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Aos 06 dias do mês de abril de 2021, pelas 14:45 horas, reuniu a Comissão De Defesa 

Nacional, na(o) 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: 

 

Formato Misto (Presencial e Videoconferência) 

1. Discussão, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de 

Resolução -1135| XIV| 2.ª /PAN - Recomenda ao Governo que assegure a célere 

emissão e envio do cartão de Antigo Combatente e de viúva/o de Antigo 

Combatente a todos os seus beneficiários ; 

2. Aprovação da ata n.º 74/XIV/2ª; 

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

CDS-PP, para audição do Ministro da Defesa Nacional sobre a situação vivida 

no norte de Moçambique, designadamente na província de Cabo Delgado, em 

consequência dos sucessivos ataques por parte do grupo Al-Shabad, que 

reclama filiação ao Daesh; 

4. Outros assuntos. 

Abertos os trabalhos, o Presidente da comissão, Senhor Deputado Marcos Perestrello 

(PS) referiu-se à alteração de agenda, uma vez que tinha estado agendada a audição 

do Diretor do Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa, Dr. Carlos Lopes Pires, 

que foi adiada, a pedido do próprio, por constrangimentos inadiáveis. 

O ponto 1 da Ordem de trabalhos foi adiado a pedido do Grupo Parlamentar do BE. 

 O ponto 2. Da Ordem de trabalhos foi adiado a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-

PP, já que não tinha «sido ainda assegurada a substituição do Senhor Deputado João 

Gonçalves Pereira. 

Passando-se ao ponto 3, a ata n.º 74/XIV/2ª foi aprovada por unanimidade 

 



   
Comissão de Defesa Nacional 

 

ATA NÚMERO 75/XIV/ 2.ª SL 

 

No ponto outros assuntos, a Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD)referiu-se 

ao assunto do Projeto de Resolução do PAN, mencionando a utilidade de sensibilizar o 

Governo para a sua concretização, dada a aproximação do dia do Antigo Combatente. 

Recordou ainda o pedido feito pelo Grupo Parlamentar do PSD para que fosse 

disponibilizada o relatório da auditoria às obras do Hospital Militar de Belém, recordando 

a necessidade de serem respeitados os pedidos dos Grupos Parlamentares no sentido 

da fiscalização efetiva da atividade do Governo.  

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) sugeriu que o Senhor Presidente pudesse, em 

nome da Comissão, endereçar às organizações mais representativas dos antigos 

combatentes e à Associação de Deficientes das Forças Armadas, no dia 9 de abril. 

Em relação à questão do cartão de antigo combatente, indicou ter sido noticiado pelo 

Jornal de Notícias, citando fontes do Governo, que foi celebrado contrato com a 

Imprensa Nacional Casa da Moeda para a produção dos cartões. 

O senhor Deputado João Vasconcelos (BE) associou-se à sugestão de celebração do 

dia do antigo combatente, recordando, no entanto que, o Grupo Parlamentar do BE 

considera que celebrá-lo no dia 11 de novembro, data do armistício, faria mais sentido. 

A respeito do cartão de antigo combatente, considerou que, apesar das notícias, a sua 

emissão é urgente, pelo que todas as formas de pressão são úteis. 

O Senhor Presidente respondeu à questão colocada pela Srnhora Deputada Ana Miguel 

dos Santos (PSD) indicando que o relatório da auditoria tinha chegado na quinta-feira 

anterior, véspera de feriado, ao final do dia, e que dele iria ser dado conhecimento aos 

Senhores Deputados. 

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) indagou a sobre classificação de segurança do 

relatório, tendo o Senhor Presidente informado que o relatório é confidencial, e deve ser 

tratado com a devida cautela pelos Senhores Deputados. 

  

___________________ 
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A reunião foi encerrada às 15:05 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 6 abril 2021. 

 

O PRESIDENTE  

 

 

 

 

(MARCOS PERESTRELLO)  
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Cristina Jesus (PS) 
 Diogo Leão (PS) 
 Joaquim Barreto (PS) 
 José Luís Carneiro (PS) 
 Lara Martinho (PS) 
 Manuel Dos Santos Afonso (PS) 
 Marcos Perestrello (PS) 
 Maria Da Luz Rosinha (PS) 
 Raul Miguel Castro (PS) 
 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 
 Carlos Eduardo Reis (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Paulo Moniz (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 
 Sérgio Marques (PSD) 
 João Vasconcelos (BE) 
 Pedro Filipe Soares (BE) 
 João Paulo Correia (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Pedro Sousa (PS) 
 Romualda Fernandes (PS) 
 Fernando Negrão (PSD) 
 Inês De Sousa Real (PAN) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Rui Silva (PSD) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
 


