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SUMÁRIO 

 

Os trabalhos tiveram início às 10 horas e 05 minutos. 

 

Após a chamada dos Srs. Deputados, entrou-se na Agenda da Reunião, 

nomeadamente no Pedido de urgência e dispensa de exame em 

Comissão sobre o Projeto de Resolução n.º 11/XI – “Cria a Comissão 

Eventual para a Reforma da Autonomia (CEVERA)”, apresentado 

pelos Grupos Parlamentares do PS, PSD, CDS-PP, BE e Representações 

Parlamentares do PCP e PPM, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Tendo sido aprovado o pedido de urgência e dispensa de exame em 

Comissão, passou-se imediatamente para a discussão e votação do 

Projeto de Resolução n.º 11/XI – “Cria a Comissão Eventual para a 

Reforma da Autonomia (CEVERA)”. 
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Para o efeito usaram da palavra os Srs. Deputados Francisco Coelho (PS), 

António Marinho (PSD), Paulo Estêvão (PPM), João Corvelo (PCP), 

bem como as Sras. Deputadas Graça Silveira (CDS-PP) e Zuraida Soares 

(BE). 

Submetido à votação, o diploma foi aprovado por unanimidade. 

Por fim, foi aprovada por unanimidade a Proposta de Deliberação que 

declara findo o período legislativo de janeiro de 2017. 

 

Os trabalhos terminaram às 10 horas e 24 minutos. 

 

Presidente: Bom dia a todos. 

Peço ao Sr. Secretário da Mesa o favor de fazer a chamada. 

 

Eram 10 horas e 24 minutos. 

 

Secretário: Bom dia. 

 

Procedeu-se à chamada à qual responderam os/as seguintes 

Deputados/as: 

 

Partido Socialista (PS) 

Ana Luísa Pereira Luís 

André Jorge Dionísio Bradford 

André Cláudio Gambão Rodrigues 

António Gonçalves Toste Parreira  

Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves 

Carlos Emanuel Rego Silva 
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Dionísio Medeiros Faria e Maia 

Domingos Manuel Cristiano Oliveira da Cunha 

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral 

Francisco Miguel Vital Gomes do Vale César 

Iasalde Fraga Nunes  

Isabel Maria Rodrigues Almeida Correia 

João Paulo Ávila 

João Vasco Pereira da Costa 

José Manuel Gregório de Ávila 

José António Vieira da Silva Contente 

Manuel Alberto da Silva Pereira 

Manuel José da Silva Ramos 

Maria de Fátima Soares Fernandes Rocha Ferreira 

Maria da Graça Oliveira Silva 

Maria Isabel da Silveira Costa Rosa Quinto 

Mário José Diniz Tomé 

Miguel António Moniz Costa 

Mónica Gomes Oliveira Rocha 

Renata Correia Botelho 

Ricardo Bettencourt Ramalho 

Sónia Cristina Franco Nicolau 

Susana Goulart Costa 

 

Partido Social Democrata (PSD) 

António Manuel Silva Almeida 

António Augusto Batista Soares Marinho 

António Oldemiro das Neves Pedroso 
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António Vasco Vieira Neto de Viveiros 

Bruno Filipe de Freitas Belo 

Carlos Manuel da Silveira Ferreira 

Catarina Goulart Chamacame Furtado 

César Leandro Costa Toste 

Jaime Luís Melo Vieira 

João Luís Bruto da Costa Machado da Costa 

Jorge Alexandre Alves Moniz Jorge 

Luís Carlos Correia Garcia 

Luís Maurício Mendonça Santos 

Marco José Freitas da Costa 

Maria João Soares Carreiro 

Mónica Reis Simões Seidi 

Paulo Henrique Parece Batista 

 

Partido Popular (CDS/PP) 

Alonso Teixeira Miguel 

Catarina de Oliveira Cabeceiras 

Maria da Graça Amaral da Silveira 

 

Bloco de Esquerda (BE) 

Paulo José Maio Sousa Mendes 

Zuraida Maria de Almeida Soares 

 

Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 

João Paulo Valadão Corvelo 
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Partido Popular Monárquico (PPM) 

Paulo Jorge Abraços Estêvão 

 

Presidente: Obrigada, Sr. Secretário. 

Estão presentes 53 Sras. e Srs. Deputados. 

Temos quórum.  

Declaro aberta a sessão, pode entrar o público. 

Entramos agora no ponto 23 da nossa Agenda: Pedido de urgência e 

dispensa de exame em Comissão sobre o Projeto de Resolução n.º 

11/XI – “Cria a Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia 

(CEVERA)”. 

Este pedido de urgência e este Projeto de Resolução foram subscritos por 

todos os partidos com assento neste Parlamento. 

Pergunto se há justificação da urgência? 

 

(Pausa) 

 

Julgo que não. 

Vamos então votá-la. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam, façam o favor de se manter 

como estão. 

Secretária: O pedido de urgência e dispensa de exame em Comissão foi 

aprovado por unanimidade. 

Presidente: Tendo sido aprovado então entramos no ponto 24 para 

debatermos este Projeto de Resolução. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho para a apresentação deste 

Projeto de Resolução. 
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(*) Deputado Francisco Coelho (PS): Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Srs. Secretários Regionais: 

Conforme foi efetivamente já referido, esta trata-se de uma iniciativa 

consensual, aliás unanime desta câmara, o que desde logo dispensa um 

determinado tipo de argumentação, mas creio eu e também exatamente 

por isso, justifica a sinalização desta iniciativa, porque Sras. e Srs. 

Deputados, esta iniciativa unânime não deixa significar o fim de uma pré 

etapa e certamente o início de outra. O fim de uma etapa iniciada na 

Legislatura anterior em que vários partidos, vários protagonistas políticos 

da nossa Região, sinalizaram a necessidade, em várias frentes, de uma 

reforma institucional e de uma reforma da autonomia. 

Isso, naturalmente, foi discutido no âmbito dos partidos, foi discutido 

com a sociedade civil, foi discutido entre partidos, foi proposto nos 

respetivos programas eleitorais e foi também igual e logicamente 

sufragado pelos açorianos. 

Posto isto, creio que é esta uma altura, uma boa altura, para ao nível 

institucional estas magnas questões da reforma da autonomia, voltarem ao 

sítio certo, ao sítio decisivo, ao órgão de governo próprio competente 

para as realizar ou para as propor junto de quem tem eventualmente a 

última competência que é naturalmente este Parlamento. 

Convém, igualmente, assinalar e relembrar o magno desafio que temos 

pela frente. Um desafio que eu chamaria desde logo de interno porque 

todos temos consciência que só uma consensualização, que só uma 

consensualização sobre estas grandes questões, poderá legitimar uma 

posição forte, uma posição que tenha viabilidade de vencimento e de 

vitória. 
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Naturalmente, que essa consensualização tem custos democráticos que 

todos nós, creio eu bem, hoje, agora, acontece é naturalmente um bom 

indício, temos consciência que vai ser preciso, como tem acontecido da 

parte de todos nós, grandeza democrática, paciência democrática, 

consensualização, prescindir de alguns pormenores em nome do essencial 

e sentir que as propostas que daqui, eventualmente, sairão não serão de 

nenhum partido, mas serão dos Açores e serão de nós todos.  

Este momento vai com certeza exigir-nos essa grandeza. 

Eu estou firmemente convencido e esperançado, que à semelhança do que 

já ocorreu muitas vezes no passado, nós estaremos todos à altura deste 

desafio e também bem precisamos porque, Sras. e Srs. Deputados, 

quando se trata de avanços da autonomia, quando se trata de fazer valer 

as nossas posições, o que nos diz a verdade histórica e preventivamente 

acho sempre melhor contarmos com ela, será mais fácil como quase 

sempre tem acontecido, nós defrontarmos a república dos preconceitos. 

Creio que a república dos afetos, tão na moda, será nesta matéria vencida, 

uma vez mais, pela república dos preconceitos e nós temos que estar 

preparados para isso, nós temos que estar preparados para isso porque 

este trabalho, aliás como dizia alguém que unanimemente homenageámos 

esta semana e alguém, também é bom lembrar, não era um santinho de 

pagela, não era um escuteiro, era um político minhas senhoras e meus 

senhores, um político dos bons, é certo, e como dizia esse político: “só é 

derrotado quem desiste de lutar”. 

Eu tenho a certeza que nós, açorianos, a respeito dos avanços da 

autonomia, dos nossos direitos, do nosso espaço, da justiça que 

merecemos, não desistiremos com certeza de lutar e também saberemos e 

temos que fazer esse trabalho com os políticos dos Açores.  
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Tenho a certeza que isso acontecerá e se isso acontecer independente dos 

escolhos, independentemente das dificuldades e independentemente do 

tempo que as nossas posições consensualizadas levarem a ter vencimento, 

nós com certeza ganharemos, ganharemos sempre e seremos, nós desta 

vez, mais uma vez, se o soubermos à nossa maneira, cantarmos este fado 

desta nova severa. 

Deputado José San-Bento (PS): Muito bem! 

O Orador: O desafio está lançado, vamos a ele! 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS e dos Membros do Governo: 

Muito bem! Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS e dos Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigada, Sr. Deputado. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Marinho. 
 (*) Deputado António Marinho (PSD): Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo: 

Muito rapidamente, reforço muito rapidamente, apenas para referir que 

esta é uma iniciativa bem vinda, é um domínio em que temos trabalho 

feito nos últimos anos e que é conhecido e portanto consideramos a 

importância desta matéria; subscrevemos com gosto esta iniciativa e de 

forma imediata e naturalmente que o empenho que temos tidos nesta 

matéria, obviamente será mantido durante os trabalhos da Comissão e ao 

longo dos próximos tempos. 

Votaremos favoravelmente e daremos os nossos contributos, fruto do 

trabalho que já temos feito e em completa abertura para encontrar 
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soluções consensuais, que aliás foram destacadas pelo Sr. Deputado 

Francisco Coelho. 

Pensamos que depois dos primeiros 40 anos de autonomia, este é um bom 

passo de todos nós, do qual poderão sair extremamente beneficiados os 

Açores e os açorianos. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem! Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD) 

 

Presidente: Obrigada, Sr. Deputado. 

Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra. 
 (*) Deputada Graça Silveira (CDS-PP): Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Srs. Membros do Governo: 

Assumindo também o compromisso da celeridade nesta intervenção, devo 

dizer que o CDS está, como sempre esteve, disponível para debater e 

aperfeiçoar a autonomia, razão pela qual subscreveu esta iniciativa e que 

o CDS quer, efetivamente, afirmar a autonomia, mas entende que para 

isso é preciso, e desde logo, pôr em prática o nosso Estatuto Político-

Administrativo. Passamos demasiado tempo em guerrilhas com o 

Terreiro do Paço e perdemos muito pouco tempo para operacionalizar e 

utilizar as prorrogativas que nos foram concedidas na última revisão da 

Constituição, que de resto devo lembrar o exemplo disso foi o que se 

passou ontem aqui com a iniciativa do CDS, em que pretendia 

exatamente operacionalizar o conceito de gestão partilhada e preferimos 

ficar numa discussão entre cá e lá. 

Devo dizer, no entanto, e não prescindindo quanto ao teor dos 

considerandos plasmados no preâmbulo e em relação a isso voltaremos 
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futuramente à discussão, obviamente que o CDS aprova a parte resolutiva 

desta iniciativa. 

Muito obrigada. 

Presidente: Obrigada, Sra. Deputada. 

Sr. Deputado Paulo Estêvão, tem a palavra. 
(*) Deputado Paulo Estêvão (PPM): Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Srs. Membros do Governo: 

Muito rapidamente dizer o seguinte: para nós é da maior importância o 

trabalho que esta Comissão irá desenvolver. 

Há muitos anos que nos batemos por muitas das matérias que vão ser 

agora discutidas no âmbito da Comissão: as candidaturas e a 

possibilidade de candidaturas independentes, portanto o fim do 

monopólio dos partidos políticos; a possibilidade de listas abertas; o voto 

eletrónico; a criação de partidos regionais, a extinção do cargo de 

Representante da República, etc., etc., etc.. 

É um conjunto de matérias de enorme importância que o PPM lançou 

para o debate público na Região, em primeiro lugar, portanto da nossa 

parte é da maior importância e para nós a criação desta Comissão 

representa um triunfo, o triunfo das ideias, o triunfo da persistência para 

um caminho novo para a autonomia dos Açores, mais aberto à cidadania, 

à participação de todos, um sistema político mais aberto. 

Presidente: Obrigada, Sr. Deputado. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Corvelo. 

Deputado João Corvelo (PCP): Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Srs. Membros do Governo: 

A Autonomia, fruto da Constituição e da Revolução de Abril que trouxe a 

liberdade, o progresso e a justiça social à Região. 
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O processo de construção da Autonomia é longo e sempre inacabado, 

sendo certo que há sempre muitas barreiras que é necessário ultrapassar.  

Desde logo, é necessário que os açorianos se revejam no processo 

autonómico e, se é verdade que restrições, atropelos e até alguns 

afrontamentos por parte do Poder Central têm levantado barreiras e 

entraves ao normal desenvolvimento da Região no quadro autonómico, 

também é verdade que algumas políticas conduzidas pelos Órgãos de 

Governo próprio da Região não contribuíram e não contribuem para o 

fortalecimento da Autonomia, nem para a mobilização e empatia dos 

açorianos pelas suas instituições autonómicas.  

Quando os açorianos por exemplo são alvos de medidas do Poder Central, 

como cortes salariais, bloqueio de carreiras e admissões na Administração 

Regional e no sector público em geral, é natural que haja descrença nas 

instituições Autonómicas.  

Na verdade, as instituições só se credibilizam se o cidadão comum 

perceber e sentir a sua utilidade no plano prático e é natural que assim 

não seja quando as instituições Autonómicas não têm a capacidade, ou a 

vontade de contrariar medidas que prejudicam os açorianos.  

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo: 

Defender e aprofundar a Autonomia exige que se utilizem todas as 

competências consagradas no Estatuto Político-Administrativo e não se 

pode ficar pela mera retórica, sem correspondência na prática.  

Defender e aprofundar a Autonomia não pode, na nossa opinião, passar 

pela aceitação subserviente das imposições da União Europeia em relação 

às Regiões Ultraperiféricas. 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo: 
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Para nós, PCP, é essencial e fundamental a reflexão e o aprofundamento 

do debate sobre a Autonomia e as suas instituições. É essencial que este 

debate e este confronto de ideias se faça de modo útil e profícuo, daí a 

nossa posição muito clara, ao subscrevermos e apoiarmos a criação desta 

Comissão, em cujo trabalho nos empenharemos.   

Presidente: Obrigada, Sr. Deputado. 

Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zuraida Soares. 
(*) Deputada Zuraida Soares (BE): Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Srs. Membros do Governo: 

Duas palavras apenas: a primeira é que o BE subscreve na íntegra o teor 

da intervenção do Deputado Francisco Coelho sobre o diploma, sobre os 

seus objetivos amplos, sobre a sua necessidade e também sobre, enfim, a 

antecipação de contrariedades de diversa natureza com as quais nos 

vamos confrontar porque na realidade o aprofundamento da autonomia 

não é uma ação pacífica, nunca foi, nunca será e penso que faz parte da 

natureza da própria autonomia esta dialética e este contraditório 

permanente com outro tipo de poderes. 

Portanto, subscrever essa intervenção e acrescentar que o Bloco de 

Esquerda está completamente empenhado, não precisa de dizer se foi o 

primeiro, o segundo ou o terceira a apresentar, seja que proposta for, 

estamos completamente empenhados num trabalho conjunto, num 

trabalho frontal, honesto, exigente, ambicioso e que na realidade dê 

resposta a vários problemas com que nós nos confrontamos na nossa 

Região, sendo que a gestão partilhada do mar, é do nosso ponto de vista o 

mais urgente e aquele que eventualmente nos trará os tais confrontos de 

maior profundidade. 

Muito obrigada. 
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Presidente: Obrigada, Sra. Deputada. 

Pergunto se há mais inscrições? 

 

(Pausa) 
 

Julgo não haver. 

Vamos então passar à votação deste Projeto de Resolução. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam, façam o favor de se manter 

como estão. 

Secretária: O Projeto de Resolução apresentado foi aprovado por 

unanimidade. 

Presidente: Vou então passar a ler a proposta de deliberação final: “A 

Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

propõe que a Assembleia declare findo o período legislativo de janeiro”. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam, façam o favor de se manter 

como estão. 

Secretária: A proposta de deliberação final, foi aprovada por 

unanimidade. 

Presidente: Estão encerrados os nosso trabalhos. 

Um bom dia a todos e um bom regresso a casa. 

 

Eram 10 horas e 24 minutos. 

 
(*) Texto não revisto pelo Orador. 

 

Deputados que entraram durante a Sessão: 
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Partido Socialista (PS) 

José Carlos Gomes San-Bento de Sousa 

Pedro Miguel Medeiros de Moura 

 

Deputados que faltaram à Sessão: 

 

Partido Social Democrata (PSD) 

Duarte Nuno d’Ávila Martins de Freitas 

Luís Miguel Forjaz Rendeiro 

 

Partido Popular (CDS/PP) 

Artur Manuel Leal de Lima 

 

Documentos entrados 

1- Projetos de Lei: 

 

Assunto: Reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de 

assédio em contexto laboral no setor privado e na administração pública – 

n.º 22/XI-AR - n.º 371/XIII/2.ª (PS) 

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 17 

Comissão: Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

Data Limite de Parecer: 2017 – 02 – 06. 

 

2 – Projetos de Resolução: 
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Assunto: Definição dos mecanismos de operacionalização dos direitos da 

Região sobre as Zonas Marítimas Portuguesas – n.º 9/XI 

Proveniência: CDS-PP 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 18 

Pedido de urgência e dispensa de exame em Comissão; 

 

Assunto: Recomenda a realização de um estudo sobre a abstenção eleitoral 

nos Açores - Abstenção técnica e abstenção consciente: Evolução, causas e 

formas de combate – n.º 10/XI 

Proveniência: PS, PSD, CDS-PP, BE e PPM 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 18 

Pedido de urgência e dispensa de exame em Comissão; 

 

Assunto: Cria a Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia 

(CEVERA) – n.º 11/XI 

Proveniência: PS, PSD, CDS-PP, BE, PCP e PPM 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 18 

Pedido de urgência e dispensa de exame em Comissão. 

 

3 – Petições: 

 

Assunto: Solicitação de tolerância de ponto na terça-feira das Festas de 

Nossa Senhora do Rosário, na Vila das Lajes – n.º 2/XI 

Proveniência: Clélio Ribeiro Parreira Toste de Meneses 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 13 

Comissão: Assuntos Sociais 

Data Limite de Parecer: Aguarda Admissibilidade. 

http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjR009.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjR009.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjR010.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjR010.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjR010.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjR011.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/iniciativas/XIEPjR011.pdf
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4 – Requerimentos: 

 

Assunto: Air Traffic Service Reporting Offices 

Autor: João Paulo Corvelo (PCP) 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 16 

Referência: 54.04.02 – N.º 61/XI; 

 

Assunto: Apagão Eletrónico do Governo Regional 

Autor: Paulo Estêvão (PPM) 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 18 

Referência: 54.07.00 – N.º 62/XI. 

 

5 – Comunicações/Informações: 

 

Assunto: Ofício a apresentar recurso para o Plenário da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do despacho da Presidente 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, exarado a 8 

de janeiro de 2017, com a referência S/34/2017, em que se informa o 

adiamento do período legislativo para o dia 17 de janeiro  

Proveniência: Paulo Estêvão, Deputado da Representação Parlamentar do 

PPM/Açores 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 09; 

 

Assunto: Ofício a remeter o relatório de execução do Decreto Legislativo 

Regional n.º 23/2016/A, de 10 de novembro, que altera o Vale Saúde e 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIreque61.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIreque62.pdf
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aprova o Sistema Integrado de Gestão de inscritos para Cirurgia da Região 

Autónoma dos Açores  

Proveniência: Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência 

para os Assuntos Parlamentares 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 13; 

 

Assunto: Ofício a remeter o relatório n.º 1/2017 sobre a “Evolução 

orçamental até ao final do 3.º trimestre de 2016”  

Proveniência: Conselho de Finanças Públicas 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 17; 

 

Assunto: Ofício a comunicar José Manuel Monteiro Lourenço para 

Representante da Região Autónoma dos Açores no Conselho de Opinião 

da RTP, S.A.  

Proveniência: André Bradford, Presidente do Grupo Parlamentar do PS 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 18; 

 

Assunto: Ofício a comunicar os Representantes da Região Autónoma dos 

Açores no Conselho Económico e Social, nomeadamente, Gilberta Pavão 

Nunes Rocha (efetivo) e José Mancebo Soares (suplente) para a Comissão 

Especializada de Política Económica e Social (CEPES) e José Manuel 

Rosa Nunes (efetivo) e António Frederico Correia Maciel (suplente) para a 

Comissão Especializada de Desenvolvimento Regional e de Ordenamento 

do Território (CDROT)  

Proveniência: André Bradford, Presidente do Grupo Parlamentar do PS 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 18; 
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Assunto: Ofício a comunicar Álvaro António Gancho Borralho para 

Representante da Região Autónoma dos Açores no Conselho Nacional de 

Educação  

Proveniência: André Bradford, Presidente do Grupo Parlamentar do PS 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 18. 

 

6 -  Relatórios: 

 

Assunto: Proposta de Lei n.º 43/XIII/2ª (GOV) – “Aprova o Regime da 

Valorização Profissional dos trabalhadores em funções públicas” – n.º 

13/XI-AR 

Proveniência: Subcomissão de Política Geral 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 17; 

 

Assunto: Ante-Período Legislativo de janeiro de 2017 

Proveniência: Comissão de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 17; 

 

Assunto: Proposta de Lei n.º 44/XIII/2.ª (GOV) – “Altera o Código 

Cooperativo” – n.º 11/XI-AR 

Proveniência: Subcomissão de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 17; 

 

Assunto: Proposta de Lei n.º 356/XIII/2.ª (PCP) – “Procede à primeira 

alteração ao Código Cooperativo assegurando o efetivo respeito pelos 

princípios cooperativos da Aliança Cooperativa Internacional” – n.º 12/XI-

AR 

http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP847-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP847-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP847-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI8751.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP846-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP846-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP845-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP845-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP845-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP845-AR.pdf
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Proveniência: Subcomissão de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 17; 

 

Assunto: Projeto de Lei n.º 363/XIII/2.ª (PCP) – “Gestão democrática dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário” – n.º 16/XI-AR 

Proveniência: Subcomissão de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2017 – 01 – 17. 

 

7-  Diários: 

 

Consideram-se aprovados nesta Sessão Plenária os Diários n.os 3, 4 e 5. 

 

P’la Redatora, Noélia Escobar 

 

http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP848-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP848-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIP848-AR.pdf

