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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na recente audição do Ministro da Defesa Nacional sobre a posição portuguesa a adotar no

contexto da próxima Cimeira de Bruxelas, que terá lugar nos dias 11 e 12 de julho o Sr. Ministro

teve oportunidade de afirmar aos Deputados de que Portugal iria apresentar uma “carta de

intenções”, falou mesmo num “pledge” com os compromissos que o nosso país irá assumir

perante a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Ao mesmo tempo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português e o Secretário de Estado

norte-americano, Mike Pompeo, reafirmaram, no contexto da visita a Washington, que o chefe

da diplomacia portuguesa efectuou durante cinco dias, também o compromisso de Portugal vir a

reforçar as despesas com a NATO, aumentar a segurança europeia na energia, bem como a

enfrentar as ações desestabilizadoras da Rússia na Europa.

Sendo esta uma matéria fundamental para o futuro de Portugal no âmbito da sua participação

na OTAN e no contexto da relação desta com a União Europeia e com o novo modelo de

segurança e defesa europeia que se pretende construir com a Cooperação Estruturada

Permanente é fundamental que os deputados possam ter conhecimento das propostas do

Governo português para a Cimeira da Organização que se irá realizar em Bruxelas ou de

quaisquer compromisso a assumir pelo nosso país.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis o Grupo Parlamentar do PSD

vem requerer que o Ministro da Defesa Nacional envie, com urgência, à Assembleia da

República, aquilo que apelidou de “pledge” ou carta de intenção com os compromissos que

Portugal irá assumir perante a OTAN.

Palácio de São Bento, 6 de julho de 2018

Deputado(a)s

PEDRO ROQUE(PSD)

BRUNO VITORINO(PSD)

CARLOS COSTA NEVES(PSD)



Deputado(a)s

JOSÉ DE MATOS CORREIA(PSD)

MIGUEL SANTOS(PSD)

LUÍS PEDRO PIMENTEL(PSD)

LUÍS VALES(PSD)

FIRMINO PEREIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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