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CIDADANIA
| Redacção | 

Cerca de 35 alunos de Braga
apresentaram as suas propostas
para a Cidade no Seminário Na-
cional do projecto “Nós Propo-
mos – Cidadania e Inovação na
Educação geográfica”, promovi-
do em Lisboa. O projecto tem
por finalidade promover uma
efectiva cidadania numa pers-
pectiva de governança e de sus-
tentabilidade, incentivando os
estudantes do Ensino Secundá-
rio a participar nas políticas de
ordenamento. 

Com o projecto ‘Reabilitação
de Moinho, em Adaúfe, Braga’,
um grupo de alunos do 2.° ano
do Curso Profissional de Recep-
ção da Escola Sá de Miranda ga-
nhou uma viagem e estadia de
uma semana em Bruxelas.

O município de Braga partici-
pou pelo terceiro ano consecuti-
vo neste projecto, promovido
em parceria com o Instituto de
Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de

Lisboa e Esri Portugal, mobili-
zando para o efeito cerca de 80
alunos da Escola Secundária Sá
de Miranda.

O município tem encetado
múltiplos esforços na divulga-

ção deste projecto nacional o ní-
vel local e regional por conside-
rar tratar-se de um excelente
contributo para a formação de
jovens participativos nos desí-
gnios da cidade e do país.

Segundo Miguel Bandeira, ve-
reador da Câmara Municipal de
Braga, esta é uma fantástica for-
ma de estimular a participação
dos jovens nas políticas de orde-
namento do território. “Com a
colaboração dos professores en-
volvidos tem sido possível esti-
mular a cidadania activa junto
dos jovens, relacionando o ensi-
no com a participação cívica”,
sublinhou. 

Já Lídia Dias, vereadora da
Educação, afirmou que o projec-
to, para além da mais-valia de
levar os alunos a olharem e pen-
sarem criticamente o seu territó-
rio, permite que estes se aproxi-
mem das instituições, nomea-
damente da Câmara Municipal
de Braga.

Os projectos apresentados em
Lisboa incidiram, essencialmen-
te, na reabilitação urbana, na
mobilidade e no ambiente. Ao
longo destes três anos já se en-
volveram neste projecto cerca de
300 alunos bracarenses, resul-
tando em cerca de 75 propostas
para a cidade.

Alunos apresentam propostas 
para valorização da cidade 
SEMINÁRIO NACIONAL DO PROJECTO ‘NÓS PROPOMOS’ engloba propostas para a valorização 
da cidade de cerca de 35 alunos de Braga. Promover uma efectiva cidadania é uma das finalidades.
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Projectos apresentados incidiram na reabilitação urbana, na mobilidade e no ambiente


