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São iá16 os proietos paraempreen-
dimentos turÍsticos com'lu zverde'
no âmbito do Programa de Desen-
volvimento Rural da Região Autóno-
ma da Madeira (PRODERAM}OãOI.

Integrados na medida LEADER,
direcionada para o desenvolümen-
to local de base comunitária, es-
tes investimentos representam um
monürnte elegível naordem dos 4,8
milhões de euros.

Com incidência em zonas sub-
-regionais específicas, a medida
LEADER tem por obrigatoriedade.
que os investimentos seiam dirigi-
dos pbr grupos de ação local (GAL)

compostos por representantes dos
interesses socioeconómicos locais,
públicos e privados.

Segundo apurou o fM, iunto da
Secretaria Regional da Agricultura
e Pescas, tutelada por Humberto
Vasconcelos, os proietos aprovados
têm por obietivo promover nos ter-
ritórios predominantemente rurais
a concretização de estratégias de
desenvolvimento local e incluem
desde edifÍcios recuperados a pe-
quenas unidades de Turismo em

Espaço Rurat (TER).

"Estes proietos aprovados reves-
tem. se de grande importância pelo
cornplemento que têm acertas ati-
vidades agrÍcolas e pelafixação de

pessoas em espaço rural'l explicao
secretário regional.

Os 16 projetos deram entradanos
grupos de ação local (GAL),,com-
postos naRe$ão pelaADRAMA, que

é constituída pelos concelhos da Ri-
beira Brava, Ponta do Sol, Calheta,
Porto Moniz, SãoVicente e Santana,
e peIaACAPOMMA, integrada pelos
concelhos de Machico, SanÍaCruz,

Câmara de Lobos e Pono sito.
"Os proietós de empreendimen-

to turÍstico aprovados vão permitir
a criação de novos postos de tfaba-
lho e criar negócio no espaço rural
ao mesmo tempo que, em alguns
casos, valorizam.e recuperam al-
gum património", afiança Humberto
Vasconcelos.

De acordo com o govern:Ìnte, os
empreendimentos üabilizados, no
valor total elegÍvel de 4,8 milhões de
euros, têmurh apoio de 2,7milhões.

i[ais postos de trabalho
Ilupberto Vasconcelos elogia a
ilinâmica dos agricultores madei-
renses qúe, sublinlla, "'têm sabido
aproveltaÍ os fundos comunitá.rios
em vigor para criar valor e ajudar
a economia regional.

'O PRODERAM, auavés dos gru-
pos de ação loçal, é um exemplo

* disso, como ficou provado no En=

3 contro de Desenvolvimento Lo-
F cal de Base Comunit:íria/ LEADER

que'teve lugar na .Escola AgrÍcola
da Madeira', conclui ogovêrnante,
destacando a importância destes
investimentos na criação de novos
postos de trabalho, na dinamzação
da produção agrÍcola e na preser-
vação pStrimonial.
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16 empreendirnentos turÍsticos
com apoio de 2,7 milhões
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Fixação de pessoas e promoção da agricultura são objetivos dos projetosjá aprovados, no âmbito do PRODERAM.

Por PatríclacraspaÍ
patÍicia.gaspar@jm-madeira.pt

Novas Unidades de Turismo em Espaço Ruralforam viabilizados pelo PRODERAM, através da Medida LEADER.

Presidente entregou 75 diplomas
FoRHAçÃo

O presidente do Governo Regio-
nal entregou ontem diplomas aos
75 formandos que concluÍram a
Formação em Contexto Real de
Trabalho, um proieto promovi-
do pelaASA - Associação de De-
senvolvimento de Santo António,
e sublinhou com agrado o facto
de algunsdeles terem consegui-
do oportunidades de trabalho.

Miguel Albuquerque disse ter

fé que de uma forma ou de outra
oS restantes formandos encon-
trarão trabalho, nomeadamen-
te através da articulação entre
aASA e a Secretaria Regional da
Inclúsão e dos Assuntos Sociais.

A formação decorreu entre os
meses de iunho e agosto, no âm-
bito dos proletos sociais delinea-
dos pelaASA.

Esta iniciativa foi possÍvel gra-

ças à colaboração de 46 entida-
des, pÉblicas.e privadas, que se

manifestaram interessadas em
acolher os formandos.

Agências de viagens, casas de
saúde, lares de terceira idade,

funtas de Freguesia, empresas de
aluguer de viaturas ként-a-car)
e de iardinagem, um psicólogo,
entre outras, contam-se entre as

entidades envolvidas. IC Miguel Albuquerque entregou ontem diplomas de formação.
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