
 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

1 
 
 Aprovada em 21-06-2022 

 

 

ATA NÚMERO 09/XV/1.ª SL 

 

 

Aos catorze dias do mês de junho de 2022, pelas 15:00 horas, reuniu-se a Comissão de 

Educação e Ciência, na sala 5 do Palácio de S. Bento, na presença das Senhoras e 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. Audiência à APROFGEO – Associação de Professores de Geografia, para 

apresentar a carta conjunta  “Pela valorização da Geografia” e debater os temas 

desta  

 

3. Audiência à FNAEESP -  Federação Nacional de Associações de Estudantes do 

Ensino Superior Politécnico, para apresentarem os problemas do ensino 

superior politécnico num panorama nacional e as linhas de estratégia da 

Federação  

 

4. Aprovação de atas 

  

• Reunião da Mesa e Coordenadores de 07 de junho de 2022 

• Reunião da Comissão de 07 de junho de 2022 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

5.1. Baixa de iniciativas  

 

i. Projetos de Lei – para apreciação na generalidade 

• Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH) - Novo regime jurídico da lecionação e 

da organização da disciplina e área curricular de Cidadania e 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121518
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Desenvolvimento (CD) nos estabelecimentos dos ensinos básico e 

secundário 

 

• Projeto de Lei n.º 115/XV/1.ª (PCP) - Valorização e reconhecimento do 

Ensino Superior Politécnico, reconhecendo a possibilidade de conferir o 

grau de doutor 

 

• Projeto de Lei n.º 120/XV/1.ª (PCP) - Propõe a criação de uma rede pública 

de creches como forma de garantir os direitos das crianças 

 

• Projeto de Lei n.º 125/XV/1.ª (BE) - Cria a possibilidade de administração 

de doutoramentos no subsistema de ensino superior politécnico, através da 

alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das 

instituições do ensino superior 

 

• Projeto de Lei n.º 129/XV/1.ª (L) - Alteração à Lei n.º n.º 46/86, de 14 de 

outubro na sua redação atual, que aprova a Lei de Bases do Sistema 

Educativo – inclusão da educação na primeira infância no sistema educativo 

e criação de uma rede pública de educação na primeira infância 

 

ii. Petições 

 

• Petição n.º 25/XV/1 - Exigência de limpeza do pátio escolar na EB1 c/JI 

Arco Íris, na freguesia dos Olivais  

 

5.2. Pedidos de audiência 

 

5.2.1. Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

 

 

5.2.2. Associação Bandeira Azul da Europa 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121550
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121557
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121562
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121566
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13751
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13751
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5.3. Relatório da audição dos peticionários da Petição n.º 307/XIV/3.ª - Fim à 

discriminação na Educação Pré-Escolar 

 

 

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

6.1. Projeto de Lei n.º 75/XV/1.ª (BE) - Cria o programa rede de creches públicas 

 

✓ Deputado relator:  Fernando José (PS) 

 

6.2. Projeto de Lei n.º 106/XV/1.ª (CH) - Atribui ajudas de custo a professores do ensino 

básico e secundário que se encontrem deslocados 

 

✓ Deputado relator: Palmira Maciel (PS) 

 

7. Apreciação e votação de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020 

 

✓ Deputado relator: Carla Castro (IL) 

 

8. Plano de atividades da Comissão 

 

9. Outros assuntos 

 

10. Data das próximas reuniões 

 

 Dia 21.06.2022 – 15h00 

• Audição da Reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, Maria de Lurdes 

Rodrigues, por requerimento do PSD, acerca do processo de financiamento 

público ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE – 

15h00 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13677
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121469
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121538
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=116628&ACT_TP=CGE


 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

4 
 
 Aprovada em 21-06-2022 

 

 

• Audição do ex-Ministro das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE, João 

Leão, por requerimento do PSD, acerca do processo de financiamento público 

ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE – 16h00 

• Audiência ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos, para discussão de questões sobre o PJL 809/XIV, Valorização do 

ensino politécnico nacional e internacionalmente (o qual está agendado para 

discussão na generalidade, no Plenário, no dia 23/6)  

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

A proposta de ordem do dia foi aprovada por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, 

CH, PCP e BE, registando-se a ausência dos Deputados do IL. 

 

2. Audiência à APROFGEO – Associação de Professores de Geografia, para 

apresentar a carta conjunta «Pela valorização da Geografia» e debater os temas 

desta 

 

O Senhor Presidente da Comissão deu as boas-vindas aos representantes da 

Associação e lembrou a grelha de tempos da audiência.  

 

Os representantes da Associação referiram o seguinte, em síntese: 

1. A disciplina de Geografia é uma opção em 2 cursos, mas é a que tem mais 

alunos a seguir à de Português; 

2. Há um acordo em relação à gestão flexível do currículo; 

3. A introdução da cidadania prejudica as disciplinas de Geografia e História e 

provoca guerrilhas entre as disciplinas; 

4. Na semana passada houve uma prova de aferição em relação às disciplinas de 

Geografia e de História e verifica-se que os alunos têm planos de aprendizagem 

diferentes; 

5. Pedem que se veja se os resultados das provas de aferição têm relação com a 

matriz curricular e se há qualidade de ensino; 
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6. Entendem que a disciplina permite o desenvolvimento da cidadania territorial dos 

alunos; 

7. Verifica-se o envelhecimento dos professores de Geografia e os docentes 

contratados têm idades próximas dos do quadro, particularmente na zona 

Centro; 

8. Manifestam preocupação com os alunos sem professor e a existência de 

professores sem qualificação específica, indicando que atualmente há 

professores da disciplina sem qualificações e sem conhecimentos, para além de 

faltarem professores; 

9. A formação inicial não permite a realização de mestrado aos professores que 

estejam em funções, por dificuldades de compatibilização dos horários; 

10. A falta de professores é maior nas zonas de Lisboa e do Algarve, em que o custo 

de vida é maior, sendo menos aliciante a colocação nas mesmas. 

 

Intervieram depois os Senhores Deputados Pompeu Martins (PS), Cláudia André (PSD), 

Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Diana Ferreira (PCP), Joana Mortágua (BE) e Carla Castro 

(IL) que se pronunciaram sobre a matéria e colocaram perguntas.  

 

Na sequência das questões e observações expressas pelos Deputados, os 

representantes da  Associação indicaram o seguinte: 

1. Os diretores das escolas colocam em 1.º lugar os alunos, com base no Decreto-

Lei n.º 55/2008, de 6 de julho de 2018, que estabelece o currículo dos ensinos 

básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das 

aprendizagens; 

2. Com a falta de professores deixa de ser possível fazer a flexibilidade curricular; 

3. Propõem que seja adotada uma orientação a lembrar que todos têm direito às 

mesmas oportunidades e por isso os alunos de todo o país têm de ter direito a 

professor de Geografia; 

4. Propõem uma semestralidade igual entre História e Geografia; 

5. Realçam a relevância das temáticas de Geografia, nomeadamente no âmbito 

das preocupações ambientais, solos, etc; 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-115645941
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6. Verificam-se disputas entre Geografia, Cidadania (dada por vários professores) 

e História; 

7. O número de alunos por turma e a progressão nas carreiras são muito relevantes 

para os docentes; 

8. Nunca foram recebidos pelo Ministro da Educação; 

9. Pedem medidas informativas para padronizarem as questões. 

 

A gravação da audiência e a documentação entregue estão disponíveis na página da 

Comissão, pelo que se dispensa maior desenvolvimento nesta ata. 

 

3. Audiência à FNAEESP - Federação Nacional de Associações de Estudantes do 

Ensino Superior Politécnico, para apresentarem os problemas do ensino 

superior politécnico num panorama nacional e as linhas de estratégia da 

Federação  

 

O Senhor Presidente da Comissão deu as boas-vindas aos representantes da 

Federação e lembrou a grelha de tempos da audiência.  

 

Os representantes da Federação informaram que representam mais de 56 associações 

de politécnicos e referiram o seguinte, em síntese: 

1. Em termos de apoios sociais propõem a atribuição automática ao 2.º grau, 

nomeadamente no 1.º semestre, que seja aumentado o limite de legibilidade (19 

IAS) e que tenha por base os rendimentos líquidos; 

2. Propõem que seja ponderado o acesso ao ensino superior e que haja uma 

distribuição equitativa de vagas, referindo que a atribuição de vagas ao interior 

não produziu os efeitos desejados; 

3. Defendem que seja repensado o ensino superior em articulação com o 

secundário, reforçando medidas de âmbito informativo e de combate ao 

insucesso e abandono escolar; 

4.  Defendem que seja reequacionado o regime laboral e de trabalhador-estudante 

e o ensino ao longo da vida; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116797
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116797
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5. Consideram que há subfinanciamento do ensino superior, a fórmula estabelecida 

não funciona e os politécnicos são sempre prejudicados, pelo que pedem a 

revisão dos critérios e fatores, realçando ainda o aumento do número de alunos 

do politécnico; 

6. Concordam com o congelamento das propinas e propõem que seja criado um 

benefício fiscal para as entidades que ajudem os seus trabalhadores a irem para 

o ensino superior; 

7. Defendem os doutoramentos nos politécnicos, realçando que estes estão 

vocacionados para a investigação virada para as empresas.  

 

Intervieram depois os Senhores Deputados Eduardo Alves (PS), Hugo Carvalho (PSD), 

Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Carla Castro (IL), Diana Ferreira (PCP) e Joana Mortágua 

que se pronunciaram sobre a matéria e colocaram perguntas.  

 

Na sequência das questões e observações expressas pelos Deputados, os elementos 

da Federação reforçaram o seguinte: 

1. Defendem que para a elegibilidade a nível de bolsa seja levado em conta o 

rendimento líquido; 

2. Pedem igualdade entre o ensino universitário e o politécnico e uma análise da 

rede como um todo; 

3. Defendem a ligação do ensino à empregabilidade e à região; 

4. Entendem que há desinformação em relação ao ensino superior; 

5. Defendem a ligação das instituições às autarquias, realçam os problemas a nível 

de alojamento e os apoios públicos; 

6. Consideram que o ensino superior tem necessidade de mais 

internacionalização, defendem a valorização internacional dos politécnicos e 

realçam que isso pode ser importante para a captação de alunos internacionais; 

7. Pedem a atribuição de apoios de forma mais célere e automática; 

8. Consideram que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai influenciar 

muito a oferta de alojamento e pedem para ser pensada também a rede de 

transportes. 
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A gravação da audiência e a documentação entregue estão disponíveis na página da 

Comissão, pelo que se dispensa maior desenvolvimento nesta ata. 

 

4. Aprovação de atas 

  

A apreciação da ata da reunião da Mesa e Coordenadores de 07 de junho de 2022 foi 

adiada, a pedido do PS. 

 

A ata da reunião da Comissão de 07 de junho de 2022 foi aprovada por unanimidade 

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

do IL. 

 

5. Comunicações do Presidente 

 

5.1.Baixa de iniciativas  

 

i. Projetos de Lei – para apreciação na generalidade 

 

O Presidente da Comissão informou que em 8 de junho tinham baixado à Comissão as 

iniciativas abaixo referidas e que o respetivo parecer deveria de ser apreciado na 

reunião de 21/6, dado que iriam ser discutidas na sessão plenária  de 23 e 24 de junho, 

tendo solicitado a indicação dos Deputados relatores. 

 

• Projeto de Lei n.º 101/XV/1.ª (CH) - Novo regime jurídico da lecionação e 

da organização da disciplina e área curricular de Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) nos estabelecimentos dos ensinos básico e 

secundário 

 

A Coordenadora do PSD indicou como relatora a Senhora Deputada Gabriela Fonseca. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116798
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116798
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121518
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• Projeto de Lei n.º 115/XV/1.ª (PCP) - Valorização e reconhecimento do 

Ensino Superior Politécnico, reconhecendo a possibilidade de conferir o 

grau de doutor 

 

O Coordenador do PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator. 

 

• Projeto de Lei n.º 120/XV/1.ª (PCP) - Propõe a criação de uma rede pública 

de creches como forma de garantir os direitos das crianças 

 

A Coordenadora do PSD  indicou como relatora a Senhora Deputada Joana Barata 

Lopes. 

 

• Projeto de Lei n.º 125/XV/1.ª (BE) - Cria a possibilidade de administração 

de doutoramentos no subsistema de ensino superior politécnico, através da 

alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das 

instituições do ensino superior 

 

O Coordenador do PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator. 

 

• Projeto de Lei n.º 129/XV/1.ª (L) - Alteração à Lei n.º n.º 46/86, de 14 de 

outubro na sua redação atual, que aprova a Lei de Bases do Sistema 

Educativo – inclusão da educação na primeira infância no sistema educativo 

e criação de uma rede pública de educação na primeira infância 

 

O Coordenador do PS informou que indicaria posteriormente o Deputado relator. 

 

ii. Petições 

 

• Petição n.º 25/XV/1 - Exigência de limpeza do pátio escolar na EB1 c/JI 

Arco Íris, na freguesia dos Olivais  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121550
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121557
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121562
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121566
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13751
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13751
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Tendo o Senhor Presidente informado que a petição, com 172 subscritores, tinha 

baixado em 2/6 à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e 

Poder Local (13.ª), com conhecimento à Comissão de Educação e Ciência (8.ª), foi 

consensualizado que se aguardaria que aquela Comissão pedisse um contributo à 8.ª 

Comissão. 

 

5.2.Pedidos de audiência 

 

5.2.1.Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

 

Apreciado o pedido de audiência, que visa a discussão do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª 

(ILC), Valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente (o qual vai ser 

discutido na generalidade, no Plenário, no dia 23/6), foi consensualizado realizá-la numa 

reunião da Comissão a agendar para o dia 22/6, às 14h. 

 

5.2.2.Associação Bandeira Azul da Europa 

 

Apreciado o pedido de audiência, que visa a apresentação das preocupações da 

Associação nas diferentes áreas da atuação, com enfoque especial na Resolução da 

Assembleia da República nº 158/2018, que recomenda ao Governo que realize uma 

avaliação de impacto do programa Eco-Escolas, foi consensualizado realizá-la em 

reunião presidida por um Deputado-piloto, devendo este ser indicado pelo PS. 

 

5.3. Relatório da audição dos peticionários da Petição n.º 307/XIV/3.ª - Fim à 

discriminação na Educação Pré-Escolar 

 

O relatório da audição dos peticionários (tendo a petição 169 subscritores), em reunião 

realizada em 8/6, presidida pela Senhora Deputada Joana Mortágua, como relatora da 

petição, foi aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, CH, IL e PCP, 

registando-se a ausência dos Deputados do BE. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13677
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O Senhor Presidente da Comissão referiu que o relatório final da petição, a apresentar 

pela relatora, será apreciado na reunião da Comissão de 21/6. 

 

6. Apreciação e votação de pareceres de Projetos de Lei 

 

6.1. Projeto de Lei n.º 75/XV/1.ª (BE) - Cria o programa rede de creches públicas 

 

O parecer foi apresentado pelo relator, Senhor Deputado Fernando José (PS), tendo de 

seguida sido aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, CH, IL e PCP, 

registando-se a ausência dos Deputados do BE. 

 

 

6.2. Projeto de Lei n.º 106/XV/1.ª (CH) - Atribui ajudas de custo a professores do ensino 

básico e secundário que se encontrem deslocados 

 

O parecer foi apresentado pela relatora, Senhora Deputada Palmira Maciel (PS), tendo 

de seguida sido aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, CH, IL e PCP, 

registando-se a ausência dos Deputados do BE. 

 

7. Apreciação e votação de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020 

 

O parecer foi apresentado pela relatora, Senhora Deputada Carla Castro (IL), tendo de 

seguida sido aprovado por unanimidade pelos Deputados do PS, PSD, CH, IL e PCP, 

registando-se a ausência dos Deputados do BE. 

 

8. Plano de atividades da Comissão 

 

Adiado, a pedido da Senhora Deputada Carla Castro (IL). 

 

O Senhor Deputado Tiago Estevão Martins (PS) deu indicações sobre a proposta do 

PS. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121469
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121538
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=116628&ACT_TP=CGE
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O Senhor Presidente referiu que para o Café de Ciência tinha pensado em vários temas, 

a saber, O que sabemos sobre vacinas e epidemias; Adaptações às alterações 

climáticas a vários níveis, de saúde e outros; O que sabemos ou não sobre adições, 

nomeadamente o consumo de canábis e outras, e que iria aprofundar a temática.  

 

9. Outros assuntos 

 

O Senhor Presidente da Comissão informou que estão agendadas Jornadas 

Parlamentares do PCP para os dias 27 e 28 de junho. Foi também dada informação de 

que o Congresso do PSD decorrerá nos dias 1, 2 e 3 de julho. 

 

Referiu ainda que tinha sido realizada antes da reunião da Comissão a audiência à 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e a apresentação do Projeto 

europeu “Vamos cuidar do Planeta!” pelos jovens, bem como da carta de compromisso 

que subscreveram, tendo realçado a ampla e dinâmica participação e colocação de 

questões pelos mesmos, para resposta e reflexão dos Deputados. 

 

O Senhor Deputado Tiago Estevão Martins (PS) pediu que se contactasse a comissão 

representativa dos cidadãos autores do Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (ILC), Valorização 

do ensino politécnico nacional e internacionalmente (que vai ser discutido na 

generalidade, no Plenário, no dia 23/6), no sentido de saber se concordam que seja 

apresentado um requerimento para baixa da iniciativa à Comissão (sem se fazer a sua 

votação na generalidade) para nova apreciação, tendo em vista fazer a consulta das 

entidades do setor e desenvolver trabalhos idênticos ao de uma «apreciação na 

especialidade». 

 

10. Data das próximas reuniões 

 

 Dia 21.06.2022 – 15h00 

• Audição da Reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, Maria de Lurdes 

Rodrigues, por requerimento do PSD, acerca do processo de financiamento 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110717
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público ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE – 

15h00 

• Audição do ex-Ministro das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE, João 

Leão, por requerimento do PSD, acerca do processo de financiamento público 

ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE – 16h00 

 

Dia 22.06.2022 – 14h00 

 

• Audiência ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos, para discussão de questões sobre o PJL 809/XIV, Valorização do 

ensino politécnico nacional e internacionalmente (o qual está agendado para 

discussão na generalidade, no Plenário, no dia 23/6)  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:25 horas, dela se tendo 

lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

Palácio de São Bento, 14 de junho de 2022 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(Alexandre Quintanilha)  
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Agostinho Santa (PS) 

 Alexandre Quintanilha (PS) 
 Bruno Aragão (PS) 
 Carla Sousa (PS) 
 Eduardo Alves (PS) 
 Fernando José (PS) 
 Lúcia Araújo Da Silva (PS) 
 Palmira Maciel (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Rosa Venâncio (PS) 
 Tiago Estevão Martins (PS) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Germana Rocha (PSD) 
 Hugo Martins De Carvalho (PSD) 
 Joana Barata Lopes (PSD) 
 Maria Emilia Apolinário (PSD) 
 Rui Cruz (PSD) 
 Gabriel Mithá Ribeiro (CH) 
 Carla Castro (IL) 
 Diana Ferreira (PCP) 
 Joana Mortágua (BE) 
 Cláudia Avelar Santos (PS) 
 José Carlos Alexandrino (PS) 
 Maria João Castro (PS) 
 Pompeu Martins (PS) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Firmino Pereira (PSD) 
 Maria Gabriela Fonseca (PSD) 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ana Isabel Santos (PS) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Inês Barroso (PSD) 
 


