
 

 

 

M. I. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, 

Ex.mo senhor Deputado Marcos Perestello, 

 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresenta a V. Ex. o seguinte 

requerimento, pedindo que possa dar conhecimento do mesmo aos diversos 

Grupos Parlamentares e promover uma deliberação sobre o mesmo assunto. 

 

Requerimento 

 

Atendendo ao momento de exceção que o país atravessa, estando a sociedade 

portuguesa e todas as Instituições públicas empenhadas no combate à 

pandemia covid-19, num estado de manifesta defesa do interesse nacional; 

Atendendo também ao Estado de Emergência decretado e já duas vezes 

renovado, que exige do Estado, do Governo e de todos os sectores da 

Administração a garantia da possibilidade de empenho dos recursos e meios que 

forem considerados necessários para servir e salvaguardar a saúde pública e 

promover a salvaguarda e segurança de todos os portugueses; 

Atendendo ainda à relevância da missão das Forças Armadas no combate à 

pandemia da covid-19 e aos possíveis impactos da pandemia nas missões das 

Forças Armadas, também já explanada no plano político na passada audição ao 

senhor Ministro da Defesa Nacional; 

E considerando que o senhor Chefe do Estado-maior General das Forças 

Armadas, em tempos de paz, como comandante operacional das Forças 

Armadas, é o responsável pelo emprego de todas as forças e meios da 

componente operacional do sistema de forças, para cumprimento das missões 

de natureza operacional, nos planos externo e interno, incluindo a cooperação 

com as forças e serviços de segurança e a colaboração em missões de proteção 

civil; 

 

Neste decurso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem requer à 3ª 

Comissão – Comissão de Defesa Nacional - a audição do senhor Almirante 

CEMGFA António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, por forma a melhor 

1. Remeter à mesa e coordenadores dos GP, solicitando acordo 
para procedimento de aprovação e de audição em termos 
semelhantes aos seguidos na última audição do MDN;  

2.  A grelha de tempos que proporei será de duas rondas, uma 
de seis minutos  para cada partido, com resposta de igual 
tempo imediatamente a seguir a cada intervenção e outra 
ronda de dois minutos, para os deputados que se 
inscreverem, com resposta conjunta no final de todas as 
intervenções, em tempo igual ao somatório de todas elas;  

3. Contacte-se o Gabinete do CEMGFA para verificar a 
possibilidade de a audição decorrer já na próxima terça feira 
dia 21, as 14.00 na Sala do Senado ou, estando ocupada, no 

Auditório Almeida Santos.  
O Presidente da CDN 

Marcos Perestrello 
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compreender de que forma estão a ser empregues os meios e capacidades 

disponíveis nas Forças Armadas para prevenir, combater e auxiliar na contenção 

da pandemia, em coordenação próxima com as autoridades de saúde pública, 

com as FSS e com o SNS e demais instituições. 

 

Da nossa parte, estamos disponíveis para reunir com o senhor Almirante 

CEMGFA, tendo em conta a prioridade dos seus compromissos militares e de 

serviço, na data e pela forma que forem considerados mais oportunos, dentro da 

compatibilização que V. Ex., senhor Presidente da 3ª Comissão, julgar mais 

conveniente, obtendo o acordo dos diversos Grupos Parlamentares. 

 

S. Bento, 17 de abril de 2020. 

 

Aceite o nosso agradecimento, a nossa estima e votos de boa saúde, 

 

Pelos deputados do GPPS, 

 

Diogo Leão 

Coordenador do GPPS na Comissão de Defesa Nacional 


