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30.março.2021  

 

Aos trinta dias do mês de março de 2021, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, na sala 6 do Palácio de S. Bento, 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. Aprovação de atas 
  

• 23 de março de 2021 
 

3. Comunicações do Presidente 
 

3.1. Baixa de iniciativas 
 

3.1.1. Projetos de Lei 
 

• Projeto de Lei n.º 752/XIV/2.ª (PAN) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de 

março, possibilitando a realização de exame de melhoria de nota interna no ensino 

secundário. 

 
✓ Baixou à Comissão em 24/03/2021 
✓ Deputado relator: CDS-PP 

✓ Apreciação do parecer na reunião ordinária de 13/04/2021 

✓ Agendado para o Plenário de 15/04/2021 

 
 

• Projeto de Lei n.º 753/XIV/2.ª (PAN) – Clarifica a prorrogação do prazo para entrega 

e apresentação de teses ou dissertações, através de uma norma interpretativa da Lei 

n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. 

 
✓ Baixou à Comissão em 24/03/2021 
✓ Deputado relator: PEV 

✓ Apreciação do parecer na reunião ordinária de 13/04/2021 

 
 

• Projeto de Lei n.º 747/XIV/2.ª (PS) – Prorroga medidas excecionais e temporárias para 

salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior. 

 
✓ Baixou à Comissão em 25/03/2021 
✓ Deputado relator: PAN 

✓ Apreciação do parecer na reunião ordinária de 13/04/2021 

✓ Agendado para o Plenário de 15/04/2021 

 
 

• Projeto de Lei n.º 758/XIV/2.ª (PCP) – Regime jurídico da contratação do pessoal de 
investigação científica em formação. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110561
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110581
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✓ Baixou à Comissão em 26/03/2021 
✓ Agendada por arrastamento para a reunião Plenária de 8 de abril. 

✓ Comunicar ao PAR que não será elaborado parecer? 

 

 

• Projeto de Lei n.º 760/XIV/2.ª (PSD) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de 

março, permitindo aos Alunos a realização de exame de melhoria de nota interna no 

Ensino Secundário. 

 
✓ Baixou à Comissão em 26/03/2021 
✓ Deputado relator: João Cotrim de Figueiredo (IL) 

✓ Apreciação do parecer na reunião ordinária de 20/04/2021 

 

 

• 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. 

 
✓ Baixou à Comissão em 26/03/2021 
✓ Deputado relator: PS 

✓ Apreciação do parecer na reunião ordinária de 20/04/2021 

 
 

3.1.2. Projetos de Resolução 
 

• Projeto de Resolução n.º 1131/XIV/2.ª (CH) – Recomenda ao governo o reforço do 

policiamento nas escolas. 

 

• Baixou à 1.ª CACDLG em 24/03/2021 

• Conexão com a 8.ª CECJD  

 
 

• Projeto de Resolução n.º 1138/XIV/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo a realização 

de um concurso justo que valorize a carreira docente e respeite as necessidades das 

escolas. 

 

• Baixou à Comissão em 24/03/2021 

• Está agendado para discussão no Plenário em 22/4. 

 
 

• Projeto de Resolução n.º 1140/XIV/2.ª (PEV) – Criação de regras justas para os 

concursos docentes, que deem resposta às necessidades das escolas. 

 

• Baixou à Comissão em 24/03/2021 

• Está agendado para discussão no Plenário em 22/4. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1151/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

antecipação da testagem dos professores, funcionários e alunos (secundário) para a 

semana anterior ao início das aulas. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110583
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110551
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110563
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110580
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• Baixou à Comissão em 26/03/2021 

• O PSD deseja a sua discussão em Comissão ou no Plenário? 

• No caso de ser para discutir na Comissão, pretende o agendamento de 

imediato ou aguarda indicação do PSD? 

 

 

3.2. Café de Ciência 

 

• Tema: O que aprendemos, mas ainda não sabemos sobre as doenças zoonóticas 

• Datas propostas pela Ciência Viva: 27/4 ou 4/5 (3.ª feira). Concordam? 18h00? 

• Nas sessões anteriores o Café era na 4.ª feira, às 18h, depois do Plenário 
 
 

4. Discussão de Projetos de Resolução sobre a Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo da Trafaria 
  
4.1. Projeto de Resolução n.º 181/XIV/1.ª (BE) – Recomenda ao Governo a construção de uma 
nova escola básica (2.º e 3.º ciclo) da Trafaria  
 
4.2. Projeto de Resolução n.º 977/XIV/2.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que proceda à 
requalificação da Escola Básica de 2.º e 3º ciclo da Trafaria, no concelho de Almada 
 
4.3. Projeto de Resolução n.º 1018/XIV/2.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que proceda 
à requalificação da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos da Trafaria, concelho de Almada 
 
4.4. Projeto de Resolução n.º 1036/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo que proceda à 
requalificação da Escola Básica de 2º e 3º Ciclos da Trafaria, concelho de Almada 
 
4.5. Projeto de Resolução n.º 1068/XIV/2.ª [Cristina Rodrigues (Ninsc)] – Pela requalificação 
da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos da Trafaria, em Almada 
 
 

5. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 725/XIV/2.ª (PAN) – Determina a 
não distribuição de leite achocolatado e outros produtos aromatizados às crianças do ensino 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, tendo em vista o combate da obesidade infantil e 
a promoção de hábitos alimentares saudáveis, procedendo à quarta alteração do Decreto-Lei 
n.º 55/2009, de 2 de março. 

 

• Deputado relator: Martina Jesus (PS) 
 
 

6. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 726/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de 
apoio aos estudantes do Ensino Superior Público. 

 

• Deputado relator:  Duarte Marques (PSD) 
 

7. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 727/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de 
apoio aos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. 

Agendado para a reunião Plenária de dia 08/04/2021 
 

• Deputado relator: Luís Monteiro (BE) 
 
 

8. Aprovação de relatório final de petição 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44335
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110318
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110384
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110410
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110454
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110467
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110469
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• Petição n.º 189/XIV/2.ª - Encerramento das Escolas 

✓ Subscritores: 10.014 
✓ A 1.ª peticionária comunicou a desistência da petição 

 

9. Apreciação e votação de admissibilidade de petições 
 

9.1.Petição n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do ensino presencial para as crianças 

✓ Baixou à 8.ª Comissão em 25-02-2021 

✓ Subscritores: 1.166 

✓ Deputado relator: PS 

 
 
9.2.Petição n.º 216/XIV/2.ª – Pelo fim das vagas no acesso ao 5.º e 7.º escalão da carreira 

docente 

✓ Baixou à 8.ª Comissão em 10-03-2021 

✓ Subscritores: 14.781 

✓ Deputado relator: PS 

 

10. Audição do Ministro da Educação, nos termos do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da 
Assembleia da República – 15h30 - Confirmada 

 
 

11. Outros assuntos 
 
 

12. Data das próximas reuniões 
 

• 06 de abril de 2021 – 15h30 
 

✓ Audição de peticionários da petição n.º 179/XIV/2.ª – Por um investimento 
urgente em Ciência em Portugal 

o Deputada relatora: Isabel Lopes (PSD) 
 

✓ Audição de peticionários da petição n.º 192/XIV/2.ª – Realização apenas de 
exames que servem como prova de ingresso no ensino superior 

o Deputado relator:  (PS) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
A ordem do dia foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do PCP, 

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

 

2. Aprovação de atas 
  
A ata de dia 23 de março foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do 

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

 

3. Comunicações do Presidente 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13557
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13547
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
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3.1. Baixa de iniciativas 
 

3.1.1. Projetos de Lei 
 

O Presidente da Comissão deu conta de que tinham baixado à Comissão os Projetos de Lei 

abaixo referidos, que foram distribuídos nos termos seguintes:  

 

• Projeto de Lei n.º 752/XIV/2.ª (PAN) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de 

março, possibilitando a realização de exame de melhoria de nota interna no ensino 

secundário. 

 
O CDS-PP indicou a Deputada Ana Rita Bessa. 

 
 

• Projeto de Lei n.º 753/XIV/2.ª (PAN) – Clarifica a prorrogação do prazo para entrega 

e apresentação de teses ou dissertações, através de uma norma interpretativa da Lei 

n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. 

 
O PEV indicou a Deputada Mariana Silva. 

 
 

• Projeto de Lei n.º 747/XIV/2.ª (PS) – Prorroga medidas excecionais e temporárias para 

salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior. 

 
O PAN indicou a Deputada Bebiana Cunha. 

 
 

• Projeto de Lei n.º 758/XIV/2.ª (PCP) – Regime jurídico da contratação do pessoal de 
investigação científica em formação. 
 

Deliberado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e do PCP, encontrando-se 

ausentes os Deputados do BE, CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL, comunicar ao PAR a não 

elaboração de parecer. 

 

 

• Projeto de Lei n.º 760/XIV/2.ª (PSD) – Altera o Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de 

março, permitindo aos Alunos a realização de exame de melhoria de nota interna no 

Ensino Secundário. 

 
A IL indicou o Deputado João Cotrim de Figueiredo. 

 

 

• 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. 

 
O PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

 
 

3.1.2. Projetos de Resolução 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110561
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110567
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110540
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110581
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110583
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110586
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O Presidente da Comissão deu conta de que tinham baixado à Comissão os Projetos de 

Resolução abaixo referidos, tendo os Grupos Parlamentares respetivos solicitado a sua 

discussão nos termos seguintes: 

 

• Projeto de Resolução n.º 1131/XIV/2.ª (CH) – Recomenda ao governo o reforço do 

policiamento nas escolas. - Baixou à 1.ª CACDLG em 24/03/2021 com conexão com 

a 8.ª CECJD  

 
 

• Projeto de Resolução n.º 1138/XIV/2.ª (PAN) – Recomenda ao Governo a realização 

de um concurso justo que valorize a carreira docente e respeite as necessidades das 

escolas. - Agendado para discussão no Plenário em 22/4. 

 
 

• Projeto de Resolução n.º 1140/XIV/2.ª (PEV) – Criação de regras justas para os 

concursos docentes, que deem resposta às necessidades das escolas. - Agendado 

para discussão no Plenário em 22/4. 

 

• Projeto de Resolução n.º 1151/XIV/2.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

antecipação da testagem dos professores, funcionários e alunos (secundário) para a 

semana anterior ao início das aulas. - O PSD informou que indicaria posteriormente 

se desejava a discussão em Comissão ou no Plenário. 

 
 

3.2. Café de Ciência 

 

O Presidente da Comissão informou dos termos propostos para o agendamento do evento Café 

Ciência, solicitando, novamente, a pronúncia dos Grupos Parlamentares e DURP: 

 

• Tema: O que aprendemos, mas ainda não sabemos sobre as doenças zoonóticas 

• Datas propostas pela Ciência Viva: 27/4 ou 4/5 (3.ª feira). Concordam? 18h00? 

• Nas sessões anteriores o Café era na 4.ª feira, às 18h, depois do Plenário 
 
Interveio a Deputada Alma Rivera (PCP) sugerindo que o evento em apreço fosse agendado 
para uma quarta-feira após reunião Plenária. 
 
Esta proposta foi consensualizada pelos Deputados do PS, do PSD e do PCP, encontrando-se 
ausentes os Deputados do BE, CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

4. Discussão de Projetos de Resolução sobre a Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo da Trafaria 
  
Intervieram na discussão dos projetos de resolução o Deputado e as Deputadas Fernanda Velez 

(PSD), Paula Santos (PCP), Cristina Rodrigues (Ninsc), Joana Mortágua (BE) e Ivan Gonçalves 

(PS). 

 

A gravação da discussão e votação e a informação respetiva estão disponíveis nos projetos de 

resolução. 

 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110551
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110560
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110563
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110580
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5. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 725/XIV/2.ª (PAN) – Determina a 
não distribuição de leite achocolatado e outros produtos aromatizados às crianças do ensino 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, tendo em vista o combate da obesidade infantil e 
a promoção de hábitos alimentares saudáveis, procedendo à quarta alteração do Decreto-Lei 
n.º 55/2009, de 2 de março. 

 
Apresentou o parecer a Deputada relatora Martina Jesus (PS). 
 
Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD, 
do BE, do PCP e do PEV, encontrando-se ausentes os Deputados do CDS-PP, do PAN e da IL. 
 
 

6. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 726/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de 
apoio aos estudantes do Ensino Superior Público. 

 
Apresentou o parecer o Deputado relator Duarte Marques (PSD), agradecendo a elaboração da 
nota técnica pelo gabinete de apoio da 8.ª Comissão. 
 
Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e 
do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

7. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 727/XIV/2.ª (PCP) – Medidas de 
apoio aos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. 

 
Apresentou o parecer o Deputado relator Luís Monteiro (BE), agradecendo a elaboração da nota 
técnica pelo gabinete de apoio da 8.ª Comissão. 
 
Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD e 
do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

8. Aprovação de relatório final de petição 
 

Colocado à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, do PSD 
e do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, do PAN, do PEV e da IL. 
 
 

9. Apreciação e votação de admissibilidade de petições 
 

9.1.Petição n.º 206/XIV/2.ª – Pela defesa do ensino presencial para as crianças 

 
Colocada à votação, a admissibilidade da petição foi aprovada por unanimidade pelos Deputados 
do PS, do PSD e do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, do PAN, do 
PEV e da IL. 
 
O PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

 
 
9.2.Petição n.º 216/XIV/2.ª – Pelo fim das vagas no acesso ao 5.º e 7.º escalão da carreira 

docente 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110467
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110469
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13575
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13585
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Colocada à votação, a admissibilidade da petição foi aprovada por unanimidade pelos Deputados 
do PS, do PSD e do BE, encontrando-se ausentes os Deputados do PCP, CDS-PP, do PAN, do 
PEV e da IL. 
 

O PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator por correio eletrónico. 

 

O Presidente agradeceu ao gabinete de apoio da 8.ª Comissão a elaboração das notas de 

admissibilidade respeitantes às petições em apreço. 

 

 

10. Audição do Ministro da Educação, nos termos do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da 
Assembleia da República – 15h30 - Confirmada 

 
O Presidente da Comissão iniciou os trabalhos dando as boas vindas ao Ministro da Educação, 

ao Secretário de Estado Adjunto e da Educação, à Secretária de Estado da Educação e ao 

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e lembrou a grelha de tempos da audição. 

 

O Ministro da Educação fez uma intervenção inicial, apresentando as políticas e medidas 

desenvolvidas, particularmente no ano letivo que está a decorrer. 

 

Intervieram na primeira ronda os Deputados Cláudia André (PSD), Ilídia Quadrado (PSD), Tiago 

Estevão Martins (PS), Miguel Costa Matos*1(PS), Joana Mortágua (BE), Alexandra Vieira* (BE), 

Alma Rivera (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Bebiana Cunha* (PAN) e Mariana Silva (PEV) 

que apresentaram várias questões e observações, tendo o Ministro e os respetivos Secretários 

de Estado respondido. 

 

Usaram da palavra na segunda ronda os Deputados António cunha (PSD), Sílvia Torres (PS), 

Joana Mortágua (BE), Alma Rivera (PCP), Mariana Silva (PEV), Emídio Guerreiro (PSD), Carla 

Sousa (PS),  Alexandra Vieira (BE), Carla Madureira (PSD), Lúcia Araújo Silva (PS), Gabriela 

Fonseca (PSD), Telma Guerreiro (PS), Fernanda Velez (PSD), Alexandra Tavares de Moura (PS) 

e Isabel Lopes (PSD), tendo os membros do Governo respondido em conjunto às questões. 

 

A audição foi gravada em suporte vídeo, disponibilizado na página da Comissão, o qual constitui 

parte integrante desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 
 

11. Outros assuntos 
 
Sem outros assuntos. 
 
 

12. Data das próximas reuniões 
 
O Presidente informou das datas das reuniões seguintes: 
 

• 06 de abril de 2021 – 15h30 
 

✓ Audição de peticionários da petição n.º 179/XIV/2.ª – Por um investimento 
urgente em Ciência em Portugal 

o Deputada relatora: Isabel Lopes (PSD) 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116852
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13547
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✓ Audição de peticionários da petição n.º 192/XIV/2.ª – Realização apenas de 

exames que servem como prova de ingresso no ensino superior 
o Deputado relator:  (PS) 

 

A reunião foi encerrada às 19:38 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 30 de março de 2021 

 

 

O PRESIDENTE 

 
(FIRMINO MARQUES) 

 

 

 

 

 

Nota: — A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 06 de abril de 2021.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13560
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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 Da Graça Reis (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 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 Rita Bessa (CDS-PP) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 Mariana Silva (PEV) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Elza Pais (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Miguel Matos (PS) 
 Palmira Maciel (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Duarte Marques (PSD) 
 Emídio Guerreiro (PSD) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 José Cesário (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Alexandra Vieira (BE) 
 Alma Rivera (PCP) 
 Ivan Gonçalves (PS) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Paula Santos (PCP) 
 Cristina Rodrigues (NINSC) 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandre Poço (PSD) 
 Ana Mesquita (PCP) 
 João Cotrim De Figueiredo (IL) 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 --- 


