


O PRODERAM 2020

O Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira

para o período de programação 2014-2020 - PRODERAM 2020, apoiado

pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), foi

aprovado pela Decisão de Execução da Comissão C (2015) 853 final, de 13

de fevereiro.

O PRODERAM 2020 é constituído por 17 medidas de apoio com a

finalidade de contribuir para a sustentabilidade agrícola e rural da Região

Autónoma da Madeira.



MEDIDA DE APOIO 
FORMAÇÃO E AÇÕES DE INFORMAÇÃO 

O apoio no âmbito desta medida abrange as ações de formação

profissional e de aquisição de competências, bem como atividades de

demonstração e ações de informação.

O objetivo da medida é melhorar as competências dos ativos nos

setores agrícola, florestal e alimentar através do desenvolvimento de

ações de transferência de informação e de conhecimento.



MEDIDA DE APOIO 
SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO 

AGRÍCOLA 

A medida de apoio visa:

• Ajudar os agricultores a tirar proveito da utilização de serviços de

aconselhamento, de modo a que as suas explorações/empresas

obtenham melhores resultados económicos e ambientais;

• Promover a criação de serviços de gestão agrícola e serviços de

aconselhamento agrícola e florestal; e

• Promover a formação de conselheiros.



MEDIDA DE APOIO
REGIMES DE QUALIDADE 

A medida visa:

• apoiar os agricultores que participam, pela primeira vez, em

regimes de qualidade para produtos agrícolas e géneros

alimentícios; e

• apoiar a realização de ações de informação e promoção

desenvolvidas por organizações de produtores relativamente a

produtos abrangidos por um regime de qualidade.



MEDIDA DE APOIO
INVESTIMENTOS EM EXPLORAÇÕES 

AGRÍCOLAS, AGROINDÚSTRIA E 
INFRAESTRUTURAS

Esta medida visa apoiar:

• Investimentos de pequena dimensão (<=10.000€) e de grande dimensão

(> 10.000€) em explorações agrícolas;

• Investimentos na transformação/comercialização e/ou no

desenvolvimento de produtos agrícolas;

• Investimentos em infraestruturas relacionadas com o desenvolvimento,

a modernização ou a adaptação da agricultura e silvicultura;

• Investimentos não produtivos relacionados com a concretização dos

objetivos em termos de agroambiente e clima.



MEDIDA DE APOIO
RESTABELECIMENTO DO POTENCIAL

PRODUTIVO

O apoio concedido no âmbito desta medida abrange:

• Os investimentos em medidas de prevenção destinadas a

atenuar as consequências de eventuais catástrofes naturais,

fenómenos climáticos adversos e acontecimentos catastróficos;

• Os investimentos destinados à recuperação de terras agrícolas e

ao restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado

por catástrofes naturais, fenómenos climáticos adversos e

acontecimentos catastróficos.



MEDIDA DE APOIO
JOVENS AGRICULTORES

O apoio concedido no âmbito desta medida destina-se a:

• Apoiar o início da atividade agrícola por parte de jovens

agricultores, como gestores das explorações;

• A melhoria da competitividade e sustentabilidade da agricultura

da Região Autónoma da Madeira através do rejuvenescimento

do tecido empresarial agrícola.



MEDIDA DE APOIO
INVESTIMENTOS NAS FLORESTAS

O apoio concedido no âmbito desta medida abrange,

nomeadamente:

• A florestação e criação de zonas arborizadas;

• A implantação de sistemas agroflorestais;

• A prevenção e reparação dos danos causados às florestas pelos

incêndios florestais, catástrofes naturais e acontecimentos

catastróficos, nomeadamente os surtos de pragas e doenças, e as

ameaças ligadas ao clima.



MEDIDA DE APOIO
CRIAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E 

ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES 

Esta medida visa apoiar a criação de agrupamentos e organizações

de produtores nos setores agrícola e florestal para efeitos de:

• Adaptação da produção e dos resultados dos membros desses

agrupamentos ou organizações às exigências do mercado;

• Comercialização conjunta de produtos, incluindo a preparação

para a venda, a centralização das vendas e o fornecimento aos

grossistas;



MEDIDA DE APOIO
AGROAMBIENTAIS

A medida visa:

• Preservar as práticas agrícolas que dêem um contributo positivo para o

ambiente e o clima;

• Apoiar a manutenção das formas tradicionais de consolidação dos socalcos

de terra, através de suporte de terras em pedra aparelhada ou pedra solta.

• Assegurar a manutenção de pomares tradicionais de frutos frescos e vinhas

tradicionais, recorrendo a algumas práticas ambientais adequadas.

• Assegurar a gestão ambiental de áreas degradadas através da erradicação

de invasoras e a conservação dos sistemas de suporte de terras e de

drenagens de águas pluviais.



MEDIDA DE APOIO
AGRICULTURA BIOLÓGICA 

O apoio ao abrigo desta medida é concedido aos agricultores ou aos

agrupamentos de agricultores que se comprometam

voluntariamente a proceder à reconversão para as práticas e

métodos da agricultura biológica.



MEDIDA DE APOIO
PAGAMENTOS REDE NATURA 2000 

O apoio no âmbito desta medida é concedido com vista a

compensar os proprietários de espaços florestais localizados no

interior de zonas da Rede Natura 2000, das perdas de rendimento

impostas pelas restrições à sua livre utilização e pelos custos

adicionais incorridos.



MEDIDA DE APOIO
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA 

EM ZONAS DESFAVORECIDAS 

A medida visa compensar os agricultores de zonas de montanha

ou outras zonas sujeitas a condicionantes naturais ou específicas

pela totalidade ou parte dos custos adicionais e pela perda de

rendimentos resultantes das limitações à produção agrícola na

zona em causa.



MEDIDA DE APOIO
APOIOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS E 

CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS 

A medida visa promover a gestão sustentável e melhoria das florestas,

incluindo a manutenção e melhoria dos recursos da biodiversidade, da

água e do solo e combate às alterações climáticas.

Compensar os proprietários de áreas florestais que assumam um conjunto

de compromissos relativos ao controlo de invasoras, minimizando a

ameaça à biodiversidade e promovendo a conservação e gestão ambiental

de áreas florestais.



MEDIDA DE APOIO 
COOPERAÇÃO 

A medida visa promover a cooperação entre os diversos agentes no meio

rural, tendo em vista uma gestão sustentada e sustentável dos recursos,

nomeadamente na definição de critérios e de estratégias que

compatibilizem o desenvolvimento turístico e a preservação do

património natural e cultural.



MEDIDA DE APOIO
SEGURO DE COLHEITAS, ANIMAIS E 

PLANTAS

O apoio no âmbito desta medida abrange as contribuições financeiras

para prémios de seguro de colheitas, de animais e de plantas contra

perdas económicas causadas aos agricultores por fenómenos

climáticos adversos, doenças dos animais ou das plantas, por pragas,

ou por um incidente ambiental.



MEDIDA DE APOIO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL - LEADER

Esta medida tem por objetivo promover a concretização de

estratégias de desenvolvimento local, a serem definidas pelos

Grupos de Ação Local, nos territórios predominantemente rurais

(Calheta, Porto Moniz, Santana, São Vicente, Ponta do Sol, Ribeira Brava

e Porto santo) e significativamente rurais (Câmara de Lobos, Machico

e Santa Cruz) da Região Autónoma da Madeira.



FINANCIAMENTO 

A contribuição do FEADER para o PRODERAM 2020 é de 179

milhões de Euros que se distribuem pelas medidas de apoio

referidas.



CONTACTOS

Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020

Secretaria Regional da Agricultura e Pescas

Rua do Aljube, n.º 49 – Edifício Funchal

Telef: 291 20 96 90    Fax: 291 20 96 99 

E-mail: proderam2020@gov-madeira.pt

http://proderam2020.madeira.gov.pt/
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