
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 

O Grupo Parlamentar do Bloco de esquerda recebeu denúncias sobre a não emissão atempada

de cartões de antigos combatentes. Especificamente, é referido que ainda não foram emitidos

cartões para os militares que integraram as missões de apoio à paz, nomeadamente em Angola,

na UNAVEM III (1995-1998). Ao mesmo tempo é-nos garantido que que outros militares, que

integraram missões posteriores, já possuem o cartão.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Defesa Nacional, as seguintes perguntas:

O governo tem conhecimento desta situação?1.

Que número de militares ainda não recebeu o cartão de combatente a que tem direito e a que

missões de apoio à paz se referem?

2.

Que medidas vai o Ministério tomar para solucionar esta falha e garantir que todos os

militares com direito ao cartão de antigo combatente o recebem atempadamente?

3.

Palácio de São Bento, 27 de outubro de 2022

Deputado(a)s

JOANA MORTÁGUA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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