
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 

Recentemente, o Senhor Ministro da Defesa anunciou, em declarações à comunicação social,

que os três ramos das Forças Armadas tinham que poupar 32 milhões de euros dos seus

orçamentos até ao final do corrente ano.

Mais refere o Senhor Ministro que estes cortes "não põem em causa a operação nem a

capacidade".

Ora, é do conhecimento público que os orçamentos dos três ramos das Forças Armadas não

são propriamente abundantes e têm sofrido, além de cativações, cortes. Assim, não só não se

percebe as razões que levam a este novo corte no orçamento como é difícil perceber como tais

cortes não vão afetar a capacidade operacional e as operações programadas.

Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do

229º do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério da Defesa Nacionalo

seguinte:

1.ºQue razões justificam este novo corte dos orçamentos dos ramos das Forças Armadas?

2. Vai este Mistério repetir em 2017 tal exercício?

3. Porque não referiu, este Ministério, este corte na discussão do Orçamento do Estado para

2017 na medida em que este altera as bases da comparação e a execução orçamental de 2016

e poderá ter consequências no orçamento para 2017?

4. Se os cortes, agora anunciados, não afetam a operação nem a capacidade dos ramos das

Forças Armadas como vão afetar os Ramos?

5. Acredita este Ministério que um corte de 32 milhões de euros terá um efeito neutro? Se não

acredita, onde se vão sentir os efeitos deste novo corte?



Palácio de São Bento, terça-feira, 29 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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