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Alunos de Braga participaram em projeto nacional de Cidadania 

Jovens propõem soluções
para o futuro da cidade

O 
Município de Braga 
voltou a marcar pre-
sença, pelo segun-
do ano consecutivo, 

no Seminário Nacional 
do Projeto "Nós Propo-
mos! Cidadania, Susten-
tabilidade e Inovação na 
Educação Geográfica". A 
iniciativa realizou-se se-
gunda-feira, na Univer-
sidade de Lisboa, e con-
tou com a participação de 
1300 alunos, envolvendo 
50 professores e 35 esco-
las de ensino secundário 
de todo o país, entre os 
quais cerca de 60 alunos 
do 11.º ano das Escolas Se-
cundárias Sá de Miranda 
e Carlos Amarante.

A Câmara de Braga tem 
encetado «múltiplos esfor-
ços» na divulgação a ní-
vel local e regional deste 
projeto nacional. Segun-
do Miguel Bandeira, ve-
reador do Urbanismo de 
Braga, este é um excelen-
te contributo para a for-
mação de jovens partici-
pativos nos desígnios da 
cidade e do país. «Preci-
samos de uma juventu-
de interventiva e que de 
forma construtiva pense 

a cidade», afirmou.
O projeto dirige-se, 

prioritariamente, a alu-
nos e professores de Geo-
grafia do 11.º ano, onde é 
obrigatória a realização 
de um “Estudo de Caso”, 
mas pode igualmente con-
tar com a participação de 
alunos de outros níveis do 
ensino secundário. A ini-
ciativa visa apelar à par-
ticipação pública nas to-
madas de decisão relativas 
ao ordenamento do ter-

ritório, numa perspetiva 
de governança, o que se 
cruza com a preocupação 
em promover um ensino 
de Geografia e com a edu-
cação para a cidadania.

Para Miguel Bandeira 
«este é um excelente meio 
para promover uma cida-

dania ativa da população 
adolescente, contribuindo 
para o desenvolvimento 
sustentável das localida-
des e dos municípios», re-
feriu, acrescentando que 
ao «aproximar os jovens 
das decisões políticas, es-
timulando-os para uma 
participação construtiva 
nos desígnios da cidade, 
tendo presentes as preo-
cupações veiculadas pelos 
Planos Diretores Munici-
pais, está-se a contribuir 

para a cidade de amanhã».
Durante o desenvol-

vimento deste projeto os 
alunos envolvidos con-
tactaram com a autarquia 
bracarense, estudaram o 
Plano Diretor Municipal 
(PDM) e debruçaram-se 
nos problemas e nos an-

seios para a cidade de Bra-
ga, procurando encontrar 
soluções.

Entre as preocupações 
e as propostas defendidas 
pelos jovens estão o au-
mento das áreas verdes, 
a criação de ciclovias e a 
reabilitação urbana. José 
Matos, professor da Esco-
la Sá de Miranda conside-
rou que «em tempos de 
entorpecimento moral e 
mental, este projeto veio 
sacudir a consciência dos 
jovens, convidando-os a 
identificar uma situação 
ou problema e a estudar 
esse fenómeno para, pos-
teriormente, sugerir uma 
intervenção».

O projeto "Nós Propo-
mos" é promovido pelo 
ZOE – Dinâmicas e Polí-
ticas Urbanas e Regionais 
do Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Terri-
tório da Universidade de 
Lisboa/IGOT e pela Es-
ri Portugal, com o apoio 
da Agência Nacional pa-
ra a Cultura Científica e 
Tecnológica/Ciência Vi-
va e este ano contou tam-
bém com o apoio do Sp. 
de Braga.
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Este é um excelente meio para 
promover uma cidadania ativa da 
população adolescente, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável 
das localidades e dos municípios.


