
Anexo II

Identificação da Escola: Escola Básica 123/PE do Porto da Cruz

Projeto de Recomendação

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as
medidas propostas).
A cultura faz parte da identidade de um povo, de determinada região, refletindo a sua
história e as suas vivências. É da responsabilidade de todos e de cada um preservar a sua
herança cultural, ainda que enriquecida com outras vivências e influências. Assim, cabe às
entidades governamentais, enquanto representantes e defensores dos interesses do seu
povo, tomar medidas que protejam o que ainda existe e que fomentem a sua continuidade.
A cultura é muitas vezes vista como um parente pobre das prioridades do governo, não
sendo considerada necessidade básica da sociedade, mas pobres são as sociedades que
não cultivam o seu espírito e intelecto e não preservam a sua história, pois sem estas, ficam
desprovidas de identidade e de raízes.
Tendo por base tais pressupostos, assim como o conhecimento, ainda que limitado, da
realidade atual e específica da Região Autónoma da Madeira, propomos as medidas que se
seguem.

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

1. Aumentar o valor do orçamento regional destinado à cultura em pelo menos o dobro, ou
seja, passar de 1% para 2%.

2. Promover e subsidiar cursos de formação profissional nas áreas de artesanato tradicional
madeirense, como por exemplo: vimes, bordados, instrumentos em madeira, entre outros,
criando também fundos de apoio para a criação de empresas e/ou de postos de trabalho
nessas áreas.

3. Criar ou investir na remodelação de infraestruturas para que as oficinas de artesanato
tradicional sejam locais acessíveis para visita, com áreas para workshops e venda de
produtos, tanto para turistas como para residentes, promovendo assim a importância cultural
e a continuidade dessas atividades.

4. Fazer um levantamento de todo o património histórico dentro de cada concelho, devendo
passá-lo para a haste pública, nomeadamente para as Câmaras Municipais dos respetivos
concelhos, que deverão ser responsáveis pela sua manutenção e rentabilização, bem como
pela criação de um roteiro turístico, em forma de passaporte, com a identificação e descrição
dos mesmos.

Uma Questão (relacionada com o tema)
1. Que lugar ocupa o tema da cultura nas prioridades do programa eleitoral do seu partido?

Identificação dos Deputados Eleitos

1.º Efetivo: Tiago José Mendonça Duarte
2.º Efetivo: Mariana Gouveia Assunção
1.º Suplente: Diana Maria Rodrigues Vieira
2.º Suplente: Francisco Xavier Teixeira Freitas

Identificação do Jornalista

Afonso Rodrigo da Silva Pereira
Proposta de tema para a próxima edição do PJR

Igualdade de género
Envelhecimento da população


