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Aos 25 dias do mês de maio de 2021, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão De Defesa 

Nacional, na Sala 2 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: 

1. Audição do Secretário de Estado do Tesouro, na sequência do requerimento 

apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social de Democrata; 

2. Aprovação das audições e definição da metodologia e do calendário de apreciação 

na especialidade das seguintes iniciativas legislativas: 

- Proposta de Lei N.º 84/XIV/2 (GOV) - Aprova a nova Lei Orgânica das Bases da 

Organização das Forças Armadas; 

- Proposta de Lei N.º 85/XIV/2 (GOV) – Altera a Lei de Defesa Nacional; 

3. Distribuição e nomeação de Deputado relator para elaboração de parecer sobre a 

Conta Geral do Estado de 2019. 

4. Apreciação da parte deliberativa da versão reformulada dos Projetos de voto n.ºs 

540/XIV/2ª (PS) e 548/XIV/2ª (CDS-PP) – de congratulação pelo centésimo 

aniversário da Liga dos Combatentes 

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

felicitou o Senhor Deputado Carlos Eduardo Reis (PSD) pela sua nomeação para Vice-

presidência, após o que lhe passou a palavra para apresentação do requerimento para 

audição do Senhor Ministro de Estado e das Finanças a respeito da situação da Arsenal 

do Alfeite, S.A. 

O Senhor Deputado Carlos Eduardo Reis (PSD) apresentou o requerimento e expressou 

a anuência do seu Grupo Parlamentar com a substituição do Senhor Ministro de Estado 

e das Finanças pelo Senhor Secretário de Estado do Tesouro, em virtude de lhe caber 

a tutela da matéria sobre a qual versa o requerimento. 

O Senhor Presidente passou então a palavra ao Senhor Secretário de Estado do Tesouro 

para uma intervenção inicial. 

Numa primeira ronda de perguntas intervieram os Senhores Deputados Raul Castro 

(PS), Carlos Eduardo Reis (PSD), João Vasconcelos (BE), António Filipe (PCP) e Pedro 
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Morais Soares (CDS-PP), aos quais o Senhor Secretário de Estado do Tesouro 

respondeu individualmente.  

Na segunda ronda, participaram no debate os Senhores Deputados Cristina Jesus (PS), 

Carlos Eduardo Reis (PSD), João Vasconcelos (BE) e Pedro Morais Soares (CDS-PP), a 

que o Senhor Secretário de Estado respondeu, também, individualmente. 

Na terceira ronda de questões intervieram os Senhores Deputados Carlos Eduardo Reis 

(PSD) e Ana Miguel dos Santos (PSD), a quem o Senhor Secretário de Estado respondeu 

em conjunto. 

A audição teve registo vídeo, que é parte integrante da presente ata. 

Passou-se, então, ao ponto 2, da Ordem do dia, com a aprovação das audições e 

definição da metodologia e do calendário de apreciação na especialidade das Propostas 

de Lei sobre a Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas. 

Foram apresentados requerimentos para audições neste contexto pelos Grupos 

Parlamentares do BE (oral) e CDS-PP, pelo DURP do Chega, e conjuntamente pelos 

Grupos Parlamentares do PS e PSD.  

O requerimento apresentado oralmente pelo Grupo Parlamentar do BE requeria a 

audição da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), da Associação Nacional 

de Sargentos (ANS), da Associação de Praças (APRAÇAS), do Grupo de Reflexão 

Estratégica e Independente (GREI), e da Associação 25 de Abril. 

O requerimento apresentado pelo DURP do Chega requeria a audição dos quatro Chefes 

Militares (CEMGFA, CEMA, CEME, CEMFA).  

O requerimento apresentado pelo CDS-PP requeria a audição dos quatro Chefes 

Militares (CEMGFA, CEMA, CEME, CEMFA), da AOFA, da ANS, da APPRAÇAS e do 

GREI. 

O requerimento conjunto apresentado pelos Grupos Parlamentares do PS e PSD 

requeria a audição dos quatro Chefes Militares (CEMFA, CEME, CEMA, CEMGFA). 

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) interveio para indicar que o seu Grupo 

Parlamentar apoia todas as audições, considerando, no entanto, que os Chefes Militares 

estarão sempre condicionados nas respetivas audições, e questionando se as mesmas 

seriam à porta aberta ou à porta fechada. 

https://canal.parlamento.pt/?cid=5473&title=audicao-do-secretario-de-estado-do-tesouro
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O Senhor Presidente indicou não ter resposta ainda para essa questão, muito embora 

considere que os Chefes Militares nunca estão condicionados. 

Os Senhores Deputados Diogo Leão (PS) e Ana Miguel dos Santos (PSD) defenderam 

o requerimento conjunto, fundamentando-o com o facto de considerarem que quem 

deve ser ouvido em sede de especialidade são os Chefes Militares em exercício. 

Os requerimentos foram então submetidos a votação, com o seguinte resultado: 

- Requerimento oral do GP do BE: rejeitado, com os votos a favor do BE e os votos contra 

de PS, PSD e CDS-PP (ausência do PCP). Tendo sido solicitada pelo GP do BE a 

desagregação da votação pelas várias entidades a ouvir, o resultado da votação foi o 

seguinte:   

 - AOFA: rejeitada, com os votos a favor do BE e CDS-PP, e os votos contra de 

PS e PSD (ausência do PCP) 

 - ANS: rejeitada, com os votos a favor do BE e CDS-PP, e os votos contra de PS 

e PSD (ausência do PCP) 

 - APRAÇAS: rejeitada, com os votos a favor do BE e CDS-PP, e os votos contra 

de PS e PSD (ausência do PCP) 

 - GREI: rejeitada, com os votos a favor do BE e CDS-PP, e os votos contra de PS 

e PSD (ausência do PCP) 

 - Associação 25 de Abril: rejeitada, com os votos a favor do BE, contra do PS e 

do CDS-PP, e a abstenção do PSD (ausência do PCP) 

- Requerimento do DURP do Chega: rejeitado, com os votos a favor do CDS-PP, os votos 

contra do PS e a abstenção do PSD e do BE (ausência do PCP); 

- Requerimento conjunto dos GPs do PS e PSD: aprovado, com os votos a favor de PS, 

PSD e CDS-PP e a abstenção do BE;  

- Requerimento do GP do CDS-PP: rejeitado, com os votos a favor do BE e do CDS-PP 

e os votos contra de PS e PSD (ausência do PCP); 

Com a aprovação do requerimento, foi também aprovada a ordem pela qual seriam 

realizadas as audições, tendo sido agendadas para o dia 1 de junho de 2021 as audições 

do CEMFA e do CEME, e para o dia 2 de junho as audições do CEMA e do CEMGFA, 
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tendo a comissão decidido ajustar a grelha que audições a requerimento, dispensando 

a realização da terceira ronda, de resposta conjunta. 

Procedeu-se, em seguida, à distribuição e nomeação de Deputado relator para 

elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019, cabendo ao Grupo 

Parlamentar do PS indicar oportunamente o nome do Deputado que será autor do 

parecer. 

A parte deliberativa da versão reformulada dos Projetos de voto n.ºs 540/XIV/2ª (PS) e 

548/XIV/2ª (CDS-PP) – de congratulação pelo centésimo aniversário da Liga dos 

Combatentes foi subsequentemente aprovada com os votos favoráveis de PS, PSD e 

CDS-PP e a abstenção do BE, na ausência do PCP. 

O Senhor Presidente informou ainda que enviou ao CEMGFA uma nota de congratulação 

pelo final da presença portuguesa nas missões militares no Afeganistão. 

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

participação do Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, na reunião do Conselho 

de Estado. 

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) fez eco dos agradecimentos do Senhor Presidente 

ao Senhor Deputado Rui Silva (PSD) enquanto Vice-Presidente da Comissão, 

formulando votos auspiciosos para as funções que o Senhor Deputado Carlos Eduardo 

Reis (PSD) passa a desempenhar.  

O Senhos Deputado Carlos Eduardo Reis (PSD) agradeceu os votos formulados e 

lembrou ilustres anteriores Vice-presidentes da Comissão. 

___________________ 

 

A reunião foi encerrada às 18:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 
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Palácio de São Bento, 25 de maio de 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) 

 Jorge Gomes (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) 

 Helga Correia (PSD) 

 Olga Silvestre (PSD) 

 Paulo Moniz (PSD) 

 Sérgio Marques (PSD) 

 João Vasconcelos (BE) 

 António Filipe (PCP) 

 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 

 José Manuel Carpinteira (PS) 
 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Adão Silva (PSD) 

 Pedro Roque (PSD) 
 

 

 


