
MARIA RAQUEL RIBEIRO 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1925-03-16. 
 
Localidade 
 Cadaval / Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Curso do Instituto Superior do Serviço Social de Lisboa (1948). 
 
Profissão 
 Assistente Social; 
 Alta funcionária pública. 
 
Carreira profissional 
▪ Inicia funções no Instituto de Assistência à Família (1949); 
▪ Chefe do Serviço Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1957-1971); 
▪ Dirigente do Sindicato Nacional dos Profissionais de Serviço Social durante 10 anos; 
▪ É considerada uma das principais promotoras da Comissão Portuguesa do Conselho Internacional do 

Serviço Social, a que presidiu em 1969; 
▪ Membro da Comissão de Acção Social dos Bairros Munícipes de Lisboa; 
▪ Membro do Serviço Social Internacional (Genebra); 
▪ Correspondente do Service Sociale d’Aide aux Emigrants (Paris). 
 
Perfil político-ideológico 
▪ Católica. Vice-presidente da Secção da Associação de Assistentes Sociais na União Católica Internacional 

do Serviço Social (Bruxelas); 
▪ Integrou a “Ala Liberal” da Assembleia Nacional; 
▪ Membro do Conselho Nacional do Partido Social Democrata (1990-1992); 
▪ Membro do Conselho Geral do PSD, e da Comissão Política Distrital da Área Metropolitana de Lisboa 

(1993-1994). 
 
Carreira político-administrativa 
 Pertenceu a diversas comissões interministeriais; 
 Membro do Conselho da Corporação da Assistência; 
 Directora-Geral da Assistência Social (1973); 
 Directora do Instituto da Família e Acção Social; 
 Assessora dos Secretários de Estado os Retornados, da Segurança Social e do Ministro dos Assuntos 

Sociais (1975-1981); 
 Presidente da Comissão Instaladora e do Conselho Directivo do Centro Regional de Segurança Social de 

Lisboa (1981-1988); 
 Directora-Geral da Família e Presidente do Conselho Executivo do Ano Internacional da Família (1990-

1992). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Lisboa Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Subscreve uma proposta de alteração da proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos 

humanos para liofilização e conservação por outros processos.  
 Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre a alteração de vencimentos dos professores do ciclo 

preparatório.  



 Faz considerações a propósito da recente remodelação ministerial.  
 Faz considerações sobre problemas de educação, a propósito dó Ano Internacional de Educação.  
 Requer vários elementos ao Ministério da Economia sobre venda e consumo de frutas.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre vários problemas relativos à escolaridade obrigatória na região 

de Lisboa.  
 Requer diversas informações relativas à construção de habitações sociais na cidade de Lisboa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.  
 Faz considerações sobre medidas de protecção à velhice.  
 Faz considerações sobre a anunciada criação de centros de saúde e de postos sanitários polivalentes 

para as populações rurais mais desprotegidas.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao aviso prévio atrás referido.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Oliveira Dias em que, aludindo ao plano de actualização das 

principais linhas de caminhos-de-ferro na metrópole, trata do problema específico da linha do Oeste.  
 Requer informações sobre vencimentos de técnicos de serviço social.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Requer informações sobre os tribunais de família.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo ao projecto de 

lei sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais que fazem parte dos organismos de 
coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas.  

 Chama a atenção do Governo para o problema do preço dos medicamentos, dentro do problema da 
assistência medicamentosa.  

 Volta a ocupar-se do mesmo problema, a propósito de um comunicado do Grémio Nacional dos 
Industriais de Especialidades Farmacêuticas.  

 Subscreve, com outros, Deputados, uma proposta de emenda da proposta de lei sobre a actividade, tea-
tral.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 
Braga.  

 Presta homenagem ao Prof. Edmundo Lima Basto, inesperadamente falecido, e à sua obra no campo da 
assistência aos doentes como director clínico do Instituto Português de Oncologia.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação e 
integração social de indivíduos deficientes e discute na generalidade e na especialidade o referido 
projecto de lei.  

 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Realça a oportunidade do decreto-lei que introduz alterações ao Estatuto Judiciário, a propósito da 

possibilidade dada aos licenciados do sexo feminino quanto ao ingresso na magistratura.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Requer as conclusões do Grupo de Trabalho para o estudo e revisão do sistema de aplicação dos preços 

doe medicamentos.  
 Discute na, generalidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa a beneficiários idos Serviços Sociais da Polícia do Segurança 

Pública ou da Guarda Nacional Republicana em matéria de habitação.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei sobre liberdade religiosa 

e apresenta uma proposta de emenda à referida proposta de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros. Deputados, uma proposta de resolução tendente a aprovar para ratificação a 

Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a educação médica.  
 Faz comentários ao Decreto n.º 8/72, que regula o funcionamento dos tribunais de família, referindo-se 

à situação dos técnicos de serviço social.  
 Subscreve com outros Deputados, a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio sobre 

educação médica.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação apresentado pelo Sr. 

Alberto Alarcão.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Eleutério de Aguiar participa no debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, a moção com que é encerrado o referido 
debate.  



 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 
sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros e discute na generalidade a mesma proposta de lei.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Gabriel Gonçalves se refere a problemas de fomento 
hidroagrícola no Alentejo.  

 Refere-se à sua deslocação aos Açores a convite da Comissão de Planeamento da Região dos Açores.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se a várias medidas adoptadas pelo Governo no campo da política social e presta homenagem à 

memória do Sr. Deputado Melo e Castro.  
 Discute, na especialidade, e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração ao 

Regimento da Assembleia Nacional.  
 Regozija-se com o estabelecimento do acordo de paz para o Vietname.  
 Participa no debate do aviso prévio acerca dos meios de comunicação social e problemática da 

informação.  
 Participa no debate do aviso acerca da toxicomania e subscreve, com outros Deputados, uma moção, no 

final do debate.  
 Apresenta um requerimento sobre a legislação em vigor relativa ao ensino particular.  
 Apresenta um requerimento acerca do fabrico e tráfico dos vinhos.  
 Refere-se ao 10.º aniversário da encíclica Pacem in terris.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à lei de terras do ultramar.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva acerca da defesa do património arqueológico nacional.  


