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Aos 6 dias do mês de outubro de 2021, pelas 12:00 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. Atas n.ºs 88, 89,90, 91, 92/XIV/2.ª SL e 93/XIV/3.ª SL; 

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

PSD, para audição urgente do Ministro da Defesa Nacional, sobre a intenção do 

Governo em demitir o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), bem como as 

declarações de Sua Excelência o Presidente da República sobre esta matéria; 

3. Outros assuntos. 

Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Comissão, Deputado Marcos Perestrello 

(PS), as atas n.ºs 88, 89,90, 91, 92/XIV/2.ª SL e 93/XIV/3.ª SL foram submetidas a 

aprovação e aprovadas por unanimidade. 

Passando-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a Senhora Deputada Ana Miguel 

dos Santos (PSD) apresentou, em nome do seu Grupo Parlamentar, o requerimento, 

para audição urgente do Ministro da Defesa Nacional, sobre a intenção do Governo em 

demitir o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), bem como as declarações de Sua 

Excelência o Presidente da República sobre esta matéria.  

O Senhor Deputado António Filipe (PCP) pediu a palavra para dar nota de que considera 

que o requerimento tem justificação, na medida em que a matéria agitou o país, e pese 

embora tenha ficado esclarecido no Governo e na Presidência da República, não foi 

esclarecido na Assembleia da República. 

O Senhor Deputado João Vasconcelos (BE) interveio para indicar que se justifica a 

audição, referindo o ruído causado por este caso. 

O Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP) tomou a palavra para indicar que 

o seu Grupo Parlamentar se encontra esclarecido pela comunicação do Senhor 

Presidente da República, mas que não obstaculiza a aprovação do requerimento. 
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O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) interveio para considerar que a Assembleia da 

República não deve ser palco da espetacularidade mediática da situação, indicando 

tomar por bons os esclarecimentos do Senhor Presidente da República.  

Submetido a votação, o requerimento foi aprovado com os votos favoráveis de PSD, 

BE, PCP e CDS-PP e os votos contra do PS. 

O Senhor Presidente considerou que, sendo a matéria melindrosa, a Comissão deve 

contribuir para a serenidade da Forças Armadas e não para o alarme sobre esta matéria. 

Recordou que depois da reunião como Senhor Presidente da República, o Governo 

considerou o assunto encerrado. Sugeriu, por isso que a audições possa ser à porta 

fechada. 

Os Senhores Deputados António Filipe (PCP) e João Vasconcelos (BE) intervieram para 

indicar a sua preferência pelas audições à porta aberta, considerando que só deverá 

ser à porta fechada se o Senhor Ministro assim o entender.  

A Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) manifestou a sua preferência pela 

audição à porta aberta, com a indicação de que não iria obstaculizar caso o Senhor 

Ministro entenda que esta deve decorrer à porta fechada. O Senhor Deputado Pedro 

Morais Soares (CDS-PP) indicou não ver inconveniente em que a audição seja à porta 

fechada.  

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) declarou entender que pela matéria se justifica, 

sobretudo se o Senhor Ministro assim o entender. 

No ponto outros assuntos, o Senhor Presidente referiu-se ao Colóquio sobre a revisão 

do conceito estratégico da NATO, que teria lugar no sábado, 9 de outubro, convidando 

os Senhores Deputados a assistir. 

___________________ 

A reunião foi encerrada às 12:28 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, 6 outubro 2021. 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSAO, 

 

(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) 

 Adão Silva (PSD) 

 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 

 Carlos Eduardo Reis (PSD) 

 Helga Correia (PSD) 

 Olga Silvestre (PSD) 

 Paulo Moniz (PSD) 

 Pedro Roque (PSD) 

 Sérgio Marques (PSD) 

 João Vasconcelos (BE) 

 António Filipe (PCP) 

 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 


