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ATA NÚMERO 62/XIV/ 2.ª SL 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2020, 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 das atas n.º 60 e 61/XIV/2ª; 

2. Escrutínio de iniciativas europeias: apresentação de parecer sobre o Programa de 

Trabalho da Comissão Europeia para 2021 (PTCE 2021), Deputado Relator Paulo Moniz 

(PSD) 

3. Outros assuntos 

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

atas n.ºs 60 e 61/XIV/2ª foram submetidas a votação. O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) 

solicitou alterações à forma como as suas intervenções constavam da ata n-º 60/XIV/2ª. As atas 

n.ºs 60 e 61/XIV/2ª foram aprovadas por unanimidade, delas constando as alterações 

solicitadas. 

Foi, em seguida, apresentado pelo Senhor Deputado Paulo Moniz (PSD), o parecer sobre o 

Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021 (PTCE 2021). O Deputado Relator 

propôs que fossem escrutinadas pela Comissão de Defesa Nacional as seguintes iniciativas: 

- O Multilateralismo baseado em regras; 

- Uma parceria renovada com a vizinhança meridional; 

- Uma nova estratégia para apoiar o desarmamento, a desmobilização e a reintegração 

de ex-combatentes; 

- A ajuda humanitária da União Europeia; 

- O combate ao Terrorismo, à criminalidade organizada e às ameaças híbridas. 

A Senhora Deputada Lara Martinho (PS) interveio para indicar que muitas das matérias 

propostas recaem, no plano interno, no âmbito das competências da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ou da Comissão de Cultura e Comunicação, 

podendo a Comissão de Defesa Nacional não ser chamada ao escrutínio prioritário das mesmas. 

Propôs, assim, que fossem acrescentadas às iniciativas a escrutinar, duas iniciativas integradas 
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nos capítulos Europa preparada para a era digital e uma Europa mais forte no Mundo, 

respetivamente, os objetivos estratégicos Indústrias civis, da defesa e do espaço (anexo 1, nº 

12) e A dimensão do Ártico (anexo 1, nº 25). 

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) considerou interessantes as prioridades apontadas 

no Plano de Trabalho da Comissão Europeia, que é importante que sejam levadas à prática. 

referiu-se à importância da questão do multilateralismo, que considerou essencial para a 

manutenção da paz. Realçou, ainda, negativamente, um relatório da rede Border Violence 

Monitoring Network que aborda o tratamento dado a migrantes e requerentes de asilo pela UE, 

e os casos de repatriamento, em violação do Direito Internacional e da Convenção do Refugiado 

de 1971. Mencionou também o tratamento que causou danos físicos e patrimoniais a 

requerentes de asilo, situação que não se coaduna com o objetivo da União Europeia de ser um 

exemplo em matéria de Direitos Humanos. 

O Senhor Deputado António Filipe (PCP) indicou não ter objeções ao conteúdo do relatório, que 

é factual e descritivo. 

O Senhor Deputado José Luís Carneiro (PS) referiu-se ao capítulo da transição digital nas três 

componentes de processos, ferramentas e pessoas, considerando ser importante perceber 

como a Europa pretende avançar dos pontos de vista dos sistemas operativos, da proteção de 

dados, da articulação da proteção civil em resposta a crises e catástrofes humanitárias.  

O Senhor Deputado Paulo Moniz defendeu os objetivos estratégicos elencados, mencionando a 

sua relação estreita com as questões de Defesa Nacional, considerando que a atribuição no 

plano interno não deve prejudicar a discussão.  

Foi então decidido acrescentar ao relatório os dois objetivos estratégicos sugeridos pela Senhora 

Deputada Lara Martinho (PS) como matérias a escrutinar pela Comissão de Defesa Nacional.  

No ponto outros assuntos, o Senhor Presidente apresentou i balanço das atividades da Comissão 

previstas para a 2ª Sessão Legislativa e já realizadas, indicando de seguida as seguintes 

atividades, a realizar entre janeiro e abril de 2021, caso as condições da crise sanitária o 

permitam: 

Força Aérea - Comando Aéreo (Lisboa/Monsanto) e Base Aérea n.º 5 (Leiria/Monte Real) 

– 9 de março 2021  

Marinha - Escola de Fuzileiros (Barreiro) – 16 de março 2021 

Exército - Centro de Tropas de Operações Especiais (Lamego) – 20 a 21de abril 2021  
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Nada mais havendo a tratar, foi a reunião, que teve registo áudio, encerrada às 16:05 horas, 

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

assinada. 

 

Palácio de S. Bento, 5 de janeiro de 2020. 

 

O Presidente da Comissão 

 
       (Marcos Perestrello) 
 
 

  

http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL2/COM/03_CDN/CDN_20210105_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 
 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 
 Pedro Roque 
 Raul Miguel Castro 
 Sérgio Marques 
 Fernando Negrão 
 Hugo Oliveira 
 João Paulo Pedrosa 
 José Manuel Carpinteira 
 Maria Joaquina Matos 
 Paulo Neves 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Cristina Jesus 
 Diogo Leão 
 Rui Silva 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Gonçalves Pereira 
 Pedro Filipe Soares 
 
 


