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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Governo Português assumiu na Cimeira da NATO em Gales que, até 2024, iria atingir em

despesas com a Defesa o valor de 2% do PIB, de forma faseada, comprometendo-se com cerca

de 1,7% em 2023 e em cerca de 1,98% em 2024. Apesar dos valores apresentados no

Orçamento de Estado rondarem os 1,68% para este ano, estamos certos de que tal valor não

será executado, conforme comprova o histórico dos orçamentos passados.

O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tomou conhecimento das afirmações do Senhor

Primeiro-ministro, em Madrid, onde afirmou que esse valor de 1,98% em 2024 só seria atingido

se houvesse o apoio de verbas da União Europeia (a defesa deixou de ser matéria de decisão

intergovernamental na UE?) e que, se assim não fosse, tal poderia vir a acontecer,

faseadamente, até ao final da década. Algo que nunca foi acordado com os Aliados e que só

demonstra a apetência habitual do Governo em ir empurrando os problemas para as calendas.

Ao longo desta semana, fomos também confrontados na comunicação social com a notícia que

o governo ainda não forneceu as viaturas blindadas prometidas à Ucrânia por falta de verbas

para o seu transporte, aguardando, eventualmente, o apoio de um terceiro estado, ao que

parece o Reino Unido, para tal. Também aqui se demonstra a incapacidade do Governo em

honrar os seus compromissos.

Preocupado com um cenário de descredibilização de Portugal junto da Aliança Atlântica e da

comunidade internacional que apoia a Ucrânia na guerra contra a invasão a que foi sujeita, o

Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal considera que os portugueses merecem uma resposta

urgente, honesta e fidedigna por parte da Sra. Ministra da Defesa Nacional (ou do Sr. Primeiro-

ministro).

Assim, os deputados da IL entendem ser pertinente obter respostas às questões que a seguir se

enunciam:

1. Como justifica V. Exa. o eventual arrastamento até ao final da década da atribuição de



2% do PIB à Defesa o que deveria acontecer, no máximo, até 2024, sabendo que a UE não

pode financiar diretamente Defesa dos Estados membros?

2. De uma forma inequívoca, consegue V. Exª afirmar que iremos cumprir a promessa

feita aos nossos Aliados de atingir esse valor em 2024, para não corrermos o risco de

sermos considerados irrelevantes e não credíveis no seio da Aliança?

3. Sendo inegável que o ato russo de desrespeito do direito internacional mudou o

mundo, perante a necessidade de maior capacidade em defesa e segurança, necessidade

essa reafirmada na Cimeira NATO de Madrid, como é que será possível a Portugal

cumprir as suas responsabilidades sem aumentar o orçamento da defesa?

4. Segundo alguns órgãos de comunicação social, Portugal não consegue cumprir a

promessa de fornecer material de guerra à Ucrânia por falta de verbas para o seu

transporte. Sendo verdade, qual o fundamento que justifica esta situação?

5. Como e quando pensa V. Exa. desbloquear este problema?

Palácio de São Bento, 1 de julho de 2022

Deputado(a)s

PATRÍCIA GILVAZ(IL)

RODRIGO SARAIVA(IL)

BERNARDO BLANCO(IL)

CARLA CASTRO(IL)

CARLOS GUIMARÃES PINTO(IL)

JOANA CORDEIRO(IL)

JOÃO COTRIM FIGUEIREDO(IL)

RUI ROCHA(IL)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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