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 “Nós Propomos” arranca na Secundária de Cascais.  

“Nós Propomos”: Reciclagem dos resíduos orgânicos dentro do Estabelecimento Prisional 
do Linhó, para produção de fertilizantes e produção de energia elétrica através do 
processo de bio destrutores de biomassa. Sabemos agora, no início do “Programa Nós 
Propomos Cascais 2019/2020 “, que este projeto, um dos vencedores da edição anterior, 
ganhou novos adeptos, e há até empresas que se querem associar, alargando-o a outros 
estabelecimentos prisionais. São estes alguns dos melhores exemplos da virtude deste 
programa. Mas há outros. 

E o que é o “Nós Propomos”? É um programa local e nacional, “desenvolvido pelo 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, (IGOT) em 2011, que permite que 
grupos de alunos desenvolvam e apresentem propostas sobre casos de estudo cujo 
desenvolvimento seja relevante no contexto da sociedade onde estão inseridas”, diz-nos o 
arquiteto João Palma, da Câmara Municipal de Cascais e um dos dinamizadores do 
projeto. 
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Mais do que as soluções, o fervilhar de todo o processo promete contaminar escolas, 
professores, alunos e até toda a comunidade, mesmo aquela que sofre os 
constrangimentos da clausura em Estabelecimento Prisional. 

“A primeira fase”, explica João Palma, “é a da sensibilização”. Trata-se de uma ação de 
“formação de 50 horas destinada a professores”. Depois é a vez de sensibilizar os alunos 
e a seguir o plenário onde os jovens fazem as suas apresentações. Cada escola escolhe 
o grupo que os representa e faz o teste do contraditório, frente ao Executivo da Câmara. 
A seguir as propostas recebem as contribuições dos vereadores das respetivas áreas 
versadas nos projetos que se vão fechando e consolidando. 

Mais tarde submetem-se ao concurso nacional onde estão todas as escolas concorrentes. 
“No ano passado foram 45 das quais 12 eram de Cascais, envolvendo cerca de 1300 
alunos, 400 de Cascais. 

Esta semana a Secundária de Cascais recebeu a apresentação do Programa Nós 
Propomos. Uma boa dezena de alunos, do 10.º e 11.º anos, das áreas de humanidades e 
economia, apresentaram algumas ideias que resultam das suas observações críticas da 
vida que os rodeia, do espaço onde se movem. 

Ana Rita Rodrigues, da Câmara Municipal é outra das dinamizadoras deste projeto, vai 
anotando no quadro algumas ideias lançadas pelos alunos. Todas ainda numa fase 
rudimentar. Percebe-se, pelo burburinho da sala, que são curtas as janelas de atenção e, 
num esforço de as alargar, João Palma destaca competência dos apresentadores que a 
própria escola não valoriza. Elogia o domínio do verbo de uns, a maturidade de outros, a 
atenção para o mundo exterior, tudo dons que a escola não pontua. Mas é “também por 
isso que o Programa é importante”, diz João Palma, para atenção da escola e dos 
professores.  
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