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Governo Regional aprova apoio a 8l novas candidaturas

ìrV

Quase meio milhão
do abrigo do PRODERAM
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Destaques de Mercado
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Cameyadrnite prolongarmandato cumo gotemadordo BoE.
Compras de dÍvida do BCE em mínimos desde que APP teve início.

* Mota-Engit e Sonae Capital pressionam bolsa nacional
ü Presidente da CP anuncia investimento de 170 nrithões.
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Sondagem dá 25% de hipoteses de Reino Unido sair da UE sem acor-

do.

O

Phiüp Lowe demonstra otimismo em tomo da economia
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8l novas candidaturas aprovadas ao abrigo do PRODERAM.
a.;

CANDIDATURAS

Governo Regional apro-

dos a melhorar o desempenho

vou o apoio a 8l nóvas

e a viabilidade da exploração,
aumentar a produção, criar va-

candidaturas ao PRO2D2},totxliztndo um investimento de

total de apoio de 352.893,73 eu-

lor, melhorar a qualidade dos
produtos, introduzir métodos
e produtos inovadores e gârantir a sustentabilidade ambiental

ros, e com 299.959,67 euros de

da exploração.

comparticipação FEADER.
.As candidaturas aprovadas
inserem-se na Submedida 4.1Apoio a investimentos em ex-

submedida, relembrou o Governo, a Autoridade de Gestão

DERAM

Autoridade de
Gestão do
PRODERAM 2O2O
aprovou até à

presente data 370
candidaturas.

470.524,68 euros, com um valor

plorações agrícolas - Ação 4.1.1
-Investimentos de pequena di-

Assim, e relativamente a esta

do PRODERAM

2O2O aprovou
até à presente data 370 candi-

De acordo com o Executivo,
a submedida visa apoiar a rea-

de 1.549.080,11 euros, com

lizaçío de investimentos em

1.316.718,09 euros. de comparticipação FEADER.

explorações agrícolas, destina-
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Licor de Rosas obtém medalha de prata
lma vez mais um produto da

lQuint" Pedagógica dos PraVzeres voltou a ser distinguido
internacionalmente. O Licor de
Rosas da Quinta Pedagógica dos
Prazeres arrecadou uma medalha
de prata, na categoria de espirituosos, no concurso internacional
MSC-International Wine & Spirit Competition.
O concurso contou com um
número considerável de juízes

provenientes de diversos paÍses
especializados na área, assim
como amostras de bebidas de
todo p mundo. A Quinta Pedagógica dos Prazeres representando
Porrugalfi\dadeira disse orgulharse dêsta medalha, uma vez que a
mesma traduz o facto de se tratâr
de um "produto de excelência".
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O Licor de Rosas é feito de forma totalmente artesanal e 100%

natural

e

regional, tendo por base
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Usd/Brl. 3,8000 3,6600 3.6000
Eur/Gbp 0,8800 0,8800 0,8800

o rum agrícola da Madeira e rosas
antigas da região, tornando o seu
aroma e sabor extremamente ge-

nuÍno e aromático. o licor foi
lançado pela primeira vez no
final de ano deãOl7

e desde

então

6Meses lano
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-1,1o/o -6,20/o - 3,6%
- 3.6% -7.3o/o - 5.0%

daturas, o que perfaz um investimentd total de 2.061.519,38
euros e um valor total de apoio

mensão.
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Spot Yarlacão Var.% 3üeses El.leses

Prata
Crude

Desde

Esteano

14,09 :0,37 -2,í60/o -14,4% -l4d%, ;l6,Q%
70,02 0,23 0,33% +6,40/o +1l,lo/o + 16,570

tem obtido classificações de excelência,.uma vez que a este prémio há a salientar duas medalhas
de ourojá obtidas em concursos
internacionais na Espanha e no
Chile.
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