
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 22 de julho o GPPSD questionou o Ministro da Defesa Nacional, concretamente

sobre o número de documentos e relatórios produzidos pela Inspeção-Geral de Defesa Nacional

(IGDN) que se encontravam classificados ao abrigo do regime SEGNAC 1, aprovado pela RCM

50/88, de 8 de setembro.

Sucede que a resposta que recebemos por parte do MDN não indica o número de relatórios que

obtiveram a classificação de segurança.

Queremos acreditar que se trata de um lapso e não de uma vontade de ocultar esta informação.

Neste sentido, insistimos nas perguntas enviadas, e nos termos constitucionais e regimentais

aplicáveis, os Deputados do PSD abaixo assinados solicitam, através de Vossa Excelência, a

resposta do Senhor Ministro da Defesa Nacional às seguintes perguntas:

1 – Quantos documentos e relatórios produzidos pela IGDN relacionados com imóveis passíveis

de rentabilização através da Lei de Infraestruturas Militares (LIM) se encontram classificados ao

abrigo deste regime?

2 - Quantos documentos e relatórios produzidos pela IGDN relacionados com o empenhamento

da Defesa Nacional no combate à pandemia Covid-19 foram ou estão classificados?

Palácio de São Bento, 07 de setembro de 2021

Os Deputados do PSD,

Ana Miguel dos Santos

Carlos Eduardo Reis



Adão Silva

Paulo Moniz

Sérgio Marques

Olga Silvestre

Pedro Roque

Helga Correia

Palácio de São Bento, 7 de setembro de 2021

Deputado(a)s

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

ADÃO SILVA(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

HELGA CORREIA(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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