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No próximo dia 4 de maio, realiza-se no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa o Seminário Nacional do Projeto Nós Propomos.
 
 O Projeto "Nós Propomos!" tem por finalidade estimular uma ativa cidadania territorial e constitui,
presentemente, um grande projeto nacional de ensino experimental dirigido a alunos do Ensino
Secundário. Promove também a parceria entre várias instituições: a universidade, escolas, empresas,
autarquias locais, o Ministério da Educação e associações locais, entre as quais se assinam protocolos
de colaboração.
 
 Em pequenos grupos, os alunos identificam problemas que lhes são significativos, na área da sua
residência (da recuperação de um edifício abandonado à alteração do percurso de uma carreira de
transportes públicos), recolhem informação sobre os mesmos e apresentam propostas de intervenção.
Frequentemente, reúnem com técnicos da Câmara Municipal sobre o Plano Diretor Municipal, o que
ajuda a inteirar-se dos desafios locais e a enquadrar o problema que estão a estudar. A Esri Portugal
assegura o apoio cartográfico na construção das propostas de intervenção territorial.
 
 Este Projeto realiza-se desde 2011/12 e contou, este ano, com uma participação recorde: mais de
1200 alunos e de 50 professores de Geografia, de escolas de todo o país, incluindo da Região
Autónoma dos Açores ()
 
 No Seminário Nacional do próximo dia 4 de maio de 2015, da parte da manhã mais de 1000 alunos
apresentarão as suas propostas de intervenção.
 
 Na Sessão Plenária da parte da tarde, que decorrerá na Aula Magna da Universidade de Lisboa,
participarão diversas entidades educativas, académicas e autárquicas e serão distribuídos diversos
prémios, de que se destaca uma viagem ao Parlamento Europeu, patrocionado pelo Grupo
Parlamentar do Partido Comunista Português.
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