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MARTA ENCARNAÇÃO

“Nós Propomos!” é o 
nome do projeto que de-
safia os alunos de Braga a  
encontrar soluções para o 
território. O projeto, apre-
sentado ontem na Escola 
Secundária Sá de Miranda e 
que pelo segundo ano con-
ta com a adesão da Câma-
ra de Braga, é promovido 
pelo Instituto de Geogra-
fia e Ordenamento do Ter-
ritório da Universidade de 
Lisboa (IGOT) e pela ESRI 
Portugal. 

Com mais de 30 esco-
las aderentes, o “Nós Pro-
pomos!” ganhou dimensão 

nacional e tem motivado 
os alunos do 11.º ano de 
escolaridade a mostrar o 
seu olhar sobre os territó-
rios onde vivem. Segundo 
Sérgio Claudino, do IGOT,  
muitas das pro-
postas feitas pe-
los estudantes 
têm sido aprovei-
tadas pelos mu-
nicípios que são 
também parcei-
ros. «As autar-
quias inteligen-
tes são aquelas 
que sabem pôr os cidadãos 
a pensar sobre os problemas 
do território e, concerteza 
que Braga, vai aproveitar 

os contributos dos alunos», 
afirmou, realçando que Bra-
ga é «um caso exemplar de 
investimento da autarquia 
na ligação com as escolas». 

Sérgio Claudino destacou 
o facto do pro-
jeto pôr a cola-
borar diferentes 
parceiros, esco-
las, universida-
de, autarquias e 
empresas. 

Para o  verea-
dor do Ordena-
mento e Urbanis-

mo, mais do que o interes-
se didático, este projeto é 
uma oportunidade para co-
locar os jovens a «pensar o 

futuro da comunidade». «Se 
há um grupo mais adequa-
do para pensar o futuro são  
os jovens», frisou. 

Já a vereadora da Edu-
cação desafiou os jovens 
a visitarem a exposição da 
Arcada sobre o PDM, refe-
rindo que o seu olhar críti-
co e atento é fundamental 
para um plano tão impor-
tante como aquele. «Sejam 
críticos, construtores de ci-
dadania, agentes de mudan-
ça», disse. Lídia Dias lem-
brou ainda aos alunos que 
outra forma de fazer che-
gar propostas sobre o ter-
ritório é através do Orça-
mento Participativo Escolar. 

Projeto “Nós Propomos!” apresentado ontem em Braga

Alunos desafi ados a encontrar 
soluções para o território

AVELINO LIMA

O projeto apresentado ontem aos alunos tem âmbito nacional e tem mais de 30 escolas inscritas de vários pontos do país

Os projetos
dos alunos serão 

apresentados
a 4 de maio
na reitoria

da Universidade 
de Lisboa
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Alunos desafiados
a encontrar soluções 
para o território
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ESCOLAS
I Isabel Vilhena | 

O futuro do país está nas mãos
dos jovens e cabe-lhes a eles o
poder de mudar a sociedade.

O desafio de identificar proble-
mas locais e a apresentar pro-
postas de resolução pelos jovens
volta a ser lançado pelo projecto
‘Nós Propomos! Cidadania,
Sustentabilidade e Inovação na
Educação Geográfica’, promo-
vido pelo Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa. 

A quarta edição da iniciativa
foi apresentada, ontem, na Esco-
la Sá de Miranda, pelo professor
de Geografia da Universidade de
Lisboa, Sérgio Claudino, coor-
denador do programa ‘Nós Pro-
pomos’ e contou com a presença
do vereador do Urbanismo da
câmara de Braga que é também
professor de Geografia e da ve-
readora da Cultura, Lídia Dias.

“O objectivo do projecto é esti-
mular os alunos de geografia de
11.º ano a virem para a rua, a

identificarem problemas, ques-
tões do meio local e a participa-
rem da solução desses proble-
mas, a apresentarem propostas
de resolução numa lógica de co-

laboração estreita com as autar-
quias. O nome do projecto é pre-
cisamente ‘Nós propomos’ por-
que é esta ideia que todos nós,
enquanto cidadãos temos de

olhar criticamente para o territó-
rio e apresentar propostas de re-
solução”, explicou o coordena-
dor do projecto.

Assim, mais de mil alunos de

34 escolas espalhadas pelo país
vão propor projectos para os
seus concelhos, e no caso de
Braga que adere ao projecto pelo
segundo ano consecutivo, desta-
ca-se como um concelho exem-
plar, com mais adesão à iniciati-
va.

Aos jovens é proposto um
olhar atento e crítico, identifi-
cando problemas que lhes são
significativos, na área da escola
e da sua residência, que podem
passar pela recuperação de um
edifício, alteração do percurso
de uma carreira de transportes
públicos até à instalação de
equipamentos de lazer. Propos-
tas que podem ter impacto nas
cidades e algumas delas têm si-
do assumidas pelas autarquias,
incorporando o PDM (Plano Di-
rector Municipal”. 

A criação de um circuito de ci-
clovias com ligação às várias
escolas da cidade foi uma das
propostas apresentadas pelos
alunos da Escola Sá de Miranda
ao Orçamento Participativo es-
colar da câmara de Braga.

O vereador do pelouro do Ur-
banismo da autarquia bracaren-
se, Miguel Bandeira, realçou o
importante papel dos jovens na
construção do futuro dos territó-
rios. “Se há grupo mais adequa-
do para pensar o futuro da co-
munidade, das nossas cidades
são, naturalmente, os jovens. To-
dos os contributos são importan-
tes são importantes para pensar-
mos o futuro do município de
Braga”.

Alunos do secundário desafiados
a pensar o futuro das cidades
ANALISAR CRITICAMENTE problemas que afectam as cidades, apresentando soluções é o desafio
lançado pelo programa ‘Nós Propomos’ apresentado ontem na Escola Secundária Sá de Miranda.

ROSA SANTOS

Apresentação do projecto ‘Nós Propomos’  ontem na Escola Secundária Sá de Miranda
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