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06.outubro.2021  

 

Aos seis dias do mês de outubro de 2021, pelas 10:00 horas, na sala 2, 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 

 

10h00 

 

2. Audiência à ANEMD - Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, para 

transmitir as necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam os estudantes de 

medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao acesso ao ensino 

superior, ao financiamento das instituições de ensino superior públicas e à ação social –  

 

10h45 

 

3. Audiência ao Grupo de Docentes Lesados a 25 de agosto (peticionários pelo "Concurso 

de mobilidade interna" (Petição n.º 199/XIV/2.ª)) para dar a conhecer as consequências e 

efeitos da sonegação dos horários incompletos no Concurso de Mobilidade Interna (MI) de 

2021  

 

 

4. Aprovação de atas 

  

• 28 de setembro de 2021: 

o Mesa e coordenadores; 

o Reunião ordinária. 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

a. Baixa de iniciativas 

 

 

i. Proposta de Lei – para apreciação na especialidade 

 

• Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) – Aprova a lei antidopagem no desporto, 

adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial 

Antidopagem. 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1455/XIV/3.ª (BE) – Pela criação de um fundo de 

apoio ao desporto  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121073
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121136
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• Projeto de Resolução n.º 1456/XIV/3.ª (BE) – Pela remoção dos obstáculos 

à progressão de docentes para 5º e 7º escalões 

 

 

b. Pedidos de audiência 

 

 

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos e Propostas de Lei 

 

6.1. Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) - Valorização do ensino politécnico nacional e 

internacionalmente. 

 

• Deputado relator: Luís Monteiro (BE) 

 

 

7. Discussão de Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

• Projeto de Resolução n.º 1390/XIV/3.ª (CDS-PP) – Requalificação e reabilitação da 

Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1450/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo 

que promova a implementação do YES! Fund em todas as instituições de ensino 

superior nacionais 

 

 

9. Recomendações do Parlamento dos Jovens Edição 2019/2021 

 

• Declarações políticas sobre as recomendações adotadas nas sessões nacionais do 

ensino básico e do ensino secundário na edição 2019/21, subordinada ao tema 

“Violência Doméstica e no Namoro”. 

 

 

10.  Ponto da situação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à 3.ª 

sessão legislativa 

 

 

11. Apreciação e votação da admissibilidade de petições 

 

11.1. Petição n.º 294/XIV/2.ª – Por um ensino superior de qualidade 

 

• Peticionário: Marta Sotto-Mayor Leite Rodrigues 

• N.º de assinaturas: 201 

• Deputado relator: PSD 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121137
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121107
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121004
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121111
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13664
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12. Discussão e votação do requerimento do PAN para audição com carácter de urgência, 

do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Educação e audição da equipa do Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), de forma a esclarecer os 

critérios que presidiram à escolha das entidades convidadas para participar na 

elaboração do Referencial de Educação para o Bem-Estar Animal - Educação Pré-

Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário, e as razões subjacentes à demissão por 

iniciativa própria, e em bloco, dos especialistas do ICS envolvidos na sua elaboração. 

 

 

13.  Outros assuntos 

 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 12 de outubro (terça-feira) – 10:00 

 

✓ Audição do movimento associativo estudantil 

 

• 12 de outubro (terça-feira) – 15:30 

 

  

• 19 de outubro (terça-feira) – 10:00 

 

✓ Audição do movimento associativo juvenil 

 

 

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

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O PCP e o BE solicitaram a inclusão na ordem do dia da discussão do Projeto de Resolução 

n.º 1407/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a requalificação da Escola Secundária António 

Inácio da Cruz, em Grândola  e do Projeto de Resolução 1413/XIV/2.ª (BE) - Pela realização 

de obras de requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, Grândola, juntamente 

com os Projetos de Resolução previstos no ponto 7. 

 

No entanto, dado que o PS pediu, entretanto, o adiamento dos pontos 7 e 8, os dois referidos 

Projetos de Resolução serão integrados na ordem do dia de 12/10. 

 

A ordem do dia, com o adiamento dos pontos 7 e 8, foi aprovada por unanimidade pelos 

Deputados do PS, PSD e BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, PAN, 

PEV e IL.  

 

 

2. Audiência à ANEMD - Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, para 

transmitir as necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam os estudantes de 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121025
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121025
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121035
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medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao acesso ao ensino 

superior, ao financiamento das instituições de ensino superior públicas e à ação social  

 

O Presidente da Comissão deu as boas-vindas ao Presidente da Associação Nacional de 

Estudantes de Medicina Dentária (ANEMD), Rúben Felizardo e lembrou a grelha de tempos da 

audiência. 

 

O Presidente da ANEMD indicou que representam mais de 3.700 estudantes a nível nacional e 

referiu depois o seguinte: 

 

1. Solicitam o aumento do financiamento das Escolas de Medicina Dentária, de Lisboa, Porto 

e Coimbra, que têm um subfinanciamento crónico, realçando que está em causa o ensino e 

o papel de assistência oral à população que desenvolvem, dado que a medicina dentária 

não está incluída no Serviço Nacional de Saúde; 

2. A medicina dentária tem despesas avultadas, o que condiciona a qualidade dos serviços; 

3. Pedem mais apoio aos alunos a nível da ação social, dado que há necessidade de material 

de compra obrigatória que é dispendioso; 

4. Verifica-se o sofrimento psicológico dos alunos, devido à grande competição, à carga 

horária elevada e ao excesso de trabalho devida à redução do curso de 6 para 5 anos e as 

Escolas de Medicina Dentária não disponibilizam apoio psicológico aos alunos; 

5. Entendem que o número de vagas das Escolas é excessivo e salientam que a Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) aponta para números inferiores de 

vagas. 

 

Intervieram depois os Deputados Eduardo Barroco de Melo (PS), Alexandre Poço (PSD) e Luís 

Monteiro (BE) que colocaram perguntas e se pronunciaram sobre as preocupações transmitidas. 

 

 Na sequência das intervenções dos Deputados, o Presidente da ANEMD indicou o seguinte: 

  

1. Não são contra o aumento do número de vagas de acesso aos cursos, mas salientam que 

o Governo não tem dado atenção às recomendações da ANEMD de não aumentar em mais 

de 5% esse número; 

2. As Escolas não fornecem materiais para a frequência do curso e das aulas e a Associação 

entende que deviam fazê-lo; 

3. As Escolas de Medicina Dentária não disponibilizam apoio psicológico aos alunos; 

4. A Associação tem apresentado várias propostas, que não têm obtido resposta do Governo; 

5. Realçou a resposta das Escolas à saúde oral da população, tendo indicado os números 

respetivos; 

6. Estabeleceu a relação entre as doenças da área da saúde oral e outras. 

 

Estão disponíveis na página da Comissão a documentação remetida ANEMD, e a gravação da 

audiência, a qual faz parte integrante desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento 

nesta sede. 

 

 

3. Audiência ao Grupo de Docentes Lesados a 25 de agosto (peticionários pelo "Concurso 

de mobilidade interna" (Petição n.º 199/XIV/2.ª)) para dar a conhecer as consequências e 

efeitos da sonegação dos horários incompletos no Concurso de Mobilidade Interna (MI) de 

2021  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116733
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O Presidente da Comissão deu as boas-vindas aos representantes do grupo e lembrou a grelha 

de tempos da audiência. 

 

Os representantes do grupo, identificados na página da Comissão, referiram o seguinte: 

 

1. No concurso de mobilidade interna de docentes, o Governo só disponibilizou os horários 

completos; 

2. Fizeram um questionário aos docentes e verificaram que vários professores menos 

graduados ficaram beneficiados, tendo dado exemplos; 

3. Questionaram o que é que os Grupos Parlamentares pretendem fazer e se o PS está 

disponível para fazer recomendações ao Governo, com o objetivo de serem feitas alterações 

ao concurso. 

 

Intervieram depois os Deputados Lúcia Araújo Silva (PS), António Cunha (PSD), Luís Monteiro 

(BE) e Paula Santos (BE) que colocaram perguntas e se pronunciaram sobre as preocupações 

transmitidas. 

 

Na sequência das intervenções dos Deputados, os representantes do grupo indicaram o 

seguinte: 

 

1. O PS e o Governo refugiam-se no Acórdão do Tribunal Administrativo para justificarem a 

alteração das regras do concurso, mas aquele não diz e não obriga ao que o Governo diz; 

2. A reserva de recrutamento n.º 1 provoca ultrapassagens e lesados; 

3. Os horários completos em concurso em 2017 eram 14.000 e em 2021 foram 20.000, mas 

este aumento não foi indicado pelo Governo no início do concurso, o que não permitiu aos 

concorrentes terem informação adequada para decidirem a que vagas pretendiam 

concorrer. 

 

Estão disponíveis na página da Comissão a documentação remetida pelo grupo, e a gravação 

da audiência, a qual faz parte integrante desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento 

nesta sede. 

 

 

4. Aprovação de atas 

  

As atas das reuniões da Mesa e Coordenadores e da Comissão, de 28 de setembro de 2021, 

foram aprovadas por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, BE e PCP, encontrando-se 

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

 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

c. Baixa de iniciativas 

 

i. Proposta de Lei – para apreciação na especialidade 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116734
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116734
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• Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) – Aprova a lei antidopagem no desporto, 

adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial 

Antidopagem. 

 

No âmbito da apreciação da metodologia a adotar para apreciação da iniciativa na especialidade, 

o Deputado Miguel Costa Matos (PS) apresentou a proposta de alteração do PS, manifestou-se 

a favor da inclusão do Código Mundial Antidopagem, na versão em português, como anexo da 

Proposta de Lei (na linha da proposta apresentada anteriormente pelo PSD aquando da 

discussão na generalidade, na sessão plenária) e solicitou que fosse feita a votação das duas 

propostas de alteração e posteriormente remetido o texto final para votação final global. 

 

Após debate, foi deliberado fixar um prazo para apresentação de propostas de alteração até 

8/10, agendar a discussão e votação na especialidade para a reunião da Comissão de 12/10 e 

remeter o texto final subsequente para votação final global na sessão plenária de 15/10. 

 

ii. Projetos de Resolução 

 

Tendo o Presidente da Comissão dado conhecimento da baixa à Comissão do Projeto de 

Resolução n.º 1455/XIV/3.ª (BE) – Pela criação de um fundo de apoio ao desporto e do Projeto 

de Resolução n.º 1456/XIV/3.ª (BE) – Pela remoção dos obstáculos à progressão de docentes 

para 5º e 7º escalões, o Deputado Luís Monteiro (BE) comunicou que pretendem a respetiva 

discussão no Plenário. 

 

 

6. Apreciação e votação de parecer de Projeto de Lei 

 

6.1. Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos) - Valorização do ensino politécnico nacional e 

internacionalmente. 

 

O relator, Deputado Luís Monteiro (BE), fez a apresentação do parecer, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, BE, PCP e PAN, encontrando-se 

ausentes os Deputados do CDS-PP, PEV e IL.  

 

 

7. Discussão de Projetos de Resolução 

 

• Projeto de Resolução n.º 1447/XIV/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a requalificação 

da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

• Projeto de Resolução n.º 1390/XIV/3.ª (CDS-PP) – Requalificação e reabilitação da 

Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola 

 

 

Adiado a pedido do PS. 

 

8. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1450/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo 

que promova a implementação do YES! Fund em todas as instituições de ensino 

superior nacionais 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121073
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121136
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121136
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121137
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121137
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121107
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121004
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121111


 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

ATA NÚMERO 86/XIV/ 3.ª SL 

 

7 
 

Adiado a pedido do PS. 

 

9. Recomendações do Parlamento dos Jovens Edição 2019/2021 

 

No âmbito da pronúncia sobre as recomendações adotadas nas sessões nacionais do ensino 

básico e do ensino secundário na edição 2019/21, subordinada ao tema “Violência Doméstica e 

no Namoro”, a Deputada Joana Sá Pereira (PS) referiu que atenta a pandemia a sessão decorreu 

em 2 anos e este ano se comemoraram os 25 anos do Programa Parlamento dos Jovens.  

 

Enfatizou depois a importância do tema, que preocupa a sociedade, a análise crítica dos jovens, 

o pacote legislativo apreciado na AR sobre a matéria e considerou que é um fenómeno complexo, 

que exige respostas diversificadas de proteção das vítimas, tendo os jovens manifestado 

preocupação com a justiça restaurativa, de colocar a vítima numa situação igual à que tinha antes 

da agressão, e igualmente com a recuperação do agressor. 

 

Endereçou depois cumprimentos ao Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, e à Dr.ª Cristina 

Tavares, Coordenadora do Programa, pelo excelente trabalho desenvolvido. 

 

O Deputado Alexandre Poço (PSD) dirigiu uma saudação a todos os participantes, um 

agradecimento especial aos jovens e manifestou preocupação com o fenómeno da violência 

doméstica e no namoro. 

 

O Deputado Luís Monteiro (BE) referiu que as matérias em causa originaram muitas iniciativas 

dos Grupos Parlamentares e dirigiu um louvor à organização do Programa e especialmente à 

Coordenadora, Dr.ª Cristina Tavares. 

 

A Deputada Alma Rivera (PCP) dirigiu um elogio à Coordenadora do Programa e realçou depois 

o papel da escola na matéria da violência doméstica e no namoro, defendeu a educação para os 

afetos e referiu no âmbito das recomendações a falta de psicólogos na escola e o papel da 

educação para a mudança. Salientou ainda a atuação em conjunto a nível da vítima e do 

agressor, a importância dos reparos ao código penal e a necessidade de mais apoios e ação. 

 

A Deputada Bebiana Cunha (PAN) fez referência à realização do programa em 2 anos e à 

necessidade de mudança e adaptação. Indicou ainda a evolução em termos de violência 

doméstica e as iniciativas apresentadas pelo PAN, tendo realçado algumas faltas, 

nomeadamente em termos de pessoal de justiça e no apoio às vítimas. 

 

A concluir o debate, o Presidente da Comissão dirigiu um agradecimento aos Grupos 

Parlamentares, à Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens e ao Grupo de Trabalho, 

pelo excelente trabalho que foi desenvolvido. 

 

A gravação áudio do debate está disponível em 
https://app.parlamento.pt/Webjovem2020/filmes/CECJD_20211006_3A.mp3. 
 

 

10.  Ponto da situação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão respeitante à 3.ª 

sessão legislativa 

 

https://app.parlamento.pt/Webjovem2020/filmes/CECJD_20211006_3A.mp3
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O Presidente da Comissão reiterou o pedido de propostas para o Plano de Atividades da 

Comissão, solicitando a sua remessa até 8/10, tendo em vista a aprovação daquele na reunião 

de 12/10. 

 

 

11. Apreciação e votação da admissibilidade de petições 

 

11.1. Petição n.º 294/XIV/2.ª – Por um ensino superior de qualidade 

 

Na sequência da apreciação da respetiva nota de admissibilidade (petição apresentada por 

Marta Sotto-Mayor Leite Rodrigues, com 201 subscritores), foi deliberado por unanimidade 

admitir a petição, com os votos a favor dos Deputados do PS, PSD, BE e PAN, encontrando-se 

ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, PEV e IL. 

 

 

12. Discussão e votação do requerimento do PAN para audição com carácter de urgência, 

do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Educação e audição da equipa do Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), de forma a esclarecer os 

critérios que presidiram à escolha das entidades convidadas para participar na 

elaboração do Referencial de Educação para o Bem-Estar Animal - Educação Pré-

Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário, e as razões subjacentes à demissão por 

iniciativa própria, e em bloco, dos especialistas do ICS envolvidos na sua elaboração 

 

A Deputada Bebiana Cunha (PAN), justificou a apresentação do requerimento, tendo defendido, 

nomeadamente, a importância de averiguar o que levou à demissão dos membros cientistas da 

equipa, que referem que as suas indicações para o Referencial não foram tidas em conta. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que o processo de elaboração do Referencial está a 

decorrer, a par com o mesmo processo para referenciais de outras áreas (já foram completados 

10), tendo terminado há poucos dias a consulta pública, da qual não há ainda reporte de 

resultados (consulta pública na qual participou o PAN, que assim intervém em duas qualidades 

distintas no mesmo processo), não parecendo curial que a Assembleia da República (AR) 

intervenha num processo que está em curso, correndo o risco de se imiscuir na dinâmica do 

grupo de trabalho, ouvindo apenas uma das entidades participantes. Mais acrescentou que, se 

o processo não foi mais participado, quer por entidades públicas quer por entidades privadas, 

como tem sido norma na construção de outros referenciais, é porque várias entidades 

convidadas, consideradas relevantes para a defesa do bem-estar animal, não acederam à 

solicitação ou nem sequer lhe deram resposta. A terminar, mencionou que estão sempre 

disponíveis para ouvir, mas entendem que a AR não deve intervir neste processo nestas 

circunstâncias. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) considerou que as razões aduzidas pelo Deputado Porfírio 

Silva (PS) eram ponderosas e indicou que também não acompanham o requerimento neste 

momento. 

 

O Deputado Luís Monteiro (PAN) indicou que acompanham algumas razões do requerimento, 

mas a AR em casos idênticos tem respeitado o decurso dos vários processos, pelo que iriam 

abster-se na votação do requerimento. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13664
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A Deputada Bebiana Cunha (PAN) reiterou que a situação é muito grave. 

 

O requerimento foi depois rejeitado, com os votos contra dos Deputados do PS e do PSD, a 

abstenção do BE e os votos a favor do PAN, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, 

do CDS-PP, do PEV e da IL.  

 

13.  Outros assuntos 

 

O Presidente referiu que estavam a ser ultimados os procedimentos para realização das 

audições aos movimentos estudantil e juvenil, agendadas para 12 e 19 de outubro, 

respetivamente, tendo dado indicações sobre o programa e referido que seria distribuída a lista 

das entidades propostas pelos Grupos Parlamentares para serem convidadas. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD), tendo presente que no dia anterior se tinha comemorado o dia 

do professor, fez a apresentação oral de um voto de saudação a todos os professores 

portugueses. Os Deputados Porfírio Silva (PS) e Luís Monteiro (BE) pediram que fosse remetido 

o texto escrito do voto, referindo ainda que, em princípio, concordavam com a apresentação de 

um voto de saudação aos professores. 

 

Data das próximas reuniões 

 

• 12 de outubro (terça-feira) – 10:00 

 

✓ Audição do movimento associativo estudantil 

 

• 12 de outubro (terça-feira) – 15:30 

 

  

• 19 de outubro (terça-feira) – 10:00 

 

✓ Audição do movimento associativo juvenil 

 

 

A reunião foi encerrada às 12:44, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 06 de outubro de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 12 de outubro 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) 
 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) 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 Joana Sá Pereira (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 

 


