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ATA NÚMERO 65/XIV/ 2.ª SL 

 

Aos vinte sete dias do mês de janeiro de 2021, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Defesa 

Nacional, na Sala 8 do Palácio de S. Bento, com a participação 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 64/XIV/2.ª SL; 

2. Apreciação e votação do parecer referente ao Projeto de Lei n.º 585/XIV/2.ª (CDS-PP) - 

Reposição da acumulação dos apoios sociais aos Antigos Combatentes, decorrentes dos 

períodos de prestação de serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo 

(2.ª alteração à Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro) Relator: Deputado José Luís Carneiro 

(PS); 

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

para audição do Presidente do Conselho de Administração e da Comissão de 

Trabalhadores do Arsenal do Alfeite; 

4. Outros assuntos. 

 

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

n.º 64/XIV/2ª foi submetidas a votação e aprovada por unanimidade. 

Foi, em seguida, apresentado pelo Senhor Deputado José Luís Carneiro (PS) o parecer 

referente ao Projeto de Lei n.º 585/XIV/2.ª (CDS-PP) - Reposição da acumulação dos 

apoios sociais aos Antigos Combatentes, decorrentes dos períodos de prestação de 

serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo (2.ª alteração à Lei n.º 

3/2009, de 13 de janeiro). Intervieram para saudar o relator e o parecer os Senhores 

Deputados João Gonçalves Pereira (CDS-PP), João Vasconcelos (BE) e Diogo Leão (PS). 

O parecer foi aprovado por unanimidade. 

Passando-se ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, a Senhora Deputada Ana Miguel 

dos Santos (PSD) apresentou, em nome do Grupo Parlamentar do PSD o requerimento 

para audição do Presidente do Conselho de Administração e da Comissão de 
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Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, relativo à audição do anterior incumbente do cargo 

de Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite.  

Intervieram para apresentar posição favorável à requerida audição os Senhores Deputados João 

Vasconcelos (BE) e Carlos Eduardo Reis (PSD). Intervieram para apresentar posição desfavorável 

à requerida audição os Senhores Deputados Diogo Leão (PS) e António Filipe (PCP). 

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) propôs, então, que fosse considerada pela Comissão a 

audição do atual Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, Dr. José 

Luís Serra, que teve também funções de administração durante o mandato do antigo 

incumbente, por considerar que a importância de olhar para futuro, e de continuar a 

acompanhar a situação da Arsenal do Alfeite, S.A., pelo valor estratégico que atribuiu à empresa. 

O Senhor Presidente colocou, assim, à consideração da Comissão a votação sucessiva do 

requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do anterior incumbente do cargo 

de Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, SA, e do requerimento 

verbal do Grupo Parlamentar do PS para audição do anterior incumbente do cargo de 

Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, SA. 

Submetido a votação, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para 

audição do Dr. José Miguel Antunes Fernandes, antigo Presidente do Conselho de 

Administração da Arsenal do Alfeite, SA, foi rejeitado com os votos a favor do PSD, do BE e do 

CDS-PP, os votos contra do PS e a abstenção do PCP. 

Submetido a votação, o requerimento apresentado verbalmente pelo Grupo Parlamentar do PS 

para audição do Dr. José Luís Serra, atual Presidente do Conselho de Administração da 

Arsenal do Alfeite, SA, foi aprovado por unanimidade. 

No ponto outros assuntos, o Senhor Presidente comunicou que a Comissão solicitou ao Senhor 

Ministro da Defesa Nacional informação regular sobre as atividades desenvolvidas pelas Forças 

Armadas e pela Defesa Nacional no combate à Covid-19. 

Comunicou ainda que tinha sido fixada a redação final do Projeto de Resolução 839/XIV/2 - Pelo 

cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 201/2019, no sentido da elaboração 

de um estudo sobre a forma como poderão ser atribuídos os benefícios constantes na Lei n.º 

3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares do recrutamento local sem registos de carreira 

contributiva. 



 
Comissão de Defesa Nacional 

 

 

 
Aprovada na reunião do dia 12 de janeiro de 2021 

 

 

Aproveitou ainda para comunicar que tinha endereçado, em nome da Comissão, felicitações ao 

Senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição para o cargo de Presidente da 

República.  

Usaram, ainda, da palavra os Senhores Deputados Ana Miguel dos Santos, Carlos Eduardo Reis, 

Diogo Leão e João Vasconcelos, em intervenções ainda relacionadas com o ponto 3. Da ordem 

de trabalhos, e para exprimiremos votos de boas melhoras ao Senhor Ministro da Defesa 

Nacional, infetado pela Covid-19. 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião, que teve registo áudio, encerrada às 15:56 horas, 

dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente 

assinada. 

 

Palácio de S. Bento, 27 de janeiro de 2020. 

 

O Presidente da Comissão 

 
 

       (Marcos Perestrello) 
 
 

  

http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL2/COM/03_CDN/CDN_20210127_VC.mp3
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Folha de Presenças 

 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Adão Silva 
 Ana Miguel dos Santos 
 António Filipe 
 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 
 Maria Joaquina Matos 
 Pedro Sousa 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Pedro Filipe Soares 
 Pedro Roque 
 Rui Silva 
 
 
 
 
 
 


