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acessos, tanques, vedações e mu-
ros de suporte de terras, explicou
na cerimónia o secretário regional
daAgricultura e das Pesc4s, Hum-
berto Vasconcelos, em representa-
ção do Governo Regional.

o governante garantiu que o
Executivo madeirense está a "tra-
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balhar para ter mais verbas dos
fundos comunitários de modo a
prosseguir com a polÍtica de inves-
timento no sector primário", no-
meadamente na "modernização
das infraestruturas e das neces-
sidades da agricultura", face aos
resultados favoráveis.

I
Antigo centro de saúde
sem interessaclo,s

cANrçAL

Ficou 'deserta' a hasta pública
que visava arrendar um imóvel
situado na freguesia do Caniçal e
onde funcionava o antigo centro
de Saúde.

A sessão estava marcada pa-
ra as 10 horas de ontem no au-
dirório do edifício do Campo da
Barca, mas em pouco menos de
um minuto, a diretora regional
do Património deu por encerrada
a inÍciativa, tendo em conta que
ninguém apresentou interesse.
Aliás, a plateia não tinha sequer
uma pessoa.

O valor base da renda era de
820 euros mas não houve inte-
ressados neste imóvel que tinha

fins turÍsticos.
As últimas hastas públicas têm

sido desertas e a própria diretora
regional do Património admitiu,
ao fM, essa situação.

ÉliaRlbeiro disse que o Gover-
no tem constatado esse facto mas
reafirmou a certeza da importân-
cia de rentabilizar o património
que está disponível para esse fim.

"E vamos continuar a promover
as iniciativas", sublinhou a direto-
raregional, referindo quevão ser
tidos em conta os resultados das
hastas públicas. "Vamos procu-
rar ir ao encontro daquilo que o
mercado quer", finalizou aquela
governante. C.R.

Com a plateia vazia,a cerimónia demorou escassos segundos.

PRODERAM

.Por ddudíaOrnelas
claudia.ornelas6jm-madeira.pt

As 75 candidaturas ao Programa de
Desenvolvimento Rural da Região
Autónoma da Madeira (PRODE-
RAM) e que totalizam investimen-
tos na ordem dos 6O3 mil euros,
formalizaram ontem os apoios re-
cebidos na ordem dos 456 mil eu-
ros; cerca de 386 mil foram com-
participados pelo Fundo Europeu
AgrÍcola de Desenvolvimento Rural
e os restantes 68 mil pelo Orça-
mento do Governo Regional.

As verbas são distribuídas por
pequenos investimentos, de mon-
tante até 10 mil euros, com o in-
tuito de que modernizem as suas
explorações agrícolas com vista à
instalação de culturas plurianuais,
equipamentos, como sistemas de
rega, máquinas de mobilização de
solo ou pulverizadores, e constru-
ções agrícolai, como armazéns,

600 M€ modernizam
eryrlorações agrícolas
Novo período de candidaturas, para inyestimentos superiores al0 mil euros
e para aiuda a iovens agricultores, termina a 2O de dezembro.

Prazo até 20 de dezembro
Presente na ocasião, o gestor adjunto do PRODERAM, Marco Costa,
informou estar aberto um novo período de candidaturas para duas
vertentes em 2020. Uma delas para investimentos superiores a 1.0 mil
euÍos e a outÍa paÍa ajudar ao arÍanque de atividades para osjovens
agricultores.
Alertando que "ambos os avisos findam no próximo dia 20 de dezembro",
Marco Costa sublinhou que "caso algum agricultor queira candidataÍ-se
ainda vai a tempo de fazê-|o".
0 gestor deixour por último, uma chamada de atenção aos projetos
"condicionados ao licenciamento camarário", por exemplo estufas,
constÌução de armazéns ou tanques de rega, solicitando rapidez nesse
processo e mostrando, em nome do PRODERAM, disponibilidade
para acolher "todos os agricultores ou para ir ao tèrreno "ajudar no
necessário".
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Faz-se público que se encontra aberto o seguinte procedimento concursal comum, de Íecrutamento ur-
gente, para constituição de relaçãojurídica de emprego privado sem termo, cujo contnto será celebrado nos

termos do Código do Trabalho e demais legislação laboral privada aplicável,

I-Entidade contntante: Sewiço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.PE.;

2-Número e Caracterização do posto de trabalho a ocupar' t (um) posto de tnbalho, para a categoria

de assistente da caneira médica, da área da medicina geral e familiar - especialidade de Medicina Genl e

Familiar, cujo conteúdo Íuncional conesponde ao estabelecido no n.! I da cláusula ll.a do Acordo de Em-
pre* publicado no J0RAlt1, n.0 4, lll.a série, de 17 de fevereiro de 2016 e no n,! I do artigo Z0 -B do DL n.e

176/2009, de 4 de agosto aditado pelo [)L n.a 268-D/2012, de 3l de duembro.
3-Area de formação aodémica e/ou proÍìssional exigida, licenciatun ou mestrado integrado em Medici-

na e grau de especialista em l'ledicina Oeral e Familiaç bem como ter inscrição como membro efetivo na

0rdem dos Médkos com a situação devídamente regularizada;

4-Prazo de candidatura: 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do aviso integral de abenura

do procedimento concursal no Oiário da República;

5-Publicação lntegral, 0 Aviso lntegral encontra.se publicado no Diário da República,2.a série, n.! 233, de

04 de duembro de 2019, como Avjso n.a 80/2019/Ì".l e disponibilizado na página eletÍdnica d0 SESAMM,

E.PE.,.em www.sesaram.pt . Documentos - Recursos Humanos - 0fertas de empreoo.
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