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Presidência da República
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Portugal. Presidência da República
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Âmbito e conteúdo

Participaram, por videoconferência, nas primeiras cinco audiências com o Presidente da República:

)

- Iniciativa Liberal (IL): João Cotrim de Figueiredo, presidente do IL, e Carla Castro, membro da Comissão
Executiva do partido;
- Chega (CH): André Ventura, presidente do CH, e Nuno Afonso, vice-presidente do partido;
- Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV): Mariana Silva e José Luís Ferreira, membros da Comissão
Executiva Nacional do PEV;
- Pessoas-Animais-Natureza (PAN): André Silva, porta-voz do PAN, e Inês Sousa Real, líder do Grupo
Parlamentar do partido;

Nome de pessoa
Nome comum
Nome geográfico

- CDS - Partido Popular (CDS-PP): Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, e Telmo
Correia, líder do Grupo Parlamentar do partido
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948Chefe de Estado, Direita política, Epidemia, Esquerda política, Estado de emergência, Extrema-direita,
Partido ecologista, Partido liberal, Partidos políticos, Proteção dos animais
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