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Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão De 

Defesa Nacional, na 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 97 e 98/XIV/3.ª SL; 

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

Partido Social Democrata, para audição muito urgente do Senhor Ministro da 

Defesa Nacional para prestar os devidos esclarecimentos sobre as falhas de 

comunicação entre as referidas entidades que integram os órgãos de política de 

Defesa Nacional; 

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

Bloco de Esquerda, para audição urgente do Ministro da Defesa Nacional, do 

CEMGFA e do CEME, relativamente às suspeitas da existência de uma rede 

criminosa de militares portugueses destacados na República Centro-Africana ao 

serviço da Organização das Nações Unidas; 

4. Outros assuntos. 

 

___________________ 

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

(PS), as atas n.ºs 97 e 98/XIV/3.ª SL foram submetidas a aprovação e aprovadas por 

unanimidade.  

O senhor Presidente informou, então que os requerimentos para audição muito urgente 

do Senhor Ministro da Defesa Nacional para prestar os devidos esclarecimentos sobre 

as falhas de comunicação entre as referidas entidades que integram os órgãos de 

política de Defesa Nacional, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata; e para audição urgente do Ministro da Defesa Nacional, do CEMGFA e do 

CEME, relativamente às suspeitas da existência de uma rede criminosa de militares 

portugueses destacados na República Centro-Africana ao serviço da Organização das 

Nações Unidas, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, seriam 

objeto de discussão conjunta. Coube, assim, aos Senhores Deputados Ana Miguel dos 

Santos (PSD) e João Vasconcelos (BE) a apresentação dos respetivos requerimentos. 
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Intervieram no debate sobre os mesmos os Senhores Deputados Diogo Leão (PS), 

António Filipe (PCP), e Pedro Morais Soares (CDS-PP). Submetidos a votação, ambos 

os requerimentos forma aprovados por unanimidade. 

O Senhor Presidente indicou então a sua intenção de contactar as três entidades no 

sentido de serem ouvidas em simultâneo no dia 19 de novembro. 

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

oralmente cópia dos pareceres jurídicos mencionados pelo Presidente da República e 

que corroboram a razão pela qual o Ministro da Defesa Nacional não informou o Primeiro 

Ministro nem o Presidente da República. O senhor Presidente sugeriu que o Grupo 

Parlamentar do PSD fizesse um requerimento a solicitar os referidos pareceres. 

No ponto outros assuntos, a Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD) voltou a 

pedir a palavra para se referir à publicação de um relatório de transparência que indicava 

a existência um nível de corrupção significativo, para dar nota de que, numa das 

conclusões prévias que leu, referia que uma das razões para o escalonamento seria a 

inércia da Comissão de Defesa Nacional, pelo que indica, em nome do GP PSD, que 

aquele Grupo Parlamentar não se revê nessa conclusão, especialmente tendo em conta 

as dificuldades representadas pela pandemia. 

O Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP) pediu a palavra para desejar, em 

nome do GP CDS-PP, o maior sucesso à 10ª Força Nacional Destacada, comandada 

pelo TCOR Jorge Simões que partiu nesta data para a República Centro Africana para 

se juntar à MINUSCA. 

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

intervenção da Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos (PSD). Os Senhores 

Deputados António Filipe (PCP) e José Luís Carneiro (PS) também se referiram às 

opiniões da diretora nacional da Transparência Internacional sobre o relatório. 

O Senhor presidente esclareceu que o relatório consulta fontes públicas, e se refere, 

em geral, ao quadro de competências da Comissão, o que pode justificar uma análise 

mais profunda do mesmo e das referidas competências.  

O Senhor presidente referiu-se ainda à fixação da redação final do Projeto de Resolução 

1453| XIV| 3 (PAN) - Recomenda ao Governo que, em cumprimento do Orçamento do 

Estado para 2021, apresente à Assembleia da República o relatório de implementação 

do Estatuto do Antigo Combatente, o que foi aceite pelos Senhores Deputados. 

 



   
Comissão de Defesa Nacional 

 

ATA NÚMERO 99/XIV/ 3.ª SL 

 

A reunião, que teve registo áudio, foi encerrada às 15:39 horas, dela se tendo lavrado a 

presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 16 novembro 2021. 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(MARCOS PERESTRELLO) 

 

  

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL3/COM/03_CDN/CDN_20211116_VC.mp3
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Cristina Jesus (PS) 
 Diogo Leão (PS) 
 Dora Brandão (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) 
 Sérgio Marques (PSD) 
 João Vasconcelos (BE) 
 António Filipe (PCP) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 Hugo Oliveira (PS) 
 Luís Miguel Reis (PS) 
 Romualda Fernandes (PS) 
 António Cunha (PSD) 
 Fernando Negrão (PSD) 
 Paulo Neves (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Lara Martinho (PS) 
 Helga Correia (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 
 Pedro Filipe Soares (BE) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Paulo Moniz (PSD) 
 
 
 


