COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 83/XIV/ 2.ª SL

20.julho.2021
Aos vinte dias do mês de julho de 2021, pelas 10:00 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

2. 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

3. Audiência à FENPROF - Apresentação de dados do estudo sobre precariedade na
Ciência

4. Aprovação de atas
•
•

Reunião de 07 de julho de 2021
Reunião de 14 de julho de 2021

5. Comunicações do Presidente
a. Baixa de iniciativas
i. Proposta de Lei – para apreciação na generalidade
•

Proposta de Lei n.º 105/XIV/2.ª (ALRAM) - Pela majoração do financiamento da
Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores - Sexta alteração à Lei n.º
37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino
superior.

ii. Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1413/XIV/2.ª (BE) – Pela realização de obras de
requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, Grândola

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
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7. Apreciação e votação na especialidade de Projetos de Resolução

•

Projeto de Resolução n.º 925/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação do Conservatório
Nacional e valorização e defesa do ensino artístico na Escola de Música e na Escola
de Dança

•

Projeto de Resolução n.º 933/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda a conclusão
urgente das obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional

8. Apreciação e votação na especialidade de Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1264/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues, Ninsc) –
Construção da nova Escola Secundária na Quinta do Conde

•

Projeto de Resolução n.º 1279/XIV/2.ª (CDS-PP) – Construção da escola
secundária da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra

•

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

•

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

•

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

•

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

9. Apreciação e votação na especialidade de Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 574/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que
proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão

•

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
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10.Discussão de Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1365/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que
proceda à imediata realização de obras de reabilitação da escola básica 2,3 Frei
Caetano Brandão, em Braga, cumprindo uma resolução da Assembleia da
República

•

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.

11.Apreciação e votação do relatório da - COM(2021)206 - Proposta de REGULAMENTO
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO QUE ESTABELECE REGRAS
HARMONIZADAS EM MATÉRIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (REGULAMENTO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) E ALTERA DETERMINADOS ATOS LEGISLATIVOS DA
UNIÃO
•

Deputada relatora: Bebiana Cunha (PAN)

12. Discussão e votação do projeto de voto n.º 631/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação às
atletas de ginástica acrobática do acro clube da Maia Rita Ferreira e Ana Teixeira

13. Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho – Educação
Inclusiva respeitante à 2.ª Sessão Legislativa

14.Apreciação e votação de propostas respeitantes ao Programa Parlamento dos Jovens
14.1. Propostas para a edição do Programa Parlamento dos Jovens - Ano letivo 2021/2022:
✓
✓

Proposta de calendário de ações a desenvolver em 2021/2022;
Proposta de tema para o ensino básico e ensino secundário

15. Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho – Parlamento
dos Jovens respeitante à 2.ª Sessão Legislativa

16.Fixação de redação final do Projeto de Resolução 1243/XIV/2ª (BE) - Pela construção de
uma “aldeia académica” na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da
Produção de Aveiro–Norte
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17. Outros assuntos

Data das próximas reuniões

•

Reunião na última semana de julho - a equacionar, eventualmente para fixação de
redações finais

•

14 de setembro (terça-feira) – 15h30

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

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
O PAN solicitou a apreciação e votação do relatório da iniciativa europeia COM(2021)206 - ponto
11 - como ponto primeiro da ordem do dia, tendo havido consenso.
A proposta de ordem do dia, com esta alteração, foi aprovada por unanimidade pelos Deputados
do PS, do PSD e do PAN, registando-se a ausência dos Deputados do BE, do PCP, do CDS-PP,
do PEV e da IL.

2. 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
A Vice-Presidente da Comissão, Deputada Carla de Sousa, que presidiu à reunião, atenta a
impossibilidade de presença do Presidente, deu as boas vindas aos representantes das
Federações (identificados na página da audição) e lembrou as grelhas de tempos da audição.
O Deputado Emídio Guerreiro (PSD, Grupo Parlamentar que requereu a audição) referiu que as
Federações subscreveram a declaração de «Lisboa Call on Sport Innovation», a pedido do
Ministro da Educação, mas fizeram alertas ao mesmo sobre a falta de respostas operacionais
que correspondam às necessidades do desporto. Salientou depois que o Governo não considera
o desporto como uma prioridade e perguntou aos representantes das Federações quais as suas
propostas que ficaram sem resposta e por que razão entendem que o Governo não respeita o
setor.
Indicou ainda que se verificou uma suspensão, corte, do financiamento para este ano e pediu
informação sobre as razões e o que é que ficou comprometido. Enfatizou ainda os dados do
estudo sobre o impacto da pandemia, nomeadamente, o desaparecimento de clubes, o
abandono de atletas e as dificuldades a nível de financiamento.
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Os representantes das Federações consideraram o desporto como uma área de atividade muito
relevante, até em termos económicos, lamentaram o facto de não estar previsto no Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR) e propuseram linhas de atuação.
Intervieram depois os Deputados Miguel Costa Matos (PS), Alma Rivera (PCP), Luís Monteiro
(BE) e Emídio Guerreiro (PSD), pronunciando-se sobre a matéria.
Os representantes das Federações acrescentaram depois informação complementar,
nomeadamente a nível comparativo com outros países, sobre a situação dos clubes e
defenderam que o desporto seja uma aposta estratégica a nível do PRR, como um ativo do país.
A gravação está disponível na página da audição e constitui parte integrante desta ata, pelo que
se dispensa um desenvolvimento aprofundado nesta sede.

3. Audiência à FENPROF - Apresentação de dados do estudo sobre precariedade na
Ciência
A Vice-Presidente da Comissão, Deputada Carla de Sousa, que presidiu à reunião, deu as boas
vindas aos representantes da FENPROF – Federação Nacional de Professores (identificados na
página da audiência) e lembrou as grelhas de tempos da audiência.
Os representantes da FENPROF fizeram uma apresentação sobre o estudo (disponível na
página da audiência) e nesse âmbito referiram a alternância entre as formas de precariedade, as
trajetórias laborais, os impactos da precarização, nomeadamente a nível da parentalidade, o
sentimento de desvalorização da carreira, o desgaste profissional e as insuficiências dos
programas de contratação.
Intervieram depois os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Isabel Lopes (PSD), Luís Monteiro
(BE), Ana Mesquita (PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), fazendo perguntas e pronunciando-se
sobre a matéria.
Os representantes da FENPROF responderam às perguntas e realçaram que se verificam
questões em termos de liberdade académica, que o pacto para o reforço de instituições e
carreiras científicas tem boas intenções, mas não tem medidas concretas e calendarizadas, não
foi negociado, não inclui as instituições afiliadas às instituições de ensino superior e que o
sistema está assente na precariedade,
A gravação está disponível na página da audiência e constitui parte integrante desta ata, pelo
que se dispensa um desenvolvimento aprofundado nesta sede.

4. Aprovação de atas
O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) propôs uma alteração à ata da reunião de 07 de julho
de 2021 e a ata, com essa alteração, foi depois aprovada por unanimidade pelos Deputados do
PS e do PSD, registando-se a ausência dos Deputados do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN,
do PEV e da IL.
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A ata da reunião de 14 de julho de 2021 foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS
e do PSD, registando-se a ausência dos Deputados do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN, do
PEV e da IL.

5. Comunicações do Presidente

a. Baixa de iniciativas
i. Proposta de Lei – para apreciação na generalidade
•

Proposta de Lei n.º 105/XIV/2.ª (ALRAM) - Pela majoração do financiamento da
Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores - Sexta alteração à Lei n.º
37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino
superior

A Vice-Presidente da Comissão, Deputada Carla de Sousa, que presidiu à reunião, informou que
em 15 de julho tinha baixado à Comissão de Orçamento e Finanças (5.ª), com conexão com a
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto (8.ª), a Proposta de Lei acima referida.
Atenta a matéria da mesma, propôs que fosse solicitada ao Presidente da Assembleia da
República a sua redistribuição à 8.ª Comissão, com conexão com a 5.ª Comissão, tendo havido
consenso. A terminar, informou ainda que a mesma seria distribuída ao PS para elaboração de
parecer.
ii. Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1413/XIV/2.ª (BE) – Pela realização de obras de
requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, Grândola

Informou depois que baixou à Comissão, em 16/07/2021, o Projeto de Resolução acima referido,
tendo sido indicado que o BE deseja a sua discussão na Comissão e indicará posteriormente
quando pretende o seu agendamento.

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 BE solicitou em 22 de abril a baixa da iniciativa à Comissão, para nova apreciação, pelo prazo
de 30 dias e posteriormente, por proposta do mesmo, a Comissão solicitou a prorrogação do
prazo por mais 30 dias, que terminaram em 21 de junho.
Nesta sequência, a Deputada Joana Mortágua (BE) propôs que o Projeto de Lei seja remetido
para votação na generalidade na sessão plenária, tendo havido acordo.
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7. Apreciação e votação na especialidade de Projetos de Resolução

•

Projeto de Resolução n.º 925/XIV/2.ª (PEV) – Requalificação do Conservatório
Nacional e valorização e defesa do ensino artístico na Escola de Música e na Escola
de Dança

•

Projeto de Resolução n.º 933/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda a conclusão
urgente das obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional

As Deputadas do CDS-PP e do PEV apresentaram uma proposta de texto final para votação na
especialidade, tendo a mesma sido aprovada com os votos a favor dos Deputados do PSD, do
BE, do PCP, do CDS-PP e do PEV e os votos contra do PS, registando-se a ausência dos
Deputados do PAN e do IL.
O relatório da discussão e votação na especialidade e o texto final estão disponíveis nas
iniciativas.

8. Apreciação e votação na especialidade de Projetos de Resolução

•

Projeto de Resolução n.º 1264/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues, Ninsc) –
Construção da nova Escola Secundária na Quinta do Conde

•

Projeto de Resolução n.º 1279/XIV/2.ª (CDS-PP) – Construção da escola
secundária da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra

•

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

•

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

•

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

•

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
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Tendo sido apresentada uma proposta de texto final para votação na especialidade, a mesma foi
aprovada com os votos a favor dos Deputados do PSD, do BE, do PCP, do CDS-PP e do PEV e
a abstenção dos Deputados do PS, registando-se a ausência dos Deputados do PAN e da IL.
O relatório da discussão e votação na especialidade e o texto final estão disponíveis nas
iniciativas.

9. Apreciação e votação na especialidade de Projetos de Resolução

•

Projeto de Resolução n.º 574/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo que
proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão

•

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

Tendo sido apresentada uma proposta de texto final para votação na especialidade, a mesma foi
aprovada com os votos a favor dos Deputados do PSD, do BE, do PCP e do CDS-PP e a
abstenção dos Deputados do PS, registando-se a ausência dos Deputados do PAN, do PEV e
da IL.
O relatório da discussão e votação na especialidade e o texto final estão disponíveis nas
iniciativas.

10.Discussão de Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1365/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que
proceda à imediata realização de obras de reabilitação da escola básica 2,3 Frei
Caetano Brandão, em Braga, cumprindo uma resolução da Assembleia da
República

•

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.

As Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Alexandra Vieira (BE) apresentaram os respetivos
Projetos de Resolução, tendo participado ainda na discussão as Deputadas Ana Mesquita (PCP),
Cláudia André (PSD) e Palmira Maciel (PS).
A informação da discussão está disponível nas iniciativas.

11.Apreciação e votação do relatório da - COM(2021)206 - Proposta de REGULAMENTO
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO QUE ESTABELECE REGRAS
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HARMONIZADAS EM MATÉRIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (REGULAMENTO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) E ALTERA DETERMINADOS ATOS LEGISLATIVOS DA
UNIÃO
A relatora, Deputada Bebiana Cunha (PAN), fez a apresentação do relatório, tendo a Deputada
Ana Mesquita (PCP) indicado que o PCP se iria abster. Consideram que no caso duma
Comunicação da Comissão, não se trata de uma iniciativa legislativa e não tem caráter
vinculativo. Coisa distinta é o Regulamento sobre o qual trata esta iniciativa e sobre esse é
preciso ter em conta as legislações nacionais em matéria de proteção de dados, daí o PCP
considerar a abstenção no relatório, tendo em conta eventuais questões associadas ao
Regulamento que devem ser ponderadas e sinalizadas.
O relatório foi aprovado com os votos a favor dos Deputados do PS, do PSD e do PAN e a
abstenção da Deputada do PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE, do CDS-PP,
do PEV e da IL.

12. Discussão e votação do projeto de voto n.º 631/XIV/2.ª, do PSD, de congratulação às
atletas de ginástica acrobática do acro clube da Maia, Rita Ferreira e Ana Teixeira
A Deputada Márcia Passos (PSD), no âmbito da apresentação do projeto de voto, referiu que as
atletas Rita Ferreira e Ana Teixeira, do Acro Clube da Maia, obtiveram o primeiro lugar no
Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática e o clube é o maior, a nível de ginástica
acrobática, no norte do país. Solicitou depois que o projeto de voto seja remetido para votação
na sessão plenária.
Nessa sequência, a Deputada Ana Mesquita (PCP) questionou se era para ser um voto da
Comissão e a Deputada Cláudia André (PSD) manifestou concordância no sentido de que o
projeto de voto fosse transformado num voto da Comissão, tendo-se registado consenso.

13. Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho – Educação
Inclusiva respeitante à 2.ª Sessão Legislativa
O Coordenador do Grupo de Trabalho, Deputado António Cunha (PSD), fez a apresentação do
relatório, tendo feito intervenções posteriores as Deputadas Alexandra Vieira (BE) e Ana Rita
Bessa (CDS-PP), manifestando apreço pelo trabalho desenvolvido e referindo algumas das
questões que foram evidenciadas nas audições.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) solicitou ainda que no futuro seja equacionada a
realização das audições públicas fora das quartas-feiras de manhã, para permitirem a
participação de mais Grupos Parlamentares.

14.Apreciação e votação de propostas respeitantes ao Programa Parlamento dos Jovens
14.1. Propostas para a edição do Programa Parlamento dos Jovens - Ano letivo 2021/2022:
✓
✓

Proposta de calendário de ações a desenvolver em 2021/2022;
Proposta de tema para o ensino básico e ensino secundário:
Ensino Básico:
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o
o
o

o
o
o

Fake news: que estratégias para combater a desinformação?
Fake news: a educação e a literacia mediática no combate à
desinformação
Fake news: a literacia mediática face aos desafios da era digital
Ensino Secundário:
Fake news: o impacto da desinformação na democracia
Fake news: como travar a desinformação e proteger a democracia?
Fake news: como proteger os cidadãos e a democracia na era
digital?

A Coordenadora do Grupo de Trabalho – Parlamento dos Jovens, Deputada Maria Begonha
(PS), propôs a discussão conjunta dos pontos 14 e 15 e referiu que foi uma edição atípica do
Programa, mas houve muita participação das escolas e dos Deputados. Manifestou depois a
congratulação e o agradecimento à responsável do Programa, à equipa e aos serviços. Salientou
que o tema da violência no namoro é muito importante, enfatizou a grande participação no
Seminário dos 25 anos do Programa e equacionou a realização de um debate posterior na
Comissão, sobre as recomendações aprovadas nas sessões nacionais do Programa.
Realçou ainda o investimento comunicacional importante no Programa e notou que os
professores e os alunos justificam que a carga horária dificulta a participação no Programa.
Referiu depois que para o próximo ano é proposto o tema Fake news, com uma vertente para o
ensino básico outra para o ensino secundário, com a densificação referida.
O Deputado Luís Monteiro (BE) manifestou agradecimento pelo trabalho e decisões do Grupo
de Trabalho.
As propostas constantes do ponto 14 e o relatório de atividades do Grupo de Trabalho –
Parlamento dos Jovens (ponto 15), foram votados conjuntamente, tendo sido aprovados por
unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do BE, do PCP e do CDS-PP, registando-se a
ausência dos Deputados do PAN, do PEV e da IL.

15. Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho – Parlamento
dos Jovens respeitante à 2.ª Sessão Legislativa
O relatório de atividades foi apreciado e votado conjuntamente com as propostas do ponto 14,
tendo sido aprovado nos termos referidos acima.

16.Fixação de redação final do Projeto de Resolução 1243/XIV/2ª (BE) - Pela construção de
uma “aldeia académica” na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da
Produção de Aveiro–Norte
A proposta de redação final foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, do
BE, do PCP e do CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PAN, do PEV e da IL.

17. Outros assuntos
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Não se registaram outros assuntos.
Data das próximas reuniões

•

Reunião na última semana de julho - a equacionar, eventualmente para fixação de
redações finais

•

14 de setembro (terça-feira) – 15h30

A reunião foi encerrada às 13h10, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e
aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 20 de julho de 2021

A VICE-PRESIDENTE

(CARLA DE SOUSA)

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 14 de setembro 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)
Joël Bouça Gomes (PS)
Lúcia Araújo Silva (PS)
Maria Begonha (PS)
Maria Da Graça Reis (PS)
Maria Joaquina Matos (PS)
Martina Jesus (PS)
Porfírio Silva (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)
Ana Rita Bessa (CDS-PP)
Bebiana Cunha (PAN)
Mariana Silva (PEV)
Bruno Aragão (PS)
Eduardo Barroco De Melo (PS)
Elza Pais (PS)
Miguel Matos (PS)
Palmira Maciel (PS)
Sílvia Torres (PS)
Telma Guerreiro (PS)
Emídio Guerreiro (PSD)
Isabel Lopes (PSD)
Alexandra Vieira (BE)
Alma Rivera (PCP)
Márcia Passos (PSD)

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
---

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
João Cotrim De Figueiredo (IL)
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