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O futuro do país está nas mãos dos jovens e cabe-lhes a eles o poder de mudar a
sociedade.
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 O futuro do país está nas mãos dos jovens e cabe-lhes a eles o poder de mudar a sociedade.
 
 O desafio de identificar problemas locais e a apresentar propostas de resolução pelos jovens volta a
ser lançado pelo projecto 'Nós Propomos! Cidadania, Sustentabilidade e Inovação na Educação
Geográfica', promovido pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa.
 
 A quarta edição da iniciativa foi apresentada, ontem, na Escola Sá de Miranda, pelo professor de
Geografia da Universidade de Lisboa, Sérgio Claudino, coordenador do programa 'Nós Propomos' que
explica os objectivos do projecto.
 
 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, destaca-se como um concelho
exemplar, com mais adesão à iniciativa.
 
 Aos jovens é proposto um olhar atento e crítico, identificando 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.
Propostas que podem ter impacto nas cidades e algumas delas têm sido assumidas pelas autarquias,
incorporando o PDM (Plano Director Municipal".
 
 A criação de um circuito de ciclovias com ligação às várias escolas da cidade foi uma das propostas
apresentadas pelos alunos da Escola Sá de Miranda ao Orçamento Participativo escolar da câmara de
Braga.
 
 Em 4 de Maio, realiza-se na Universidade de Lisboa o seminário nacional, em que os jovens de todas
as escolas participantes apresentam as suas propostas e são atribuídas distinções e certificados de
participação.
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