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Cento e dezassete alunos de 39 escolas do Ensino Básico do distrito de Viseu
participaram em mais uma edição do programa ‘Parlamento dos Jovens — Ensino
Básico’, iniciativa que este ano coloca em debate a Educação Sexual nas Escolas. Esta
sessão decorreu durante todo o dia de 2ª-feira da semana passada, dia 22 de Março
Este ano a sessão distrital decorreu em Moimenta da Beira; esta foi a primeira
descentralização deste evento, pois nos anos anteriores decorreu sempre em Viseu.

Cerca das 9 horas da manhã começaram a chegar as escolas participantes ao
Auditório Padre Bento da Guia, onde decorreu a sessão.
Na recepção aos participantes foi distribuída a documentação necessária para as
deliberações e votações, que decorriam pelo sistema de braço no ar.
A abertura desta Sessão foi feita pelo representante da Direcção Regional da
Educação do Norte, Manuel Adrega, seguindo-se a palavra dos convidados: Deputado
da Assembleia da República, Paulo Barradas, da Bancada Parlamentar do PS;
Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo; Governador Civil de Viseu, Miguel
Ginestal e representantes da Assembleia da República, Dr.ª Cecília Barata e Dr.ª Julieta
Sampaio. A presença desta última honrou muito todos os presentes e o Município de
Moimenta da Beira, uma vez que é considerada a «mãe» deste projecto.
O presidente da Sessão (Deputado da Assembleia da República, Paulo
Barradas) dirigiu os trabalhos e assegurou a ordem dos debates. No Período Antes da
Ordem do Dia (PAOD) os alunos colocaram várias questões ao senhor deputado sobre o
funcionamento da Assembleia da República e sobre temas da actualidade, como foi o

caso da questão colocada pela deputada Rita Leitão de Moimenta da Beira, que colocou
uma questão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e sobre a disciplina de
voto.
Após este período passou-se ao debate na generalidade dos Projectos de
Recomendação (POD). Os representantes de cada escola defenderam as medidas
constantes dos seus projectos dispondo de três minutos por escola. Esta fase do debate
visa esclarecer os conteúdos das propostas de cada Escola, para que os deputados
votem, a seguir, o projecto que entendam que, globalmente, reúne as melhores
condições para servir de base ao Projecto de Recomendação do Círculo. O Projecto de
Recomendação da Escola de Moimenta da Beira foi apresentado pela deputada Mariana
Nascimento, que defendeu com muita garra o nosso projecto, mostrando que é possível
pôr em prática a Educação Sexual nas Escolas e que esta é muito importante para a
formação e educação dos jovens.
Seguidamente passou-se à votação na generalidade. O presidente da Mesa submeteu
cada Projecto a votação e os deputados votaram a favor dos projectos que consideraram
melhores (os deputados podiam votar em mais do que um projecto). O Projecto mais votado foi
o da nossa Escola. A partir deste momento deixou de ser o Projecto da Escola de Moimenta da
Beira e passou a ser o Projecto Base do Círculo Eleitoral de Viseu.
Depois passou-se ao debate e votação na especialidade. Esta fase destina-se a discutir
cada medida do projecto-base, podendo ser introduzidas alterações e aditamentos, de forma a
que o Projecto de Recomendação do Círculo não ultrapasse 4 medidas. Para esta discussão e
análise os senhores deputados reuniram-se em pequenas comissões de trabalho, depois cada
comissão apresentou as suas conclusões.
Esta fase segue a seguinte metodologia:
1º- Propostas de eliminação – O presidente pergunta se alguma Escola ou Comissão
deseja apresentar uma proposta de eliminação (ou corte) de uma das mediadas do texto base.
(foi eliminada a terceira medida do nosso projecto);
2º- Propostas de alteração – O presidente interrompe a Sessão por alguns minutos para
que os deputados participantes possam apresentar, por escrito e em impresso próprio, propostas
de alteração ao projecto base que podem ser de alteração de redacção ou de aditamento. As
nossas medidas não foram alteradas nem houve nenhum aditamento às mediadas iniciais.

3º Propostas de aditamento – foram aditadas ao projecto-base mais duas medidas
propostas por várias escolas e comissões que foram submetidas a votação.

O Presidente informou que, no final da Sessão, os representantes da
Coordenação da AR e da DRE confirmarão, em conjunto, a redacção final do Projecto
de Recomendação do Círculo Eleitoral de Viseu. Seguidamente passou-se à eleição dos
deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e à eleição do Porta-Voz do
círculo eleitoral.
Os deputados eleitos para a Sessão Nacional foram das seguintes escolas:
1º-Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira
2º- Escola EB 2, 3 de Grão Vasco
3º- Escola Secundária / 3 Latino Coelho
4º - Escola Secundária / 3 de Oliveira de Frades
5º - Escola EB 2,3 Gomes Eanes de Azurara
De seguida procedeu-se à eleição do Porta-voz do Círculo Eleitoral de Viseu
para a Sessão Nacional que irá decorrer nos dias 27 e 28 de Maio na Assembleia da
República. Mais uma vez a deputada de Moimenta da Beira, Mariana Nascimento foi a
vencedora, tendo agora a responsabilidade de ser a líder parlamentar e a porta-voz de
todo o distrito na defesa das nossas ideias / medidas.
No final foi entrevistado o deputado Paulo Barradas que se disse muito agradado
com o nível do debate e com a prestação dos jovens deputados, pois estiveram atentos e
intervieram muito positivamente.
Gostaríamos ainda de salientar (professores e alunos da Escola de Moimenta da
Beira envolvidos neste Projecto) a excelente organização e o apoio prestado pela
Câmara Municipal, Equipa de Apoio às Escolas da Beira e Douro e Agrupamento
Vertical de Escolas de Moimenta da Beira. Estas 3 instituições mostraram ser capazes
de trabalhar em conjunto, proporcionando aos jovens de todo o distrito um dia muito
agradável, incluindo um saboroso almoço e um lanche ao final do dia.

Por fim, queremos salientar que a boa prestação dos deputados de Moimenta da
Beira só foi possível graças a um trabalho de equipa existente mas nossa escola,
concretamente com os elementos da Equipa do PEPS.
Esta sessão terminou com as palavras do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, que se mostrou muito satisfeito, dando os parabéns aos jovens deputados de
Moimenta da Beira.
Apesar da alegria e satisfação da vitória, deputados eleitos, assim como eu, na
qualidade de jornalista, saímos daquela sessão com um grande sentido de
responsabilidade; pois os meus colegas vão estar na linha da frente na Sessão Nacional a
defender o Distrito de Viseu na Assembleia da República para todos os círculos
eleitorais do país e de fora da Europa e eu, vou estar de novo a fazer a cobertura do
evento na Assembleia da República.
Boa sorte para todos e que consigam defender com seriedade e espírito crítico as
recomendações do Círculo eleitoral de Viseu para que no mínimo uma das
Recomendações do Projecto Final à AR seja dos Alunos de Viseu.
Cá estarei de novo, após a Sessão Nacional para dar mais notícias…
A todos os que nos apoiaram um grande Bem Haja…
Beatriz Freixo
Jornalista do Parlamento dos Jovens

Deputados de Moimenta da Beira:
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Deputada Mariana Nascimento a defender o Projecto
de recomendação da Escola de Moimenta da Beira, que acabou por ser o mais votado.

Jovens deputados nas Comissões de
Trabalho recebendo instruções do deputado Paulo Barradas, e do elemento da Equipa de
Apoio às Escolas Beira e Douro, Manuel Adrega

