
             Anexo II 

Identificação da Escola: Colégio de Santa Teresinha   

 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos:  

A cultura e o património de um país é o que define a sua identidade perante tantos outros países e 

localidades. Todos devíamos ter direito a conhecer a nossa cultura e de outros países. Porém para 

conhecer a cultura do nosso país devemos descobri-la primeiro, por isso, nós gostaríamos de propor 

as medidas que poderiam contribuir para que isso seja possível. Com estas medidas pretendemos 

também alavancar a economia local/regional para a promoção do turismo e também melhorar a 

situação do desemprego na Madeira.  

 

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

1.Gastronomia - Os hotéis podiam ter nas suas refeições comida madeirense. Quando viajamos os 

comissários de bordo dariam algumas comidas locais para que os turistas ficassem com curiosidade 

de experimentar, assim os turistas iriam aos restaurantes e a Madeira ganhava mais dinheiro. Não 

sendo necessário termos de importar tantos alimentos.  

 

2. Dar a conhecer e promover lugares que, atualmente têm pouco relevo na nossa comunidade. O 

governo poderia criar uma equipa que procurasse locais importantes de cada freguesia ou cidade 

com o intuito de descobrir um pouco mais da história desse lugar que, atualmente, não apresenta 

tanta relevância. E depois com essa informação, publicitá-la e pôlas nos roteiros e guias de viagem 

usadas pelos turistas e que também poderiam ser utilizados por estudantes e estabelecimentos de 

ensino ou nas feiras de turismo, por exemplo. 

 

3. Construir museus ou locais de trabalho em infraestruturas que serão restauradas, com o propósito 

de se dar uma nova vida a um local previamente desconhecido para também cativar os turistas a 

visitarem lugares novos da ilha. Com esse efeito, aumento de oportunidades de emprego de modo 

a melhorar a economia portuguesa. 

 

4. No caso de demolição de alguma infraestrutura antiga, devíamos procurar por itens antigos/com 

valor histórico, de modo a enriquecer os espólios que posteriormente serão usados nos tais museus 

ou locais de trabalho. Para isto ser possível, será necessário a criação de equipas de recolha destes 

objetos. 

 

Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. O que pretendem fazer para cativar o interesse das novas gerações em relação à cultura e 

património madeirense? 

 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1.º Efetivo: Constança Pereira 

2.º Efetivo: José Pedro Gaspar 

 

1.º Suplente: Joana Freitas 

2.º Suplente: João Maria Neves 

 

Identificação do Jornalista  

 

 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

Saúde Pública 
 


