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Aos 11 dias do mês de maio 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: 

 

1. Apreciação e votação dos pareceres sobre as 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 

- Projeto de Lei N.º 792/XIV/2 (PCP) - Altera a Lei da Defesa Nacional (2.ª 

alteração à Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho) - Conexão com a 1.ª 

Comissão 

- Projeto de Lei N.º 793/XIV/2 (PCP) - Altera a Lei Orgânica de Bases de 

Organização das Forças Armadas (2.ª alteração à Lei Orgânica n.º 1-A/2009, 

de 7 de julho) 

- Projeto de Lei Nº 813/XIV/2.º (CH) - Alarga e reforça as componentes da 

política de defesa nacional, alterando o artigo 4.º da Lei de Defesa Nacional; 

 Relatora: Deputada Ana Miguel Santos (GP/PSD) 

  

2. Proposta de texto de substituição dos Projetos de Resolução N.ºs 1135/XIV/2ª 

(PAN), 1200/XIV/2ª(BE) e 1204/XIV/2.ª(CDS-PP); 

  

3. Discussão e votação do parecer sobre o Relatório “Portugal na União Europeia 

– 2020”; 

  

Relatora: Deputada Cristina Jesus (GP/PS); 

  

4. Discussão e votação dos Projeto de voto 540/XIV/2.ª - de congratulação pelo 

centenário da fundação da Liga dos Combatentes e do Projeto de voto n.º 

548/XIV/2.ª - pelo 100.ª da Liga dos Combatentes; 

  

5. Outros assuntos. 

 

___________________ 

 

Aberta a reunião, o Senhor Presidente da Comissão, Senhor Deputado Marcos 

Perestrello, deu a palavra à Senhora Deputada Ana Miguel para apresentação dos 
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pareceres sobre -a Proposta de Lei N.º 84/XIV/2 (GOV) - Aprova a nova Lei Orgânica 

das Bases da Organização das Forças Armadas, a Proposta de Lei N.º 85/XIV/2 (GOV) 

– Altera a Lei de Defesa Nacional, o  Projeto de Lei N.º 792/XIV/2 (PCP) - Altera a Lei 

da Defesa Nacional (2.ª alteração à Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho) - Conexão 

com a 1.ª Comissão, Projeto de Lei N.º 793/XIV/2 (PCP) - Altera a Lei Orgânica de Bases 

de Organização das Forças Armadas (2.ª alteração à Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 

de julho), e do Projeto de Lei Nº 813/XIV/2.º (CH) - Alarga e reforça as componentes da 

política de defesa nacional, alterando o artigo 4.º da Lei de Defesa Nacional. 

. 

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) congratulou a relatora, e informou que o Grupo 

Parlamentar do PS não discutirá estas matérias antes do devido tempo, indicando, no 

entanto, a intenção de votar favoravelmente os pareceres. 

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) felicitou a relatora, indicando que o Grupo 

Parlamentar do BE tecerá ideias no debate em plenário, e expressou o voto favorável 

aos pareceres. 

Submetidos a votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade, verificando-se 

a ausência do PCP no momento da votação. 

 

Seguidamente, foi apreciado o texto de substituição dos Projetos de Resolução N.ºs 

1135/XIV/2ª (PAN), 1200/XIV/2ª(BE) e 1204/XIV/2.ª(CDS-PP), que já tinha merecido o 

acordo prévio dos autores dos três projetos de resolução. Submetido a votação, o texto 

de substituição dos PJR foi aprovado por unanimidade, verificando-se a ausência do 

PCP no momento da votação, e adotado pela Comissão. 

A Senhor a Deputada Cristina Jesus apresentou, então, o parecer sobre o Relatório 

“Portugal na União Europeia – 2020”, realçando a incidência da análise setorial da 

Comissão de Defesa Nacional sobre a participação de Portugal na UE nos domínios da 

Ação Externa, Política Externa e de Segurança Comum e projetos da Cooperação 

Estruturada Permanente.  

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) agradeceu o trabalho da relatora e 

referiu-se à necessidade de maior integração e programação na EU, já que com a 

pandemia se tornou claro que as Forças Armadas podem ter um papel fundamental na 
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resposta a este tipo de cenários, também pela possibilidade de partilha da sua cultura 

organizacional, evitando desperdício de recursos. Referiu-se também à importância da 

ligação atlântica e transatlântica, esperando também que os projetos da Cooperação 

Estruturada Permanente saiam do papel e se tornem uma realidade. 

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) considerou o relatório bem elaborado, 

deixando uma nota critica à matéria que aborda, já que o seu Grupo Parlamentar tem 

uma posição diferenciada dos restantes partidos, considerando que Portugal tem uma 

posição voluntarista quanto ao destacamento internacional de Forças, que o BE critica 

do ponto de vista da opção estratégica. 

Submetido a votação, o relatório foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD e 

CDS-PP e a abstenção do BE, verificando-se a ausência do PCP no momento da 

votação. 

 

Foi então abordado o ponto 4. da ordem do dia, tendo os Grupos Parlamentares do PS 

e do CDS-PP acordado na conciliação dos Projetos de voto 540/XIV/2.ª - de 

congratulação pelo centenário da fundação da Liga dos Combatentes e n.º 548/XIV/2.ª 

- pelo 100.ª da Liga dos Combatentes, num único que será circulado pelos membros da 

Comissão.  

No ponto outros assuntos, o Senhor Deputado Carlos Eduardo Reis (PSD) referiu-se às 

dificuldades da Marinha no campo da manutenção, receando que as mesmas possam 

ter impacto nas missões do ramo e no patrulhamento costeiro. 

O Senhor Presidente referiu-se então às alterações à calendarização das atividades 

externas previstas no plano de atividades, designadamente a visita à Escola de 

Fuzileiros, e ao Centro de Treino de Operações especiais em Lamego. 

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) pediu a palavra para apresentar um 

requerimento oral a respeito das entidades que o Grupo Parlamentar do BE quer ouvir 

em audição em contexto de debate na especialidade das alterações à Lei de Defesa 

Nacional e Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. O Senhor 

Presidente sugeriu que esta questão fosse adiada até à reunião seguinte, em que será 

estabelecido o calendário e metodologia das audições e debate na especialidade das 

iniciativas em causam, o que foi aceite pelo Senhor Deputado João Vasconcelos (BE).  
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A reunião foi encerrada às 15:35 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 11 maio 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) 
 Manuel Dos Santos Afonso (PS) 
 Marcos Perestrello (PS) 
 Maria Da Luz Rosinha (PS) 
 Adão Silva (PSD) 
 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 
 Carlos Eduardo Reis (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Paulo Moniz (PSD) 
 Rui Silva (PSD) 
 Sérgio Marques (PSD) 
 João Vasconcelos (BE) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 João Paulo Pedrosa (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Inês De Sousa Real (PAN) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Raul Miguel Castro (PS) 
 António Filipe (PCP) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Lara Martinho (PS) 
 Pedro Roque (PSD) 
 
 
 


