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q Program{ de Dsenvolvimento
Rural da Região Autonoma da Madeira aprwou até ao momento 45

candidaturas de iuvestidores que
procuram apoio ao arranEre da aeti-.
vidade no sectorpripririo.Ao todo
foram f2 milhões de euros de apoio
conceddo ajovens de vários conce.

lhosdaRegião.
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atribuir rrm prémio aos jovens

agricultores que assumem pela
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gestão de r ma ex-

O prémio será modelado em
função da dimensãò da exploraçãq
agrícola e do tipo de agricultoq po-

-:. - ì-- /=:-/:
ldvid:olulions

serviÇcs na hora

RepctraÇáü

de tralçadt:

actividade, ou continuar neste sectot'', verifi cou Hurnberto Vasconcelos Ere destacou ainda a imporÉncia que aEscolaAgrícola da Madeira vem ganhando para todgs os
queimm entrar nesê ramo. "De fictoháum conjunto devalências que
a E3cola Agrícola da lVladeira pro-,
porciona e 4re ajuda em muito a integração e a obtenção de conheci-
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através do rejuvenescimento do
cido empresarial agrícola

Agri-

não derievalertuc
apenas com obje,

quâlidader', disse o guvernânte.
lecorde.se que a medid4 além de

ser rrnâ janela para um primeiro
trúalho ou imrestimentci, vem nÈ
furçar acompetitividade e sustenta-

dendo chegar a 35 mil euros para
um jovem agricultor (entre l8 e40
anos) que tem a agricultura como
título principal.
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cultura q Pescas este é umbom indicativo para o sêctor que no ultimo
gprou 118 milhões de euros.-'"Verificrâmos que M uma crescente procura pela agricultura e'esta medida é
frrndamental para quem quer iniciar
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Massa de ar quente aumenta risr
A

Ftrnchal aproximaçãoeinvasãodem;issade sociados valores bat
a ar tropical continental quente e de relativa do ar, in
alertar para as condições atnosféri- seca, a partir do dia 4(sábado), uma mais persistentes ne
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