
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 

A Lei n.º 46/2020, de 20 de agosto, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente, levou à
criação da unidade técnica para os antigos combatentes, que tem como missão coordenar, a
nível interministerial, a implementação do Estatuto do Antigo Combatente e garantir um reporte
direto e regular das ações de implementação desenvolvidas a nível técnico e dos principais
obstáculos encontrados.

Com efeito, o n.º 3 do art.º 10.º da Lei 46/2020, de 20 de agosto, refere que a unidade técnica
apresenta à tutela relatórios semestrais de monitorização e implementação do Estatuto e,
designadamente, recomendações suscetíveis de se revelarem úteis ao cabal desenvolvimento
das medidas de apoio económico-social e à saúde dos antigos combatentes.

Assim, considerando o disposto na Lei, o Grupo Parlamentar do Partido Social
Democrata vem agora requerer formalmente a entrega de uma cópia de todos os
relatórios semestrais, elaborados pela Unidade Técnica para os Antigos Combatentes, até
à presente data.

Palácio de São Bento, 16 de setembro de 2022

Deputado(a)s

JOAQUIM PINTO MOREIRA(PSD)
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CRISTIANA FERREIRA(PSD)
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CARLOS EDUARDO REIS(PSD)
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Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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