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Projeto de Recomendação

Exposição de motivos

Recuperar e reabilitar edifícios considerados como património histórico (conjunto de bens materiais,

naturais ou/e imateriais reconhecidos como uma herança cultural), constitui uma mais valia, dado que

são, recursos vitais para a nossa região, contribuem para a economia local. Por esta razão, é

importante, criar condições para que a região (municípios e as entidades publicas), possam utilizar os

fundos da União Europeia, definindo simultaneamente medidas de apoio e incentivo, que assegurem a

sua concretização. Só se cuida e valoriza aquilo que verdadeiramente se conhece, o mesmo se passa

em relação ao nosso património, só o podemos defender quando o conhecemos e lhe damos valor, para

que isto seja possível, é necessário informar os mais jovens acerca da importância do património, e a

relevância da sua herança cultural.

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Aproveitar os fundos económicos vindos da União Europeia para recuperar o património da região,

de modo a dinamizar ainda mais o mercado turístico.

2. Criação da figura do “Provedor do Património”.

3. Criação de uma equipa de trabalho (constituída por um grupo multidisciplinar: arqueólogos;

historiadores; geógrafos; arquitetos; presidentes de câmara e/ou vereadores da cultura); a fim de

realizar um inventário por concelho para promover e divulgar o património da Região Autónoma da

Madeira (RAM), contribuindo assim para estimular a economia turística.

4. Criação de uma equipa ou sistema de controlo de acessos (visitas) diárias ao património da RAM.

Uma Questão (relacionada com o tema)

1. Como vão as instituições responsáveis pelo património, implementar politicas de recuperação do

mesmo?

Identificação dos Deputados Eleitos

1.º Efetivo: Júlia Luana Gonçalves Nóbrega

2.º Efetivo: Simão Duarte Vieira Nóbrega

1.º Suplente: Joana Valentina Rodrigues Nóbrega

2.º Suplente: Martim Pedro Martins Teixeira

Identificação do Jornalista

Beatriz Maria Caldeira Gouveia

Proposta de tema para a próxima edição do PJR

Migração e gestão das fronteiras


