmo não pode ser considerado extemporâneo, já que a sua atualidade foi 

prejudicada pelo agendamento. 

A este respeito o Senhor Presidente, Deputado Marcos Perestrello (PS) recordou que o Projeto 

de Resolução esteve agendado para discussão na Comissão no dia 29 de setembro, cabendo a 

opção de agendar esta discussão para Plenário e, posteriormente, de novo para a Comissão, ao 

Grupo Parlamentar do PSD. 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 12h10 horas, dela se tendo lavrado a 

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

 

Palácio de S. Bento, 14 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 Vasconcelos 
 Joaquim Barreto 
 Jorge Gomes 
 José Luís Carneiro 
 Lara Martinho 
 Manuel dos Santos Afonso 
 Marcos Perestrello 
 Olga Silvestre 
 Paulo Moniz 
 Raul Miguel Castro 
 Sérgio Marques 
 Carlos Alberto Gonçalves 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Rui Silva 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Adão Silva 
 António Filipe 
 João Gonçalves Pereira 
 Maria da Luz Rosinha 
 Pedro Filipe Soares 
 Pedro Roque 
 
 
 


