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Fundamentais para a manutenção da atividade agrícola e para a proteção do espaço florestal
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No acumulado de

dois programas,

foram 76 as

candidaturas jâ
aprovadas pelo
PRODERAM,
pefiazendo um
montante global
de cerca de 4,7

milhões de euros.

Proteção do espaço florestal é também um dos objetivos dos apoiosjá aprovados.

través das medidas que per-
mitem o Restabelecimento
do Potencial Reprodutivo
e do Apoio à Prevenção da
Floresta Contra Incêndios

Florestais, o PRODERAM já apro-
vou cerca 4,7 milhões de euros
para apoio e prevenção dos in-
ôêndios,'derramados' em 76 can-
didaturas;

eo.nU, o secretário regional da
Agricultura e Pescas exalta que
estes apoios, que formam conce-
didos através das candidaturas,
são fundamentais para a mànu-
tenção da atividade agrícola e para

a proteção do espaço florestal.
"São pontos deterÍninantes da eco-
nomia regional. Por um lado, te-
mos o setor agtrícola que vem cres-
cendo e por outro a área florestal
que é um dos nossos ex-libris com
os seus efeitos no ambiente e tu-
rismo", conforme palavras de
Humberto Vasconcelos.

Após os incêndios que assolaram
a Madeira, recorde-se, o Governo
Regional procedeu de imediato
ao levantamento dos prejuízos no
sector agrícola informando aos
agricultores os meios disponíveis
para obtenção de apoio, nomea-

damente através do Programa de
Desenvolvimento Rural da Região
Autónoma da Madeira - PRODE-
RAM, tutelado pela Secretaria Re-
gional de Agricultura e Pescas.

E foi, através deste programa,
que foi concedido um total de
485.810 euros referentes a 68 can-
didaturas a agricultores, com exer-
cício dessê atividade em vários
concelhos da Região, que viram
as suas explorações danificadas
pelos fogos.

Em um outro âmbito, e já tendo
em contâ a medida'de Apoio à
PrevenÇão da Floresta Contra In-

cêddios Florestais, foram aprova-
dos cerca de 4,2 milhões de euros
destinados a oito candidaturas.

Neste caso, trata-se de urna me-
dida que visa apoiar a implemen-
tação de ações de prevenção da
floresta contra agentes bióticos e
abióticos, como por exemplo a
criação de infraestruturas de pro-
teção, caminhos florestais,'trilhos
e pontosde abaçtecimento de água"

n é ao conlunto dessas duas
modalidades de apoio, que resul-
tam os cerca de 4,7 milhões de
euros já aprovados pelo PRODE-
RAM.
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Mais de metade do Atojamen-
to Locat (AL) no Porto perten-
ce a empresa, sociedade ou
pessoa cotetiva (51,3%), sendo
que o titutar da exptoração no
primeiro lugar do pódio tem
"70 registos", conctuiu um es-
tudo, sobre o mapeamento do
AL reatizado este verão pelo
movimento 0 Porto não se
Vende. 0 estudo revela que
entre os 6.198 registos de AL,
mairoritariarnente no centro
histórico.
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0 Banco de Poupança e Crédi-
to (BPC) de Angola avisa.que

.vai manter a potítica de_encer-
ramento de batcões e de des-
pedimento de funcionários. 0
BPC fechou as contas de 2016
com um prejuízo de 29,5 mil
mithões de kwanzas (150 ME),

resuttado que justìficou com
as "decisões assumidas peto
atual consetho de administra-
ção", de constituir 72,7 milmi-
lhões de kwanzas (370 ME)
para "imparida(es e provi-
sões" do exercício de 2016.
Entã0, tinha 443 agências em
todo o país, com 5.530 traba-
[hadores.

ESTAD0S UI'IIDOS
TAXA ]IÍl PAPEI.
ASSUSTA IIAYIGATOR
A Navigatoç que se dedica à
área do papet, vai contestar
judiciaLmente a taxa apticada
petos Estados Unidos sobre
as suas vendas naquele país,
que tem um impacto de mi-
lhões de euros nas contas da
empresa portuguesa. Em
2OL7, o resultado l.íquido da.
NaVigator Company atingiu
2O7,8M8, o que representou
uma quebra de 4,5o/o retativa-
mente ao ano anterior. Tam-
bém no ano passado, a em-
presa teve um EBITDA de
403,8 ME.
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