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07.julho.2021  

 

Aos sete dias do mês de julho de 2021, pelas 09:30 horas, na sala 3, reuniu a Comissão de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na presença dos Senhores Deputados constantes da 

folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

1.1. Hipótese de integração de novos pontos 

 

2. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos termos do n.º 5 do 

artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República  

 

 

3. Aprovação de atas 

  

• Reunião de 07 de maio de 2021 

• Reunião de 30 de junho de 2021 

 

4. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

i. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1384/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo o 

cumprimento urgente das Resoluções nº 264/2018 de 13 de agosto e nº 48/2019 de 

15 de março sobre a reabilitação da Escola EB 2/3 Frei Caetano Brandão (Braga) e 

a sua inclusão na lista nacional de escolas a reabilitar e modernizar 

 

b. Relatórios de audições/audiências 

 

•  Audição pública – Os desafios da educação inclusiva no ensino superior - 

realizada em 12/5/2021 – GT Educação Inclusiva 

 

c. Comunicação do médico venezuelano Christian Correia sobre o reconhecimento 

de habilitações 

 

 

5. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

5.1. Projeto de Lei n.º 861/XIV/2.ª (BE) – Cria uma norma excecional na avaliação docente do 

ensino superior público. 

 

• Deputado relator: Eduardo Barroco de Melo (PS) 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120993
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120887
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6. Nova apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa extraordinário de vinculação dos 

docentes com 5 ou mais anos de serviço 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1243/XIV/2.ª (BE) – Pela construção de uma 

“aldeia académica” na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção 

de Aveiro–Norte 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1281/XIV/2.ª (PCP) – Garantia de uma avaliação 

de desempenho justa no Ensino Superior Público 

 

 

9. Discussão e votação do projeto de voto n.º 604/XIV/2.ª, do PS, de saudação do 

lançamento do programa Erasmus de mobilidade de estudantes europeus 

 

 

10. Apreciação e votação da admissibilidade de petições 

 

10.1. Petição n.º 247/XIV/2.ª – Proteção das atividades desenvolvidas pelas Federações 

Desportivas / Homologação federativa de eventos desportivos 

 

• Peticionário: José Luís da Costa Mendes Ribeiro 

• N.º de assinaturas: 1 

 

10.2. Petição n.º 262/XIV/2.ª – Pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos 

os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa 

 

• 1.º Peticionário: João Pedro Silva de Almeida 

• N.º de assinaturas: 11.144 

• Deputado relator: BE 

 

 

11.  Outros assuntos 

 

• Audição das associações de juventude 

 

Data das próximas reuniões 

 

 

• 14 de julho de 2021 – 16h00  

Audição do Ministro da Educação 

✓ Por requerimento do PS, para apresentação do plano de 

recuperação das aprendizagens  

✓ Audição regimental  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110749
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110822
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116810&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13617
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13632
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• 20 de julho (terça-feira) – 10h00 (há plenário à tarde) 

 

✓ Audição conjunta das Federações Portuguesas de Andebol, de 

Basquetebol, de Futebol, de Patinagem e de Voleibol, subscritores da 

missiva de indignação sobre a falta de respostas do governo ao 

Desporto português, apesar da sua subscrição à Lisboa Call on Sport 

Innovation, a requerimento do PSD (73m) 

 

✓ Audiência à FENPROF - Apresentação de dados do estudo sobre 

precariedade na Ciência (44m) 

 

• 21 de julho (4.ª feira) – 9h00 (há plenário à tarde) 

Audição pública das associações de juventude 

 

• Jornadas parlamentares: 

✓ CDS-PP – 12 e 13 de julho; 

✓ PS - 15 e 16 de julho. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente da Comissão informou que tinham baixado para apreciação na especialidade dois 

grupos de projetos de resolução, abaixo referidos, tendo sido distribuídos os respetivos mapas 

comparativos e propostas de texto final. Nesta linha, questionou se concordavam genericamente 

com estas propostas e se podia incluir-se a sua apreciação e votação na Ordem do Dia, tendo o 

Deputado Tiago Estevão Martins (PS) proposto que fossem incluídas na reunião seguinte. 

 

1.1. 

o Projeto de Resolução n.º 1264/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues, Ninsc) – 

Construção da nova Escola Secundária na Quinta do Conde 

 

o Projeto de Resolução n.º 1279/XIV/2.ª (CDS-PP) – Construção da escola 

secundária da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra  

 

o Projeto de Resolução n.º 1309/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

construção de uma Escola Secundária na Quinta do Conde, Concelho de 

Sesimbra 

 

o Projeto de Resolução n.º 1322/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo a 

construção da escola secundária da Quinta do Perú, freguesia da Quinta do 

Conde, Sesimbra 

 

o Projeto de Resolução n.º 1325/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a 

urgente construção da Escola Secundária na Quinta do Conde, e a ampliação e 

requalificação da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, no concelho 

de Sesimbra, distrito de Setúbal 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110791
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110820
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120870
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120885
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120892
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o Projeto de Resolução n.º 1348/XIV/2.ª (PEV) – Pela urgente construção da 

Escola Secundária na Quinta do Conde, e pela necessária ampliação e 

requalificação da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, no concelho 

de Sesimbra 

 

1.2.  

 

o Projeto de Resolução n.º 574/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que 

proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão 

 

o Projeto de Resolução n.º 1330/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo 

que proceda requalificação da escola secundária Manuel Teixeira Gomes, em 

Portimão 

 

A Ordem do Dia, sem alterações, foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD 

e do PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da 

IL. 

 

2. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos termos do n.º 5 do 

artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República  

 

O Presidente da Comissão deu as boas vindas ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e ao Secretário de Estado e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez uma intervenção inicial em que explicitou 

as políticas seguidas a nível de ciência e ensino superior, transmitiu vários indicadores e indicou 

as linhas do futuro. 

 

Na 1.ª ronda intervieram os Deputados Isabel Lopes (PSD), Alexandre Poço (PSD), Tiago 

Estevão Martins (PS), Bruno Aragão (PS), Luís Monteiro (BE) e Ana Mesquita (PCP), fazendo 

perguntas e apreciações, tendo o Ministro respondido individualizadamente. 

 

Na 2.ª ronda intervieram os Deputados Ilídia Quadrado (PSD), Maria Joaquina Matos (PS), Luís 

Monteiro (BE), Ana Mesquita (PCP), Carla Madureira (PSD), Alexandra Tavares de Moura (PS), 

Jorge Salgueiro Mendes (PSD), Marta Freitas (PS), Cláudia André (PSD) e Miguel Costa Matos 

(PS), tendo o Ministro e o Secretário de Estado respondido em conjunto às várias intervenções. 

 

A gravação da audição está disponível na página da Comissão e constitui parte integrante desta 

ata, pelo que se dispensa um desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

 

3. Aprovação de atas 

  

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) transmitiu oralmente propostas de alteração à ata da 

reunião de 07 de maio de 2021, tendo a Deputada Cláudia André (PSD) solicitado que as 

transmitisse por escrito e nessa sequência a aprovação dessa ata foi adiada para a reunião 

seguinte. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120935
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45124
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120898
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127214
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A ata da reunião de 30 de junho de 2021 foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, 

do PSD, do BE e do PCP, registando-se a ausência dos Deputados do CDS-PP, do PAN, do 

PEV e da IL. 

 

 

4. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

i. Projeto de Resolução n.º 1384/XIV/2.ª (BE) – Recomenda ao Governo o cumprimento 

urgente das Resoluções nº 264/2018 de 13 de agosto e nº 48/2019 de 15 de março sobre a 

reabilitação da Escola EB 2/3 Frei Caetano Brandão (Braga) e a sua inclusão na lista nacional 

de escolas a reabilitar e modernizar 

 

O Presidente informou que o projeto de resolução tinha baixado à Comissão em 5 de julho e o 

Deputado Luís Monteiro (BE) indicou que comunicariam posteriormente se pretendiam a sua 

discussão na Comissão (e quando) ou na sessão plenária. 

 

 

b. Relatórios de audições/audiências 

 

O relatório da audição pública – Os desafios da educação inclusiva no ensino superior - realizada 

em 12/5/2021, por iniciativa do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva, foi aprovado por 

unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do BE, registando-se a ausência dos Deputados 

do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

c. Comunicação do médico venezuelano Christian Correia sobre o reconhecimento 

de habilitações 

 

O Presidente referiu que a Petição n.º 63/XIV/1.ª - Portugueses formados em medicina na 

Venezuela, pedimos ao Estado Português que nos ajude a vermos reconhecidas as nossas 

habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa profissão em Portugal, como Portugueses 

que somos, de que tinha sido relatora a Deputada Telma Guerreiro (PS), tinha sido apreciada 

em 2020, tendo o respetivo relatório final sido aprovado em 10/7/2020 e enviado ao Governo e 

aos grupos parlamentares.  

 

O Ministério da Saúde remeteu em junho de 2021 uma comunicação referindo o interesse num 

reconhecimento célere das habilitações e informando que após aprovação no exame escrito 

criarão condições para a realização rápida da prova prática e clínica em estabelecimento 

hospitalar, tendo esta comunicação sido transmitida ao peticionário. 

 

Nesta sequência, o peticionário remeteu documentação complementar, incluindo o exame feito 

na Universidade de Coimbra e continua a solicitar o reconhecimento das habilitações de forma 

mais simples, rápida e barata, remetendo informações sobre as condições do reconhecimento 

em Espanha. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120993
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13430
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Nesta linha o Presidente apresentou uma proposta de se enviar a comunicação recebida aos 

Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Saúde e Negócios Estrangeiros e 

Comunidades Portuguesas, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e Ordem dos 

Médicos, para se pronunciarem. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins transmitiu que, para o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista, o assunto se encontra encerrado. Houve concordância dos restantes Deputados que 

estavam presentes, do PS, do PSD e do BE. 

 

 

5. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 

5.1. Projeto de Lei n.º 861/XIV/2.ª (BE) – Cria uma norma excecional na avaliação docente do 

ensino superior público. 

 

O parecer do projeto de lei, de que foi relator o Deputado Eduardo Barroco de Melo (PS) foi 

aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, registando-se a 

ausência dos Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

6. Nova apreciação na generalidade 

 

• Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª (BE) – Programa extraordinário de vinculação dos 

docentes com 5 ou mais anos de serviço 

 

O Presidente lembrou que o projeto de lei tinha sido discutido na generalidade na sessão plenária 

e tinha baixado para nova apreciação na Comissão, a requerimento do BE, tendo sido recolhidos 

os pareceres das entidades do setor e não tinha sido obtido consenso político sobre a matéria, 

nem proposta mais nenhuma diligência. Nesta sequência, equacionou a remessa da iniciativa 

para votação na generalidade na sessão plenária. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que não pretendiam apreciar este ponto na reunião e que 

informariam atempadamente quando considerassem oportuno o seu agendamento, tendo o 

Presidente informado que o prazo da nova apreciação já tinha sido ultrapassado, pelo que a 

Comissão deveria deliberar com celeridade sobre a conclusão da apreciação e solicitou a 

indicação urgente do BE. 

 

 

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1243/XIV/2.ª (BE) – Pela construção de uma 

“aldeia académica” na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção 

de Aveiro–Norte 

 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) justificou o projeto de resolução e concretizou as respetivas 

recomendações. 

 

Intervieram no debate os Deputados Ana Mesquita (PCP), Bruno Aragão (PS) e Helga Correia 

(PSD.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120887
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110322
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110749
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A gravação da discussão e a respetiva informação estão disponíveis no projeto de resolução. 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1281/XIV/2.ª (PCP) – Garantia de uma avaliação 

de desempenho justa no Ensino Superior Público 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) justificou o projeto de resolução e concretizou as respetivas 

recomendações. 

 

Intervieram no debate os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Luís Monteiro (BE) e Isabel 

Lopes (PSD).  

 

A gravação da discussão e a respetiva informação estão disponíveis no projeto de resolução. 

 

 

9. Discussão e votação do projeto de voto n.º 604/XIV/2.ª, do PS, de saudação do 

lançamento do programa Erasmus de mobilidade de estudantes europeus 

 

O Deputado Alexandre Quintanilha (PS), no âmbito da apresentação do projeto de voto, justificou 

a relevância do programa Erasmus, criado em 1987, referindo que é um dos instrumentos mais 

importantes da integração europeia e do fortalecimento da literacia e da cidadania dos seus 

cidadãos, tendo-se registado um aumento significativo do financiamento do novo Erasmus+, pelo 

que é de saudar a criação do programa e o seu desenvolvimento. 

 

A Deputada Ana Mesquita (PCP) valorizou o voto, referiu que o programa Erasmus é positivo, 

mas realçou que falta preencher um caminho para todos os estudantes interessados o poderem 

utilizar, atentos os custos que envolve para os mesmos.  

 

A Deputada Cláudia André (PSD) reiterou que o projeto é relevante, mas ainda não pode ser 

utilizado por todos os estudantes. 

 

O voto foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE e do PCP, 

encontrando-se ausentes os Deputados do CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

10. Apreciação e votação da admissibilidade de petições 

 

10.1. Petição n.º 247/XIV/2.ª – Proteção das atividades desenvolvidas pelas Federações 

Desportivas / Homologação federativa de eventos desportivos 

 

Apreciada a nota de admissibilidade da petição, com 1 subscritor, foi deliberado admitir a petição, 

não nomear Deputado relator, enviar cópia da petição e da referida nota aos Grupos 

Parlamentares e ao Governo (Ministro da Educação), para tomada das medidas que entenderem 

pertinentes e considerar o processo de apreciação da petição concluído, ao abrigo do disposto 

no n.º 13 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, Lei de Exercício do Direito de Petição. 

 

A deliberação foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP e do CDS-

PP, encontrando-se ausentes os Deputados do BE, do PAN, do PEV e da IL. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110822
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116810&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13617
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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10.2. Petição n.º 262/XIV/2.ª – Pela defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos 

os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa 

 

Apreciada a nota de admissibilidade, foi deliberado admitir a petição, que tem 11.144 

subscritores, sendo distribuída ao BE para indicação de um Deputado relator. A deliberação foi 

aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do PCP e do CDS-PP, encontrando-

se ausentes os Deputados do BE, do PAN, do PEV e da IL. 

 

 

11.  Outros assuntos 

 

O Presidente da Comissão pôs à consideração se pretendiam adiar para setembro ou outubro a 

audição pública das associações de juventude, na sequência das propostas do CDS-PP e do 

PCP, tendo havido concordância dos Deputados presentes do PS, do PSD, do BE e do PCP. Foi 

ainda consensualizado que a realização da audição seria analisada numa reunião prévia da 

Mesa e Coordenadores. 

 

O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) informou que na sequência da indicação da Comissão, 

tinha participado em 6/7 na videoconferência da International Astronautical Federation (que 

organiza anualmente uma reunião interparlamentar mundial para discussão das boas práticas e 

troca de experiências sobre “Space applications for the Benefit of Civil Society”) e irá participar 

na conferência de 24/10 a 26/10, para a qual vai preparar uma comunicação sobre um dos temas 

fixados (aplicações para saúde e emergência, para transportes e para serviços públicos).  Nesta 

sequência, pediu contributos para o efeito ou autorização para fazer ele próprio a gestão da 

apresentação, tendo havido acordo em relação à sua liberdade de organização. 

 

Data das próximas reuniões 

 

 

• 14 de julho de 2021 – 15h30 – para audição do Ministro da Educação, por 

requerimento do PS, para apresentação do plano de recuperação das 

aprendizagens e audição regimental e algum outro assunto urgente. 

 

• 20 de julho (terça-feira) – 10h00 (há plenário à tarde) 

 

✓ Audição conjunta das Federações Portuguesas de Andebol, de 

Basquetebol, de Futebol, de Patinagem e de Voleibol, subscritores da 

missiva de indignação sobre a falta de respostas do governo ao 

Desporto português, apesar da sua subscrição à Lisboa Call on Sport 

Innovation, a requerimento do PSD (73m) 

 

✓ Audiência à FENPROF - Apresentação de dados do estudo sobre 

precariedade na Ciência (44m) 

 
✓ Restantes matérias pendentes 

 

 

• Jornadas parlamentares: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13632
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✓ CDS-PP – 12 e 13 de julho; 

✓ PS - 15 e 16 de julho. 

 

 

A reunião foi encerrada às 13h34, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 07 de julho de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 

 
 

 

(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 20 de julho de 2021.  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

  

 Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 Carla Sousa (PS) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Maria Begonha (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 Alexandre Poço (PSD) 
 António Cunha (PSD) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 Ilídia Quadrado (PSD) 
 Luís Leite Ramos (PSD) 
 Maria Gabriela Fonseca (PSD) 
 Joana Mortágua (BE) 
 Luís Monteiro (BE) 
 Ana Mesquita (PCP) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 Mariana Silva (PEV) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Miguel Matos (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 Alexandre Quintanilha (PS) 
 Lara Martinho (PS) 
 Marta Freitas (PS) 
 Helga Correia (PSD) 
 Jorge Salgueiro Mendes (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Maria Da Graça Reis (PS) 

Martina Jesus (PS) 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
  
 Porfírio Silva (PS) 
 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 

 

 


