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ATA NÚMERO 66/XIV/ 2.ª SL 
 

Aos dois do mês de fevereiro 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. Aprovação da ata n.º 65/XIV/2ª; 

2. Apreciação do relatório sobre o envolvimento de contingentes militares 

portugueses no estrangeiro em dezembro de 2020; 

3. Apreciação do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência 

(período entre 24 de dezembro e 7 janeiro); 

4. Apreciação da síntese do apoio da Defesa Nacional e das Forças Armadas no 

âmbito da pandemia – reporte de 8 janeiro a 14 de janeiro de 2021; 

5. Outros assuntos. 

 

Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Comissão, Deputado Marcos Perestrello 

(PS), a ata n.º 65/XIV/2ª foi submetida a votação. A Senhora Ana Miguel dos Santos (PSD) 

solicitou que a mesma fosse alterada para expressar em maior detalhe as posições 

expostas pelo Grupo Parlamentar do PSD, alterações que fará chegar aos serviços da 

Comissão.  Com as alterações solicitas, a ata foi aprovada por unanimidade. 

Foi, em seguida, apreciado pela Comissão o relatório sobre o envolvimento de 

contingentes militares portugueses no estrangeiro em dezembro de 2020. Intervieram 

no debate para os Senhores Deputados Manuel dos Santos Afonso (PS), Ana Miguel dos 

Santos (PSD) e João Vasconcelos (BE). 

Por sugestão do Senhor Deputado Diogo Leão (PS), os pontos 3. e 4. da ordem de 

trabalhos foram debatidos em conjunto. Intervieram no debate conjunto sobre o 

relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período entre 24 
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de dezembro e 7 janeiro e sobre o apoio da Defesa Nacional e das Forças Armadas no 

âmbito da pandemia –de 8 janeiro a 14 de janeiro de 2021 os Senhores Deputados Lara 

Martinho (PS) Ana Miguel dos Santos (PSD), João Vasconcelos (BE) e Maria da Luz 

Rosinha (PS). 

No ponto outros assuntos, o Senhor Presidente deu nota da resposta de Sua Excelência 

o Presidente da República à carta de felicitações pela reeleição enviada pela Comissão. 

Informou também que do cruzamento das atividades previstas no plano de atividades 

da Comissão para a corrente sessão legislativa e da sugestão da Senhora Deputada Ana 

Miguel dos Santos, coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD, foram desenvolvidas 

diligências com o Estado-Maior General das Forças Armadas para a realização de 

videoconferências com os militares das Forças Nacionais Destacadas na República 

Centro Africana, no Mali e em São Tomé e Príncipe. Estes encontros por 

videoconferência terão o formato de audições, abertas, em que será apresentado um 

briefing não classificado, sem aplicação de grelhas regimentais de tempos. 

O mesmo modelo será replicado para as audições das Forças Nacionais destacadas no 

Mali e em São Tomé e Príncipe, respetivamente dias 16 ou 17 de fevereiro e 2 ou 3 de 

março. Dia 23 de fevereiro terá lugar a audição regimental do Senhor Ministro da Defesa 

Nacional, e dia 9 de março a audição no Presidente do Conselho de Administração da 

Arsenal do Alfeite S. A. 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião, cujo registo áudio que é parte integrante 

desta ata, encerrada às 15:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois 

de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de S. Bento, 2 de fevereiro de 2020. 

O Presidente da Comissão 

 
 

       (Marcos Perestrello) 

http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL2/COM/03_CDN/CDN_20210202_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 
 Sérgio Marques 
 Hugo Oliveira 
 Maria Joaquina Matos 
 Pedro Sousa 
 Romualda Fernandes 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Rui Silva 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Pedro Filipe Soares 
 Pedro Roque 
 Raul Miguel Castro 
 
 
 

 
 
 
 
 


