
             
Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares 
 

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as 
medidas propostas). 
Considerando que os «bens de património histórico e cultural» são por definição, bens 
móveis e imóveis, quer do domínio privado, quer do domínio público, que representam um 
testemunho material com valor de civilização ou de cultura, o nosso objetivo deverá ser 
incentivar a sua recuperação e preservação. Neste sentido, devemos motivar e acarinhar a 
todos os potenciais investidores, nacionais e estrangeiros, para colaborar e participar, 
mostrando, em especial, a rentabilidade económica que tais projetos oferecem. 

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

1.Formar equipa de trabalho para levantamento e sinalização de imóveis públicos devolutos, 
com interesse cultural e histórico para posterior recuperação. 

 

2. Criar um mecanismo de alienação temporariamente a privados, de móveis e imóveis do 
domínio público regional, para serem recuperados para fins, comerciais, culturais ou 
científicos, respeitando os critérios técnicos existentes. 

 

3. Levantamento, nos centros de emprego regionais, de licenciados ou com formação em 
diversas áreas, como História, Ciências da Cultura, Economia, Arquitetura e Direito, para 
exercerem funções no Gabinete Regional de Apoio à Recuperação do Património Histórico 
e Cultural, a criar numa fase seguinte. 

 
4. Criar um Gabinete Regional de Apoio à recuperação do Património Histórico e Cultural 
da Madeira o qual desempenhe as seguintes funções: 
- Divulgar, interna (nacional) e externamente (internacional), os programas, os recursos e 
as oportunidades de negócio existentes para este objetivo; 
- Prestar apoio, assessoria e acompanhamento, em todos os âmbitos, nomeadamente: 
administrativo, técnico, realização de estudos e projetos, pedidos de apoios europeus, 
financiamento, etc., a todos os interessados, nacionais e estrangeiros, em recuperar 
património histórico e cultural, quer do domínio privado, quer do domínio público regional. 
Este apoio e acompanhamento deverá ser feito em todas as fases necessárias do processo 
até a sua conclusão e a posteriori, os projetos, deveram ser acompanhados nos dois 
primeiros anos na sua posta em marcha; 
- No caso do património do domínio privado, contatar diretamente aos proprietários dos bens 
patrimoniais, que possam ser elegíveis, motivando-os a participar nos programas existentes. 
À falta de interesse dos proprietários, deverá promover-se a mediação imobiliária com 
outros interessados em abraçar o projeto. 
- No caso do património do domínio público regional, divulgar publicamente o leque de oferta 
existente de móveis e imóveis existentes, para fins de recuperação e garantir todo o apoio 
aos interessados. 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
1. Que fundos comunitários estão a ser aplicados na preservação e recuperação do 

nosso património histórico e cultural e se há candidaturas a novos fundos nesta área? 
 
 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1.ºEfetivo: Eva Sofia Ramos Gonçalves 
 
2.º Efetivo: Pedro António vale Macedo 

 
1.ºSuplente: Diogo Loureiro 
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2.º Suplente: Cristina Margarida Silva Pereira 
 

Identificação do Jornalista  
 
Manuel Francisco Freitas dos Ramos 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
 
A Inflação: como proteger a Madeira e os madeirenses dos efeitos da mesma. 

 


