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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 
O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 26 de março de 2014 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia, emitido na mesma data, para apreciação e emissão de parecer até ao dia 28 

de abril de 2014. 

 

Foi solicitada a prorrogação do prazo estabelecido para emissão de parecer, ao 

abrigo das disposições regimentais aplicáveis. 

 

A prorrogação de prazo foi concedida, estabelecendo novo prazo para emissão 

de parecer até 27 de junho de 2014. 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
O Projeto de Resolução em apreciação foi apresentado por iniciativa da 

Representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico, exercida em conformidade 

com o estatuído na alínea d) do n.º 1 artigo 31.º do Estatuto Político Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores aprovado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro, em 

conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores que aborda o poder de iniciativa. 

 

Nos termos do artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa, aplicam-se 

aos Projetos de Resolução, com as devidas adaptações, as disposições regimentais 

relativas ao processo legislativo comum, com exceção das enumeradas no n.º 1 do 

mesmo artigo. O debate das iniciativas em plenário é precedido da sua apreciação pelas 

comissões especializadas permanentes, em razão da matéria, cabendo a estas elaborar os 

correspondentes relatórios, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do 

Regimento da Assembleia. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 

 3 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores nº 30/2012/A, de 21 de Dezembro, as matérias relativas ao 

Desporto, onde se enquadra o presente Projeto de Resolução, são competência da 

Comissão de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 
Para o efeito, a Comissão deliberou proceder à audição do proponente da 

iniciativa (PPM), do Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura (SRECC) e do 

Presidente do Clube Desportivo do Corvo. Após as audições referidas, a Comissão 

deliberou também, proceder à audição do Presidente do Município de Vila do Corvo.  

O membro do Governo Regional com competência em matéria de Desporto e o 

Presidente do Clube Desportivo do Corvo foram ouvidos a 19 de maio de 2014, na 

delegação de Angra do Heroísmo, sendo o segundo por meio de videoconferência. 

O Presidente do Município de Vila do Corvo foi ouvido a 25 de julho de 2014, 

na delegação de Ponta Delgada, por meio de videoconferência. 

Reunida novamente a de 17 de outubro de 2014, a Comissão procedeu à emissão 

de parecer e aprovação do respetivo relatório. 

 

1) Apresentação da iniciativa pelo Proponente: 

 

O Deputado proponente fez uma breve descrição da vida e da realidade corvina 

no que se refere ao desporto; registou que o isolamento, o fraco peso demográfico, os 

custos da insularidade e a falta de grupos económicos são, por si, condicionalismos que 

dificultam o desenvolvimento desportivo na Ilha do Corvo. Abordou também a vertente 

do Desporto Federado nos Açores, que conta com cerca de 23000 atletas mas nenhum 

deles é da Ilha do Corvo, em consequência dos fatores indicados. Da análise feita, o 

deputado concluiu que os resultados no desenvolvimento desportivo da ilha não são 

satisfatórios, e que isto se deve ao insucesso do modelo criado e aplicado pelo Governo 

Regional dos Açores. Perante o abandono das políticas de desporto na Ilha do Corvo e 

da degradação das instalações desportivas na Ilha do Corvo, concretamente do 
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Polidesportivo, propriedade Região Autónoma dos Açores, o proponente afirma ser 

necessário alterar procedimentos e atribuir reais condições de funcionamento ao Serviço 

de Desporto do Corvo.  

 

2) AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

(SRECC), Luiz Fagundes Duarte: 

 

O SRECC iniciou a sua audição destacando um dos últimos aspetos referidos 

pelo proponente: o Polidesportivo do Corvo foi inaugurado há um ano, mas disse não 

poder concordar com a opinião de que a destruição, por atos de vandalismo, que o 

mesmo já apresenta possam ser imputados exclusivamente à responsabilidade do 

Governo Regional. Ao recuar no tempo, o SRECC relembrou que o Decreto 

Regulamentar Regional n.º 8/2013/A, de 17 de julho, refere, no contexto da Direção 

Regional do Desporto, no n.º 2 do artigo 44.º “Estrutura nuclear”, que os serviços 

executivos periféricos funcionam na dependência direta do Diretor Regional do 

Desporto sendo que, conforme prescreve o artigo 51.º -“Constituição e funcionamento 

dos serviços de desporto”, os Serviços de Desporto das ilhas de Santa Maria, Graciosa, 

São Jorge, Pico, Flores e Corvo são serviços executivos simples, e conforme disposto 

nos n.º s 4 e 5 do artigo 51.º do mesmo diploma, o Serviço de Desporto da Ilha do 

Corvo é coordenado pelo professor de Educação Física da Escola Básica e Secundária 

Mouzinho da Silveira, funcionando junto desta e ao qual compete assegurar o 

necessário apoio logístico e administrativo. Sublinhou que até à data da audição, a 

Direção Regional do Desporto não recebeu qualquer queixa por parte da escola. 

Esclareceu também que a ilha do Corvo, em termos demográficos apresenta 

características que não justificam a criação de uma estrutura de Serviço de Desporto 

idêntica às das ilhas das Flores, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa Maria. 

Satisfatoriamente, os progressos que se têm registado, em termos de prática desportiva 

demonstram a eficácia da atuação do coordenador do Serviço de Desporto da ilha do 

Corvo, nos parâmetros estabelecidos pela Lei Orgânica da Secretaria Regional da 

Educação, Ciência e Cultura, de 17 de julho. Disse ainda que, compete ao Governo dos 

Açores legislar, apoiar e coordenar a prática desportiva, a partir das iniciativas da 

população (Clubes, Associações e Federações), em todas as tipologias de prática 
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desportiva. E no cumprimento das suas competências, o Governo Regional construiu e 

inaugurou o polidesportivo do Corvo em maio de 2013, obra que atingiu os 622 mil 

euros. A construção desta estrutura veio facultar aos corvinos a possibilidade da prática 

desportiva de acordo com os interesses dos seus habitantes. O diagnóstico das obras de 

conservação das instalações, assim como eventuais benfeitorias que se venham a 

verificar necessárias, serão articulados entre a Secretaria Regional da Educação, Ciência 

e Cultura, através da Direção Regional do Desporto e o Serviço de Desporto da ilha do 

Corvo, tendo a edilidade do Corvo manifestado disponibilidade para colaborar neste 

processo. De qualquer modo, disse que, caso venha a revelar-se a necessidade de 

alguma intervenção, para o qual o Serviço de Desporto do Corvo não esteja habilitado, a 

Direção Regional do Desporto assumirá os procedimentos necessários para o efeito, 

como sucederá neste caso. 

 Por fim, considerou relevante deixar algumas informações que dão nota dos 

apoios e programas levados a cabo na Ilha do Corvo, em matéria de desporto. Nessa 

ordem, mencionou que na época de 2011/2012 foi realizado um contrato programa com 

a Escola Mouzinho da Silveira para apoio a um núcleo de Futsal e Voleibol com 19 

elementos; nos últimos 5 anos a Escola Mouzinho da Silveira tem vindo a participar, 

sem interrupções, nas diferentes fases dos Desporto Escolar; nos Jogos Desportivos 

Escolares, a escola participa desde 2001 até à presente época, com exceção de dois 

anos, sendo que nas últimas edições contou com a participação de 105 alunos; foi, 

também, celebrado um contrato programa com o Fundo Escolar da Escola Básica 

Integrada Mouzinho da Silveira para promover o desenvolvimento de atividades físicas 

e desportivas das Escolinhas do Desporto em 2003/2004 e na presente época desportiva, 

retomou-se o programa, agora com o Clube Desportivo Escolar do Corvo. Uma maior 

participação e envolvimento da comunidade Corvina no Desporto Regional dependerão 

dos movimentos associativos que vão surgindo.  

Quanto ao projeto de resolução apresentado pelo proponente, o SRECC disse 

existirem alguns aspetos que merecem uma ou outra observação; tendo em conta que o 

Serviço de Desporto da Graciosa tem duas pessoas ao serviço, em proporção, o Serviço 

de Desporto da Ilha do Corvo está em vantagem, pelo que não tem enquadramento falar 

em alterações orgânicas. Como já referiu, o apoio logístico é assegurado pela Escola 
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Básica e Secundária Mouzinho da Silveira e o responsável é o Professor de Educação 

Física. Por tudo o que foi referido, o SRECC disse em observações finais que, não é 

compreensível afirmar que faltam condições no Corvo para a prática desportiva. 

 

Finda a apreciação da iniciativa, o Secretário Regional disponibilizou-se para 

responder às questões que os deputados entendessem colocar, momento que foi 

utilizado pelos deputados Cláudio Almeida, Paulo Estêvão e Lúcio Rodrigues. 

 

O Deputado Cláudio Almeida questionou o SRECC se uma alteração orgânica 

nos Serviços de Desporto da Ilha do Corvo poderá ter consequências positivas no 

desenvolvimento da atividades desportivas nessa ilha, nomeadamente com a 

participação no desporto federado, ao que o SRECC respondeu que, de acordo com a 

realidade demográfica, os dados revelam um número significativo de corvinos a praticar 

desporto. Na sua maioria são jovens em idade escolar, pelo que facilmente se 

compreende não ser necessário um funcionário a tempo inteiro no Serviço de Desporto 

daquela ilha, e não será um funcionário a tempo inteiro nesse serviço que irá criar a 

possibilidade de integrar o Desporto Federado Açoriano. 

O Deputado Paulo Estevão focou como pontos fulcrais, a manutenção das 

instalações e a prática de desporto federado. Disse que o polidesportivo do Corvo se 

encontra naquele estado de degradação devido, sobretudo, às condições climáticas que 

se verificam na ilha e ao total abandono em que se encontram as instalações; afirmou 

que nas outras ilhas a atuação das crianças seria idêntica se também não existisse 

ninguém a tomar conta das instalações públicas. Daí defender a necessidade de ter 

funcionários a gerir, cuidar e zelar por aquelas instalações desportivas. Registou que até 

o SRECC concordou que a Ilha do Corvo tem muitos praticantes de desporto. Salientou 

depois que o facto de não existirem atletas federados não se deve apenas à inexistência 

de grupos empresariais que apoiem e promovam essa prática e à pequena dimensão 

demográfica da ilha. A Administração Regional também tem responsabilidade devido à 

sua inação.  

O deputado Cáudio Almeida rebateu as afirmações do SRECC, afirmando que o 

atual responsável pelo Serviço de Desporto da Ilha do Corvo sendo um professor de 
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Educação Física, da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, nunca poderá 

exercer as mesmas funções de um Coordenador de Desporto de qualquer outra ilha.  

O SRECC respondendo ao deputado Paulo Estevão, relembrou que a cobertura 

do polidesportivo foi imposição das estruturas locais do Corvo, uma vez que o Governo 

Regional pretendia construí-lo à semelhança das outras ilhas devido às condições 

atmosféricas que se fazem sentir nas nossas ilhas. Sublinhou que o deputado nunca se 

pronunciou contra essa imposição. Quanto ao desporto federado, o SRECC disse que, o 

Corvo tem os apoios permitidos na lei, tem as estruturas necessárias à prática 

desportiva, o que falta é população que permita concretizar essa participação.  

Relativamente aos estragos do polidesportivo, o SRECC repetiu o que já antes 

tinha explicado ou seja, em conformidade com o disposto nos artigos 4º e 5º do artigo 

51º do DRR nº 8/2013/A, de 17 de julho, o Serviço de Desporto da Ilha do Corvo é 

coordenado pelo professor de Educação Física da Escola Básica e Secundária Mouzinho 

da Silveira e funciona junto a esta, a qual assegura o necessário apoio logístico e 

administrativo. Ora, o Governo Regional não recebeu até à data da audição qualquer 

queixa por parte da escola, a dar nota da situação do polidesportivo, disse o SRECC. No 

entanto, o Governo Regional já assegurou que vai proceder à reposição dos estragos 

verificados, mas salvaguardou também que irá ser celebrado um protocolo escrito com a 

edilidade do Corvo para que fique tudo clarificado. 

O deputado Paulo Estevão refutou as palavras do SRECC afirmando que a 

escola não tem responsabilidade legal de manter o polidesportivo e muito menos os 

recursos suficientes para acarretar com a responsabilidade de repor os estragos 

verificados nessas instalações. Salientou que sempre defendeu a cobertura total do 

polivalente e a sua utilização exclusivamente para fins desportivos.  

O deputado Lúcio Rodrigues salientou ser importante centrar a análise no corpo 

resolutivo apresentado, e que nessa lógica não está em causa a criação de um serviço de 

desporto que já lá existe, de forma idêntica ao que existe em outras ilhas. O principal 

problema do desenvolvimento da atividade desportiva no Corvo prende-se com a 

demografia da mesma. Relevou todo o trabalho que tem vindo a ser realizado nos 

últimos anos, e que os impactos desse trabalho estão visíveis, como sejam os melhores 

resultados obtidos progressivamente e uma maior participação de alunos e professores 

na atividade desportiva da ilha. Cabe ao movimento associativo desportivo, tal como 
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nas restantes ilhas, promover, dinamizar e aumentar essa atividade desportiva. Fez 

também uma observação às fotografias remetidas por correio eletrónico, no decorrer da 

presente audição, pelo deputado Paulo Estevão, dando conta do estado de degradação 

em que se encontra o polidesportivo, onde disse ser perfeitamente visível e percetível 

que nem todo os estragos lá verificados se possam atribuir às condições climatéricas da 

ilha. Por fim, questionou o SRECC se, da parte da Secretaria que tutela, já foi efetuada 

alguma diligência no sentido de perceber a posição da edilidade da Ilha do Corvo para 

uma colaboração, em parceria, no que respeita à reparação do polidesportivo e por outro 

lado, se já foram efetuadas diligências junto do Delegado do Desporto, na Ilha do 

Corvo, para averiguar quais as razões das instalações em causa se encontrarem naquele 

estado lamentável.  

O SRECC clarificou ao deputado Paulo Estevão que nunca atribuiu 

responsabilidade à escola para a realização dos arranjos agora necessários; disse sim, ser 

da responsabilidade desta reportar à Direção Regional do Desporto o que se estava a 

verificar e escola não o fez. Ao deputado Lúcio, o SRECC explicou que desde o início 

da entrada em funcionamento foram estabelecidos contactos informais, no sentido de 

assegurar uma gestão bipartida ou tripartida, o que afinal, não se verificou, talvez por 

não ter sido oficializado em protocolo escrito. Tal situação irá passar a estar clarificada 

em protocolo escrito, onde serão definidas responsabilidades e papel interventivo de 

cada uma das partes. O Delegado de Desporto da Ilha do Corvo reportou a informação 

necessária, no âmbito do material necessário para reparar os estragos verificados.   

 

3) AUDIÇÃO DO PRESIDENTE DO CLUBE DESPORTIVO DO CORVO, PROFESSOR 

DAVID VALENTE: 

 

O Presidente do Clube Desportivo do Corvo iniciou a sua audição afirmando que 

o Corvo é a única ilha dos Açores que não tem um coordenador a tempo inteiro, e se até 

agora tal poderia ser compreensível, deixou de o ser desde que passou a existir um 

Clube Desportivo na ilha e tendo presente todas as atividades desportivas que nela se 

praticam. Que o Clube está integrado na Associação de Desportos da Horta e que 

ambiciona concretizar outros projetos. Ter como responsável um professor de Educação 

Física não beneficia o deporto da ilha, visto que os professores que chegam à ilha são 
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contratados e necessitam de algum tempo até perceber toda a organização inerente ao 

desporto praticado na ilha. Quando, finalmente, se sentem em condições de desenvolver 

um bom trabalho a este nível são transferidos e é necessário recomeçar tudo novamente. 

Quanto ao Clube existente, o Presidente disse que o mesmo tem 2 núcleos, futsal e 

voleibol e participa com cerca de 30 atletas, número que no seu entender justifica a 

presença de um coordenador a tempo inteiro. 

 

Seguiu-se um período dedicado a pedidos de esclarecimentos, que contou com a 

participação do deputado Paulo Estevão.  

 

O deputado interveio para reforçar a ideia transmitida pelo Presidente do Clube 

Desportivo do Corvo, sublinhando que os condicionalismos indicados são penalizadores 

para a manutenção da atividade futura do Clube, e que o Serviço de Desporto da Ilha do 

Corvo poderia dar um apoio essencial nesta fase de lançamento do Clube Desportivo do 

Corvo. 

 

4) AUDIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CORVO, José 

Manuel Silva: 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Corvo disse ter havido contactos 

informais para celebrar um protocolo entre a autarquia e a tutela, para cedência e 

beneficiação das instalações do polidesportivo. A edilidade manifestou a sua 

disponibilidade para tal e aguarda a receção desse protocolo para análise. 

De seguida, mostrou-se disponível para qualquer esclarecimento. 

 O deputado Cáudio Almeida questionou o Presidente da Câmara Municipal de 

Vila do Corvo por quem tem sido efetuada a manutenção desse espaço e se esta 

manutenção tem sido realizada através do Governo Regional, ao que o Presidente da 

Câmara respondeu que a obra foi finalizada no ano anterior, tendo sido objeto de 

vistoria por parte dos serviços da Direção Regional do Desporto, da ilha Terceira, e que 

outras reparações são neste momento por conta do empreiteiro que realizou a obra.  
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CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
 

O Projeto de Resolução começa por fazer o enquadramento dos serviços de 

desporto de ilha, como “serviços executivos periféricos aos quais compete, na respetiva 

ilha, coordenar e executar as políticas superiormente definidas no âmbito do apoio ao 

associativismo desportivo, da promoção das atividades físicas e desportivas, incluindo o 

desporto escolar, e da gestão de instalações desportivas integradas no parque desportivo 

de ilha”. Refere a orgânica desses serviços, sendo que nas ilhas de São Miguel, Terceira 

e Faial são dirigidos por um diretor de serviços e os das restantes ilhas, com exceção da 

Ilha do Corvo, por um coordenador. Identifica as competências dos diretores e 

coordenadores desses serviços, que de uma forma geral são:  

           “a) Coordenar e orientar os serviços do Serviço de Desporto;  

b) Dar execução às orientações superiormente estabelecidas para os domínios de 

intervenção do Serviço de Desporto;  

c) Estudar, propor e coordenar as medidas que entender necessárias ao 

desenvolvimento desportivo e do desporto escolar;  

d) Promover e apoiar a prática de atividades físicas e desportivas, incluindo as 

adaptadas;  

e) Cooperar com as entidades do associativismo desportivo nas ações que visem 

o desenvolvimento desportivo;  

f) Acompanhar a execução de projetos que visem assegurar o desenvolvimento 

desportivo;  

g) Coordenar as atividades de desporto escolar nos seus níveis de intervenção;  

h) Cooperar com os órgãos executivos das escolas na promoção e no 

desenvolvimento das atividades do desporto escolar, ou de outras que, sendo iniciativa 

da escola, contribuam para a promoção da prática das atividades físicas e desportivas;  

i) Organizar e manter atualizando um sistema de informação dos elementos 

caracterizadores dos recursos humanos do desporto, da atividade desportiva e do 

desporto escolar da ilha;  

j) Gerir e coordenar a utilização das instalações desportivas integradas no parque 

desportivo de ilha;  



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 

 11 

k) Manter em bom estado de fruição as instalações, equipamentos e material 

desportivo;  

l) Garantir a prestação dos serviços complementares no domínio das instalações, 

equipamentos e material desportivo;  

m) Garantir as reparações ou os melhoramentos necessários nas instalações ou 

equipamentos;  

n) Elaborar processos, prestar informações e apresentar propostas que se 

constituam como suporte de decisões;  

o) Organizar e manter atualizado um sistema de informação dos elementos 

caracterizadores das instalações e material desportivo;  

p) Proporcionar espaços e materiais para o desenvolvimento de atividades de 

treino e competição, bem como para ação de formação dos recursos humanos do 

desporto;  

q) Facultar a utilização prioritária de espaços e materiais para as atividades 

curriculares dos estabelecimentos oficiais de educação e ensino da sua área de 

influência;  

r) Facultar espaços e materiais para a realização de eventos desportivos e de 

atividades de promoção de atividades físicas e do desporto;  

s) Fiscalizar a correta utilização dos bens referidos nas alíneas anteriores;  

t) Promover a cobrança das receitas do FRD.” 

 

 Centrando-se no Corvo, o proponente indica a base legal que atribui a 

coordenação do Serviço de Desporto ao professor de Educação Física da Escola Básica 

e Secundária Mouzinho da Silveira, que o serviço funciona junto da referida escola, a 

qual assegura o necessário apoio logístico e administrativo. 

O proponente regista que não estão reunidas condições que possibilitem uma 

prática desportiva frequente por parte da população corvina e a promoção da sua 

presença no desporto federado açoriano. Reconhece, também, os obstáculos que a 

pequena dimensão da ilha e a sua localização ultraperiférica colocam ao 

desenvolvimento da prática desportiva e a integração no associativismo desportivo 

regional. Destacou passos importantes que tem sido dados na Ilha do Corvo no sentido 

de ultrapassar alguns constrangimentos, nomeadamente com a participação em jogos 
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desportivos escolares e as projetadas obras de recuperação e beneficiação do 

polidesportivo da ilha, bem como a criação de um clube desportivo escolar. 

Reclama a falta de um maior apoio institucional para potenciar o 

desenvolvimento da prática desportiva e a sua inclusão no espaço do associativismo 

desportivo regional. Estando assegurada a reparação do piso e a cobertura total do 

polidesportivo, o proponente vem denunciar a falta de capacidade logística e de 

independência orçamental do Serviço de Desporto da Ilha do Corvo, no sentido de 

garantir um funcionamento efetivo desse serviço. Diz ser necessário garantir a 

conservação das instalações desportivas existentes, garantir condições de segurança das 

crianças, jovens e adultos que utilizam o polidesportivo, bem como promover a prática 

desportiva e o associativismo desportivo local de uma forma muito mais decisiva, a fim 

de recuperar o atraso de décadas que possui nesta área e bem assim, ser possível superar 

as dificuldades originadas pela realidade demográfica, localização e insuficiência de 

recursos próprios. 

Assim, a representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico propõe que 

a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo 

Regional que “altere a orgânica e o quadro de pessoal dirigente, de direção específica e 

de chefia da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, no sentido de atribuir 

ao Serviço de Desporto da Ilha do Corvo as mesmas condições de constituição e 

funcionamento que vigoram para as ilhas das Flores, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa 

Maria.  

 

O Projeto de Resolução cumpre com os requisitos formais de apresentação 

previstos no artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores, aprovado pela Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de Novembro. 
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CAPÍTULO V 
PARECER 

 
Assim, a Comissão deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável à 

aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

do Projeto de Resolução – “Melhoria das condições de funcionamento do Serviço de 

Desporto da Ilha do Corvo”, com os votos contra a iniciativa por parte do PS e com a 

abstenção com reserva de posição para plenário por parte do PSD, do CDS-PP e com o 

voto a favor da iniciativa por parte do PPM. 

 

 

A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

            

         O Presidente  

   
              (Domingos Cunha) 


