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Aos 20 dias do mês de abril de 2021, pelas 15:00 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, dos Projetos 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 e 1200| XIV| 2.ª /BE - Recomenda ao 

Governo que proceda urgentemente à emissão e envio do cartão de antigo 

combatente e do cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente a quem se 

enquadre no âmbito de aplicação da Lei n.º 46/2020; 

2. Distribuição de iniciativa legislativa: Proposta de Lei n.º 86/XIV/2.ª (GOV) – 

“Aprova as Grandes Opções para 2021-2025” (nomeação de relator pelo GP-

PS) 

3. Apreciação do Relatório de Execução da Lei de Programação Militar (LPM); 

4. Apreciação do Relatório de Execução da Lei de Infraestruturas Militar (LIM); 

5. Apreciação e votação do parecer referente ao Projeto de Lei n.º 742/XIV/2.ª PCP 

Determina a recomposição das carreiras dos militares graduados deficientes das 

Forças Armadas - Relatora: Deputada Olga Silvestre (GP/PSD); 

6. Outros assuntos. 

 

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

indicou ter sido solicitado pelo Grupo Parlamentar do PSD o adiamento dos pontos 3. e 

4. da Ordem do Dia. Por ter dado entrada a um Projeto de Resolução sobre a mesma 

matéria, o Grupo Parlamentar do CDS-PP solicitou, também, o adiamento do ponto 1. 

da ordem do Dia.  
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Passando-se então ao ponto 2., a Senhora Deputada Lara Martinho (PS) foi indicada 

para elaborar parecer sobre a Proposta de Lei n.º 86/XIV/2.ª (GOV) – “Aprova as 

Grandes Opções para 2021-2025”. 

 

Seguidamente, a Senhora Deputada Olga Silvestre apresentou o parecer sobre Projeto 

de Lei n.º 742/XIV/2.ª PCP- Determina a recomposição das carreiras dos militares 

graduados deficientes das Forças Armadas. O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) pediu 

a palavra para felicitar a relatora pelo relatório e pela apresentação, indicando que 

deixará a apreciação política para o Plenário. O Senhor Deputado João Vasconcelos 

(BE) considerou relevante a reparação de uma situação injusta, e indicou reservar 

também para Plenário uma opinião mais detalhada. 

O Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP) felicitou também a relatora, 

indicando a intenção do seu Grupo Parlamentar de votar favoravelmente.  

O Senhor Presidente recordou ser este um processo do tipo bola de neve, em que são 

dadas agarantias de que o universo a abranger é apenas aquele, o que frequentemente 

não corresponde a um apuramento adequado dos factos. Recordou a necessidade de, 

enquanto legisladores, os Senhores Deputados terem a noção de que o efeito dos seus 

atos vai, por vezes, para além do pretendido. 

Submetido a votação, o relatório foi aprovado por unanimidade, registando-se a 

ausência do PCP no momento da votação. 

No ponto outros assuntos, o Senhor Presidente recordou a necessidade de apreciar o 

parecer sobre a Proposta de Lei n.º 86/XIV/2.ª (GOV) – “Aprova as Grandes Opções 

para 2021-2025” na terça-feira seguinte. A respeito da vista que a Comissão realizaria, 

nessa data, à Força Aérea, apresentou o programa proposto e, existindo restrições ao 

numero de participantes em função da lotação da aeronave, estabeleceu data limite 

para que os Grupos Parlamentares indicassem os respetivos representantes. 

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) pediu a palavra para salientar o 

400º aniversário do Corpo de Fuzileiros, apresentando felicitações àquela força especial 

em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Sugeriu, também, que fosse contactado o 

contingente que vai render as Forças Nacionais Destacadas na República Centro 

Africana, com votos auspiciosos para a missão. O Senhor Presidente indicou já terem 



   
Comissão de Defesa Nacional 

 

ATA NÚMERO 78/XIV/ 2.ª SL 

 

 

Aprovada na reunião do dia 4 de maio de 2021 

 

 

 

sido enviadas felicitações ao Corpo de Fuzileiros em nome da Comissão, e indicou que, 

embora seja habitual saudar os contingentes no regresso, será tida em conta a 

pretensão do PSD. 

 

___________________ 

 

 

A reunião foi encerrada às 15:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 20 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) 
 Adão Silva (PSD) 
 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 
 Carlos Eduardo Reis (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Paulo Moniz (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 
 João Vasconcelos (BE) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 João Paulo Pedrosa (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Rui Silva (PSD) 
 Pedro Filipe Soares (BE) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Jorge Gomes (PS) 
 Sérgio Marques (PSD) 
 António Filipe (PCP) 
 
 
 


