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Informação  

Projeto de Resolução n.º 884/XIV/2.ª (PEV)- 

Recomenda ao Governo que crie as condições 

necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição 

das Armas Nucleares  

   

Discussão realizada 

nos termos do n.º 1 do 

artigo 128.º, do RAR, 

em reunião de 

Comissão ocorrida em 

24 de fevereiro, de 

2021 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45678
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45678
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45678
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1. O Grupo Parlamentar à margem referenciado apresentou a presente iniciativa, nos 

termos e para os efeitos a que concretamente se refere na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

2. Nos termos do n. 2 do artigo 128.º do RAR, não tendo sido solicitado que a 

respetiva discussão se realizasse em reunião plenária, teve a mesma lugar na 

reunião da CNECP de 24 de fevereiro p.e.p. 

 

3. A apresentação da iniciativa esteve a cargo do Deputado José Luis Ferreira, tendo 

começado por evidenciar as motivações fundamentais do Projeto, pelo qual preconiza a 

eliminação de toda e qualquer arma nuclear, única forma de impedir a sua utilização. Em 

particular, relembrou a aprovação pela assembleia geral da ONU, a 7 de julho de 2017, 

do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, como instrumento legalmente vinculativo, 

em vista da eliminação total das armas nucleares, iniciativa que foi partilhada por 122 

Estados. Relembrou que Portugal votou contra a resolução 71/258 adotada pela 

assembleia geral da ONU a 23 de dezembro de 2016, que estabeleceu o mandato para 

os países negociarem este tratado, não tendo igualmente participado no processo de 

negociação que levou depois à aprovação do Tratado de Proibição das Armas 

Nucleares. Aberto à ratificação desde setembro de 2017, somente no início de 2021 se 

reuniram condições para que possa vigorar, importando salientar que nenhum dos 

países detentores de armamento nuclear aderiu ao tratado, assim como nenhum dos 

membros da NATO. Da União Europeia, apenas o fizeram a Irlanda e a Áustria, que não 

integram a NATO. Com a presente iniciativa, pretende-se que Portugal assine o Tratado, 

de forma a que seja espoletado o respetivo processo de aprovação e posterior 

ratificação.  

 

4. Seguidamente, intervieram os Deputados: 

Lara Martinho (PS), que saudou a iniciativa atenta a sua relevância e afirmou-se 

desfavorável à aprovação desta iniciativa, uma vez que o Tratado de não-

Proliferação não está ainda completamente implementado. é impossível tratar esta 
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matéria sem a presença das potências nucleares. Portugal tem compromissos 

assumidos na NATO que desaconselham a assinatura do instrumento ora focado. 

Nuno Carvalho (PSD), para perfilhar, na generalidade, a supra referida 

argumentação do PS. Por princípio, o PSD é contra a proliferação de armas 

nucleares, mas é imprescindível que as potências nucleares se entendam sobre a 

matéria, sendo que estão ausentes do Tratado em apreço. O PSD não acompanha 

esta iniciativa.    

Alexandra Vieira (BE) para referir que o uso de armas nucleares como condição 

preventiva da paz é contraproducente, tendo invocado o artigo 7.º da CRP, não 

compreendendo a posição do governo português nesta matéria. Acompanha o 

PEV nesta iniciativa. 

João Oliveira (PCP) para acompanhar esta iniciativa, tendo relembrado que na 

anterior Legislatura também o PCP havia apresentado iniciativa semelhante. A 

posse de armas nucleares não pode ser critério para o relacionamento entre 

Estados. Não concorda com a posição de Portugal, fazendo depender a assinatura 

deste Tratado, da adesão das potências nucleares. Acompanha a iniciativa. 

 

Seguidamente, foi concedida a palavra ao Deputado apresentante que sublinhou o 

facto de a própria redação do artigo 7.º da Constituição da República impõe que 

Portugal prossiga um conjunto de fins que, segundo entende, são compatíveis com 

o objetivo da presente iniciativa, pretendendo que o criar condições para que a 

Assembleia da República discuta e vote a ratificação do Tratado em apreço. 

    

5. Neste seguimento, o texto final correspondente à parte resolutiva da iniciativa em 

presença manteve-se inalterado.  

 

6. Assim, realizada a discussão do Projeto de Resolução em apreço, remete-se a presente 

Informação a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, nos termos e 

para os efeitos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

Assembleia da República, 25 de fevereiro de 2021. 
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O Presidente da Comissão, 

 

(Sérgio Sousa Pinto) 


