
LUZIA NEVES PERNÃO PEREIRA BEIJA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1919-07-29. 
 
Localidade 
 Ponte de Sor / Portalegre. 
 
Habilitações literárias 
 Curso do Instituto de Serviço Social de Lisboa. 
 
Profissão 
 Doméstica. 
 
Carreira político-administrativa 
 Assistente Social no Grémio das Conservas de Peixe em Portimão. 
 Delegada do Instituto de Assistência à Família. 
 Quando casou, desligou-se da actividade profissional. 
 Foi convidada para deputada após a morte do marido, que fora Governador Civil de Setúbal. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Setúbal Trabalho, Assistência e Previdência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para 

liofilização e conservação por outros processos.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Requer os relatórios do Colóquio sobre Política de Habitação.  
 Trata do problema da recuperação e ensino das crianças física e mentalmente diminuídas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 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.  

 Refere-se, a propósito do programa de reforma do sistema estrutural do ensino, à necessidade de 
adopção de medidas que assegurem a educação básica a todos os portugueses, mesmo aos que 
necessitam de ensino especial.  

 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 o referido projecto de lei.  

 Manifesta o júbilo do distrito de Setúbal com a decisão tomada pelo Governo de localizar na área de 
Sines a nova Refinaria do Sul.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Duarte do Amaral trata do caso das remunerações das 
auxiliares de limpeza das escolas primárias. 

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações sobre a posição da mulher na sociedade moderna.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à situação de professores e serventes do Instituto do 

Presidente Sidónio Pais.  
 Refere-se ao regozijo do distrito de Setúbal pela adjudicação da construção de auto-estradas.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento para a Lei de Meios de 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento, aos votos propostos pelas Comissões 

de Finanças e Economia, à proposta de leis de meios de 1973.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca de um curso para futuros inspectores. 



 Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo e subscreve, com outros 
Deputados, uma proposta de alteração à mesma proposta de lei. 


