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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Exposição de motivos 

 

As Forças Armadas têm tido um papel fundamental no apoio à população e no 

emprego de medidas de contenção dos efeitos da pandemia da Covid-19 que afetou 

não apenas o nosso país, como todo o Mundo.  

Desde o início desta crise sanitária que obrigou à declaração do Estado de Emergência, 

que obrigou à adoção de um conjunto de medidas excecionais com a afetação de 

todos os recursos humanos e materiais disponíveis, obrigando a que, todos os 

organismos do Estado, sem exceção se reorganizassem para atingir um único objetivo: 

combate dos efeitos da pandemia COVID-19.  

Neste contexto, as Forças Armadas demonstraram ser o agente de proteção civil 

melhor preparado para responder a este tipo de cenários complexos, em virtude dos 

meios e capacidades militares de que dispõem, que vão desde o transporte e logística, 

passando pelo apoio médico ou a defesa NBQR3, associadas às características próprias 

da identidade militar, que lhes atribuem uma autonomia ímpar. 

Durante o período do Estado de Emergência, observou-se uma utilização massiva dos 

recursos humanos e materiais das Forças Armadas, no apoio à população, através de 

diversas ações de desinfeção de lares e escolas por todo o país, do transporte de 

material sanitário, hospitalar e equipamento a utilizar no combate à pandemia, no 

transporte de doentes, na criação de centros de acolhimento ou na disponibilização de 

camas e alojamentos para responder às solicitações quer do SNS, quer da ANEPC quer 

ainda de diversos municípios. Este apoio serviu, e continua a servir todo o país.  
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Este envolvimento, a todos os níveis notável, veio demonstrar a elevada capacidade 

das nossas Forças Armadas e evidenciar que elas são o único agente de proteção civil 

que reúne todas as valências para responder, de forma integrada, ao cenário de crise 

que vivemos, e simultaneamente essencial para garantir e apoiar este regresso à tão 

desejada normalidade ou ainda, para garantir o apoio no caso de nova vaga 

pandémica.  

Sucede que, o cumprimento destas novas missões está a exercer, naturalmente, uma 

pressão ainda maior sobre os recursos humanos, materiais e financeiros das Forças 

Armadas, obrigando a estrutura militar a um enorme esforço de racionalização dos 

seus meios e das capacidades para conseguir cumprir, de forma cabal, estas missões 

de interesse público.  

Considerando que, as verbas inscritas na Lei de Programação Militar, como verbas 

destinadas às rúbricas do apoio sanitário, no âmbito do CEMGFA, e do Apoio Militar de 

Emergência, no âmbito do Exército, cujas taxas de execução em 2019, ascenderam, 

apenas, respetivamente, a 69% e a 6,16%, tal como consta do Relatório de Execução 

da Lei de Programação Militar em 2019, elaborado pela Direção Geral de Recursos da 

Defesa Nacional, é imperioso garantir que estas missões são cumpridas e que as Forças 

Armadas permanecem aptas para corresponder às necessidades do país, através de 

uma execução eficaz da Lei de Programação Militar. 

Nestes termos, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 

33/XIV/1 – Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 
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Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

189.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

“Artigo 189.º-A 

Verbas destinadas ao apoio sanitário e apoio militar de emergência na LPM 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 11.º da Lei Orgânica n.º 2/2019, de 

17 de junho, concretamente da gestão flexível que preside à gestão dos recursos, 

deverá o Ministro da Defesa Nacional proceder às necessárias diligências envolvendo a 

adequada disponibilização dos recursos para garantir uma execução eficiente das 

capacidades prioritárias para fazer face a emergências sanitárias como é o caso do 

combate à pandemia da covid-19.” 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Adão Silva 

Ana Miguel Santos 


