COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 77/XIV/ 2.ª SL

02.junho.2021
Aos dois dias do mês de junho de 2021, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de Educação,
Ciência, Juventude e Desporto, na sala 10, 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
•

Inclusão de novos pontos

10h00

2. Audiência à Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação da
Ordem dos Psicólogos Portugueses, para abordar o tema da recuperação das
aprendizagens – Confirmada

3. Aprovação de atas
•
•
•
•

Reunião de 7 de maio de 2021
Reunião de 19 de maio de 2021
Reunião de 25 de maio de 2021
Reunião de 26 de maio de 2021

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

Projeto de Lei n.º 851/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] - Procede à
implementação do modelo da igualdade e reforça a proteção das pessoas na
prostituição

ii. Projetos de Resolução
•

Projeto de Resolução n.º 1292/XIV/2.ª (BE) – Recomenda a requalificação urgente
da Escola Básica 2,3 Mário de Sá Carneiro, agrupamento de escolas D. Nuno
Álvares Pereira

•

Projeto de Resolução n.º 1311/XIV/2.ª (IL) – Pela afirmação da educação como
garante de oportunidades das gerações mais novas

iii. Petição n.º 242/XIV/2 – Contra o teletrabalho e a vídeo escola
b. Pedidos de audiência
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•

Movimento Filhos Sem Voz

c. Relatórios de audições/audiências
•

Relatório da audição de peticionários da Petição n.º 219/XIV/2.ª - Professores
portugueses, contratados, da Escola Portuguesa de Moçambique, solicitam a
possibilidade de concorrerem na 1.ª prioridade no concurso em Portugal

•

Relatório da audiência à Coordenação do Grupo de Trabalho para o Apoio a
Estudantes com Deficiências no Ensino Superior (GTAEDES) – GT EI

d. Indicação de Deputados relatores
•

Proposta de Lei n.º 95/XIV/2.ª (GOV) - Pela valorização da condição ultraperiférica
do estudante atleta - Procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2019, 24 de abril

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

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

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1282/XIV/2.ª (PCP) – Prorrogação dos contratos
de trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1298/XIV/2.ª (PSD) – Pela recuperação urgente
das aprendizagens dos alunos através de uma avaliação rigorosa do impacto da
pandemia, assegurando os recursos necessários para que nenhum aluno seja deixado
para trás

9. Apreciação e votação de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019
✓

Deputada relatora: Ana Rita Bessa (CDS-PP)

10.Fixação de redações finais
10.1.
•

Projeto de Resolução n.º 651/XIV/2.ª(BE) - Pela autonomia da Escola Superior
de Gestão de Idanha-a-Nova”

•

Projeto de Resolução n.º 661/XIV/2.ª(PCP) - Pela salvaguarda da autonomia da
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova”

2

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 77/XIV/ 2.ª SL

•

Projeto de Resolução n.º 662/XIV/2.ª(CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
encontre uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
social e territorialmente justa para o concelho”

•

Projeto de Resolução n.º 683/XIV/2.ª(PSD) - Recomenda ao governo que
promova esforços concertado para que sejam encontradas soluções
alternativas que garantam, simultaneamente, a sustentabilidade financeira do
Instituto Politécnico de Castelo Branco e a sua permanência no território de
Idanha-a-Nova, contribuindo assim para a coesão territorial e o
desenvolvimento de toda esta região do Interior do país”

•

Projeto de Resolução n.º 713/XIV/2.ª(PEV) - Autonomia administrativa,
pedagógica e científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova”

•

Projeto de Resolução n.º 730/XIV/2.ª(PS) - Recomenda ao governo que
promova uma solução que salvaguarde o projeto educativo da Escola
Superior de Gestão da Idanha-a-Nova e do Instituto Politécnico de Castelo
Branco”

10.2. Projeto de Resolução n.º 1176/XIV/2.ª(PCP) - Propõe a oferta de um exemplar da
Constituição da República Portuguesa a cada estudante do 3.º ciclo do ensino básico
e do ensino secundário
10.3. Projeto de Resolução n.º 1193/XIV/2.ª (IL) – Pela retoma de todas as modalidades
desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais recintos
desportivos durante o mês de abril

11. Outros assuntos
•

Programa da audição pública “O garante da aprendizagem de crianças e jovens
portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer, aprender a fazer e
aprender a ser” – GT Educação Inclusiva

Data das próximas reuniões
•

09 de junho de 2021 – 10h00 - Há sessão plenária no dia 08 de junho, às 15h00
✓

✓
•

Audiência à Associação Movimento Educação Livre (MEL), sobre a
prática e conhecimento acerca do Ensino Doméstico e Ensino Individual
e de um sistema educativo plural
Audiência ao Movimento Filhos Sem Voz (a equacionar)

16 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PSD nos dias
14 e 15 de junho
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•

23 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PCP nos dias
21 e 22 de junho
Audição pública, subordinado ao tema “o garante da aprendizagem de crianças
e jovens portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer,
aprender a fazer e aprender a ser” – GT Educação Inclusiva

•

23 de junho de 2021 – 14h00 – Reunião da Comissão?

•

30 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PEV nos dias
28 e 29 de junho
Audição pública das Associações de Juventude sobre as temáticas de
interesse da juventude

•

06 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

•

13 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Educação

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

1.

Aprovação da proposta de Ordem do Dia
1.1.

Fixação de redações finais

O PCP pediu o adiamento dos pontos 5 e 6.
O PS pediu o adiamento dos pontos 7 e 8. Solicitou ainda a inclusão na Ordem do Dia (OD) de
um requerimento oral para audição do Ministro da Educação, sobre o plano de recuperação das
aprendizagens, tendo-se registado consenso.
O Presidente informou que após a fixação da OD tinham sido recebidas as redações finais dos
Projetos de Lei abaixo referidos, tendo sido consensualizada a sua inclusão na mesma.
1. Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) – Determina a revisão do regime de
recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário
2.
Projeto de Lei n.º 660/XIV/2.ª (PCP) – Abertura de concurso para a vinculação
extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artístico especializado
para o exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais, nos
estabelecimentos públicos de ensino
Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE) – Programa de vinculação dos docentes de
técnicas especiais do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e
dos audiovisuais
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1.2.

Requerimento do BE para audição dos representantes das forças de segurança
(PSP e GNR) responsáveis pelo Programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho
«Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência», sobre a violência nas Escolas

Na sequência da receção do requerimento em causa, foi consensualizado fazer a sua inclusão
na OD.
1.3.

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

Embora o PSD tivesse pedido a discussão do Projeto de Resolução acima referido junto com os
dos pontos 5 e 6, dado que estes foram adiados, o mesmo será agendado para a reunião
seguinte.
A Ordem do Dia, com as alterações acima referidas, 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.

10h00

2. Audiência à Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação da
Ordem dos Psicólogos Portugueses, para abordar o tema da recuperação das
aprendizagens
O Presidente da Comissão deu as boas vindas à Presidente do Conselho de Especialidade de
Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses e lembrou a grelha de tempos
da audição.
A representante da Ordem fez o enquadramento da matéria e apresentou depois propostas a
nível de 3 planos, emergencial, estratégico e de construção de ambientes inclusivos.
Intervieram depois os Deputados Tiago Estevão Martins (PS), Cláudia André (PSD), Joana
Mortágua (BE), Ana Mesquita (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Bebiana Cunha (PAN) e
Mariana Silva (PEV), colocando perguntas e observações, após o que interveio novamente a
representante da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
A gravação da audiência está disponível na página da Comissão e constitui parte integrante
desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede.

3. Aprovação de atas
O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) manifestou discordância em relação às atas das
reuniões de 7, 19, 25 e 26 de maio de 2021 e propôs que no caso das audições e audiências
fossem retiradas as referências ao teor das intervenções dos Deputados e das entidades e se
remetesse apenas para a respetiva gravação.
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Reiterou ainda o pedido de disponibilização da gravação da intervenção em inglês do Diretor da
OCDE na audição ocorrida no dia 7 de maio, tendo o Presidente da Comissão informado que
tendo havido interpretação da mesma e só essa tendo sido disponibilizada na sala, não foi feita
a gravação em inglês, conforme resulta da informação transmitida pela Divisão de Relações
Públicas e Protocolo, que contratou a transmissão através da plataforma zoom e a interpretação.
A Deputada Cláudia André (PSD) manifestou concordância com as atas, nos termos em que se
encontravam redigidas.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) concordou que nas atas se remeta apenas para a
gravação das audições e audiências.
Nesta sequência, foi consensualizado que as atas dos dias em causa seriam reformuladas em
conformidade e submetidas a aprovação na reunião de 9 de junho.

4. Comunicações do Presidente
e. Baixa de iniciativas
i. Projeto de Lei – para apreciação na generalidade
O Presidente informou que o Projeto de Lei n.º 851/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] Procede à implementação do modelo da igualdade e reforça a proteção das pessoas na
prostituição – tinha baixado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias em 21/05/2021, como Comissão competente, com conexão com a Comissão de
Educação, Ciência, Juventude e Desporto e perguntou se pretendiam elaborar um contributo da
Comissão, indicando que em caso afirmativo a iniciativa seria distribuída ao PSD, devendo o
respetivo parecer ser apreciado na reunião de 9/6.
A Deputada Cláudia André (PSD) manifestou indisponibilidade para apresentarem um contributo,
devido à exiguidade do prazo.
ii. Projetos de Resolução
O Presidente deu conta da baixa dos Projetos de Resolução seguintes, tendo os autores indicado
onde pretendem fazer a respetiva discussão:
•

Projeto de Resolução n.º 1292/XIV/2.ª (BE) – Recomenda a requalificação urgente
da Escola Básica 2,3 Mário de Sá Carneiro, agrupamento de escolas D. Nuno
Álvares Pereira – discussão na Comissão, devendo o seu agendamento
aguardar a indicação do BE;

•

Projeto de Resolução n.º 1311/XIV/2.ª (IL) – Pela afirmação da educação como
garante de oportunidades das gerações mais novas – discussão na Comissão.

iii. Petição n.º 242/XIV/2 – Contra o teletrabalho e a vídeo escola
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O Presidente informou que a petição em causa, com um único subscritor, tinha baixado à 10.ª
Comissão, com conhecimento à 8.ª Comissão.
f. Pedidos de audiência
•

Movimento Filhos Sem Voz

Indicou ainda que o Movimento Filhos Sem Voz, que tinha pedido uma audiência sobre ensino
doméstico, inclui crianças com necessidades educativas especiais, pelo que foi consensualizado
que a audiência seja feita pelo Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva.
g. Relatórios de audições/audiências
Os relatórios da audição de peticionários da Petição n.º 219/XIV/2.ª - Professores portugueses,
contratados, da Escola Portuguesa de Moçambique, solicitam a possibilidade de concorrerem na
1.ª prioridade no concurso em Portugal - e da audiência à Coordenação do Grupo de Trabalho
para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior (GTAEDES), realizada pelo
Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva, foram aprovados por unanimidade pelo Deputados
do PS, do PSD, do BE, do CDS-PP e do PEV, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP,
do PAN e da IL.
h. Indicação de Deputados relatores
O Presidente reiterou o pedido de indicação do Deputado relator da Proposta de Lei n.º
95/XIV/2.ª (GOV) - Pela valorização da condição ultraperiférica do estudante atleta - Procede à
1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2019, 24 de abril – tendo lembrado que a aprovação do
respetivo parecer seria agendada para 9/6, tendo o Deputado Tiago Estevão Martins (PS)
referido que faria a indicação posteriormente.

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

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

7. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1282/XIV/2.ª (PCP) – Prorrogação dos contratos
de trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público
Adiado a pedido do PS.

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1298/XIV/2.ª (PSD) – Pela recuperação urgente
das aprendizagens dos alunos através de uma avaliação rigorosa do impacto da
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pandemia, assegurando os recursos necessários para que nenhum aluno seja deixado
para trás
Adiado a pedido do PS.

9. Apreciação e votação de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019
O parecer foi apresentado pela relatora, Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP), e depois aprovado
por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, BE, CDS-PP e PEV, registando-se a ausência
dos Deputados do PCP, do PAN e da IL.

10.Fixação de redações finais
10.1.
•

Projeto de Resolução n.º 651/XIV/2.ª(BE) - Pela autonomia da Escola Superior
de Gestão de Idanha-a-Nova”

•

Projeto de Resolução n.º 661/XIV/2.ª(PCP) - Pela salvaguarda da autonomia da
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova”

•

Projeto de Resolução n.º 662/XIV/2.ª(CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
encontre uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
social e territorialmente justa para o concelho”

•

Projeto de Resolução n.º 683/XIV/2.ª(PSD) - Recomenda ao governo que
promova esforços concertado para que sejam encontradas soluções
alternativas que garantam, simultaneamente, a sustentabilidade financeira do
Instituto Politécnico de Castelo Branco e a sua permanência no território de
Idanha-a-Nova, contribuindo assim para a coesão territorial e o
desenvolvimento de toda esta região do Interior do país”

•

Projeto de Resolução n.º 713/XIV/2.ª(PEV) - Autonomia administrativa,
pedagógica e científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova”

•

Projeto de Resolução n.º 730/XIV/2.ª(PS) - Recomenda ao governo que
promova uma solução que salvaguarde o projeto educativo da Escola
Superior de Gestão da Idanha-a-Nova e do Instituto Politécnico de Castelo
Branco”

A redação final foi aprovada sem votos contra, pelos Deputados do PS, PSD, BE, CDS-PP e
PEV, registando-se a ausência dos Deputados do PCP, do PAN e da IL.
10.2. Projeto de Resolução n.º 1176/XIV/2.ª(PCP) - Propõe a oferta de um exemplar da
Constituição da República Portuguesa a cada estudante do 3.º ciclo do ensino básico
e do ensino secundário
A Deputada Ana Mesquita (PCP) manifestou-se contra a proposta de redação final e nesta
sequência, a Comissão deliberou por unanimidade, com os votos dos Deputados do PS, PSD,
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BE, PCP, CDS-PP e PEV, registando-se a ausência dos Deputados do PAN e da IL, não a
aprovar e manter o texto do Projeto de Resolução aprovado na generalidade.
O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) solicitou ainda que se peça à Divisão de Apoio ao
Plenário que tenha atenção às alterações que introduz.

10.3. Projeto de Resolução n.º 1193/XIV/2.ª (IL) – Pela retoma de todas as modalidades
desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais recintos
desportivos durante o mês de abril
Aprovada por unanimidade, com os votos dos Deputados do PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP e PEV,
registando-se a ausência dos Deputados do PAN e da IL.
10.4. Projeto de Lei n.º 761/XIV/2.ª (BE) – Determina a revisão do regime de recrutamento e
mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário
Adiado, a pedido do BE.

10.5.
• Projeto de Lei n.º 660/XIV/2.ª (PCP) – Abertura de concurso para a vinculação
extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artístico especializado
para o exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais, nos
estabelecimentos públicos de ensino
• Projeto de Lei n.º 762/XIV/2.ª (BE) – Programa de vinculação dos docentes de
técnicas especiais do ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e
dos audiovisuais
Tendo o PCP e o BE apresentado uma proposta de texto único para os dois Projetos de Lei, a
mesma foi aprovada 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.

11. Discussão e votação do requerimento do BE para audição dos representantes das
forças de segurança (PSP e GNR) responsáveis pelo Programa Escola Segura e do
Grupo de Trabalho «Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência», sobre a violência nas
Escolas
A Deputada Joana Mortágua (BE) fez a apresentação do requerimento, salientando que está em
causa uma preocupação estrutural com a matéria. O requerimento foi aprovado por unanimidade,
com os votos a favor dos Deputados do PS, PSD, BE, PCP e CDS-PP, registando-se a ausência
dos Deputados do PAN, do PEV e da IL.

12. Discussão e votação do requerimento oral do PS para audição do Ministro da
Educação sobre o plano de recuperação das aprendizagens
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O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) justificou a importância de se fazer a audição do Ministro
da Educação sobre o plano de recuperação das aprendizagens que tinha sido apresentado
publicamente.
A Deputada Cláudia André (PSD) considerou que a audição, de conteúdo um pouco simplista,
uma vez que será para apresentar um plano que já foi apresentado, deve ser feita fora da reunião
ordinária da Comissão, tendo informado ainda que votariam a favor.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) informou que acompanhava o requerimento e pediu que
o documento do plano seja distribuído previamente aos Deputados.
O requerimento foi aprovado por unanimidade, com os votos a favor dos Deputados do PS, PSD,
BE, PCP e CDS-PP, registando-se a ausência dos Deputados do PAN, do PEV e da IL.

13. Outros assuntos
O Programa da audição pública “O garante da aprendizagem de crianças e jovens portadores
de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser” –
da iniciativa do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva foi aprovado pelos Deputados do PS,
do PSD, do BE e do PCP, tendo a Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referido que não é boa
ideia fazer audições públicas numa 4.ª feira de manhã, dado que há reuniões de várias
Comissões, mas que não iria levantar obstáculos à sua realização, até tendo em conta a agenda
de trabalhos da Comissão e os dias disponíveis para os mesmos. Encontravam-se ausentes os
Deputados do PAN, do PEV e da IL.
O Presidente lembrou que o Projeto de Lei n.º 657/XIV/2.ª (PCP) – Vinculação extraordinária de
todos os docentes com cinco ou mais anos de serviço até 2022 e o Projeto de Lei n.º 682/XIV/2.ª
(BE) – Programa extraordinário de vinculação dos docentes com 5 ou mais anos de serviço,
tinham baixado para nova apreciação e não tinha sido obtido um entendimento político sobre os
mesmos, pelo que a Deputada Ana Mesquita (PCP) tinha solicitado a remessa do primeiro para
votação na generalidade na sessão plenária.
A Deputada Joana Mortágua (BE) discordou da remessa do Projeto de Lei do BE para votação
na generalidade e pediu a prorrogação do prazo para nova apreciação por mais 30 dias, não se
tendo registado intervenções em contrário.
Data das próximas reuniões
•

09 de junho de 2021 – 10h00 - Há sessão plenária no dia 08 de junho, às 15h00
✓

•

Audiência à Associação Movimento Educação Livre (MEL), sobre a
prática e conhecimento acerca do Ensino Doméstico e Ensino Individual
e de um sistema educativo plural

16 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PSD nos dias
14 e 15 de junho
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•

23 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PCP nos dias
21 e 22 de junho
Audição pública, subordinado ao tema “o garante da aprendizagem de crianças
e jovens portadores de deficiência, assente nos pilares: Aprender a conhecer,
aprender a fazer e aprender a ser” – GT Educação Inclusiva

•

23 de junho de 2021 – 14h00 – Reunião da Comissão?

•

30 de junho de 2021 – 10h00 – Há Jornadas Parlamentares do PEV nos dias
28 e 29 de junho
Audição pública das Associações de Juventude sobre as temáticas de
interesse da juventude

•

06 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

•

13 de julho de 2021 – 15h30 – Audição regimental do Ministro da Educação

A reunião foi encerrada às 12h23, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e
aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 02 de junho de 2021

O PRESIDENTE

(FIRMINO MARQUES)

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 30 de junho de 2021.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO
ATA NÚMERO 77/XIV/ 2.ª SL
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 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)
Eduardo Barroco De Melo (PS)
Palmira Maciel (PS)
Sílvia Torres (PS)
Maria Germana Rocha (PSD)
Cristina Rodrigues (NINSC)

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
---

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