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Associação Machim Agricultores de Machico apresentou projetos ao secretariado técnico do PRODERAM 2O2O

tados
colas
,

Feitas as contas, são quase
4.000.000 € que estarão disponíúeis para a novel associação
gerir para apoios em investi-

l4AC11ICO

ïlliguelJustino

mentos e ipfraestruturas'na mo-

dernização e desenvolvimento
da agricultura.

rcdmr@fn-mrddn.tt

A Associação Machim furicultores de Machico apenas espera

pela aprovação frnalpara ir para
o terreno e iniciar 93 obras. O

presidente, Paulo Vivêiios, afirma
que' estamos preparados para
cumprir escrupulosamente as re
gras que estão definidas por lei,
semiatrasos, e construir todas as
estradas em simultâneo, pelo peúodo máxinú de um ano", pois

Associação espera
pela aprovação

'os elementos que compõem a
associação têm os meios financeiros necessários para cumprir

Íinal para ir para
o terreno e iniciar

os pagêmentos pelas quatro eta'
pas faseadas, como determina o
PODBnAM 2020".
Era também propósito da Asso-

as obras.

ciação Machim fazer um investi-

mentonosentido
Concclho delvlac.hio irâb€n€ficiarde

om pompa e circunstância,
foi apresentado no final de
2017, noe paços do concelho
da Câmara Municipal de
Machico, cinò pmjetos para
a constmçio de. Cinco caminhos
agrícolas, resultantes de uma parceria entre a autarquia e aAssocia$o Machim Agricultores de ì[a-'

C

chico. A associação fez o'tÍabalho

de casa, eldborou os prgjetos e
apresentou{s dauarquia que deu
o seu incondicional apoio àb novas
acessibilidades que irão b.ençficiar
a população, e em particular os

agricultores.

Das cinco candidaturas apresen-

tadas aò s€cretariado técnico -do
PRODERAM 2020, quatro tiverarn
o parecerfavorâvel com a respetiva

transição, enquarlto uma não reunia as condições para aprolação
por fatrta de elegibilidade do investimento proposto, ou seja, insufi'
ciência de parcelares.
' Nas candjdanras aprovadas, mas .
Qü€:cat€cefl ainda de aprova$o
final; úis cada@ncurso tem uÍna
verba atribúda pelos fundos ce
munitârios e orçamento regiqnal,
que terá de disponibilizar 57o para
cada um dos caminhos agrícolas,

cino

novos caminhos agúcolas.

três são nafreguesia de Machico e
uma no Porto da Cruz. O caminho

agrícolaquehão tevç a ponftação
suficiente para a sua aprovação,
mas cuja candidatura será novamente apresenbda depois de feitas
as devidas alterações, ocorrerá Entre ríguccaniçal, cam orçamento
prwisto de 895.000€.
No Porto da Cruz será feita a

constnrção do Caminho Agrícola
Marechal Spínola, para um orçâmento de.843.000€, naquela que
é'uma das freguesiàs da Região
que conseguiu tirar os maiores dÈ
üdendos no aproveitamento das

verbas comunitárias para doar os
agricultores locais de, mais e nrelhores acessos. A freguesia de Machico seÉ connrdq a conremplada
com o maior investimento Pela
Associação Machim, sendo que:as
três estradas serão constnítdas em
locais de dificeis acessos nas chamadas zonas altas.
No caminho agrícola entre a RiSeca e a Levada do Caniçal
investidos 816.000 €; no caminho agrícola do Moihho da Serra
788.000€ e 414.000€ no caminho
agrícola entre a rua'do Calhau e o

tÉira

'serão

Caminho da Lombada.
NA SERRA

d,e, ao

longodos

caminhos agrícolas, disgmibílizar
água de rega e respetivos contadores de forma a facilitar a úda
aos agricultores, mas a ideia, apesar de apresentada, nõo estí contemplada nesta fase.
Corn sede na'baixa'de Machico,
mais precisamente no Bdifrcio Paa
na Rua do Ribeirinho, a essocia$o
Machim Agricultores de Machico

pretende s€r uma lufada de ar
fresco ao apoio aos agricultores
através da constmção de novas
acessibilidades, não estando des-

curada a hipótese de no futuro
apresentâÍ novas candidaturas tendb em contaasnecessidades rurais
do concelho e aproveitando os
apoios comunitários.

