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Concursos ascenderam
a 3,zmilhões de euros
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Entre os dias 15 e 19 de iunho, foram
publicados sete procedimentos con-
cursais, resultando num valor glo-
bal de investimento de 3.253.108,68
euros.

AARMvoltou asera entidade que

mais investiu, totalizando uma apli-
cação de 1,7 milhÕes de euros em dois

concursos públicos, sendo o inves-
timento mais significativo referen-
te à empreirada de reformulação e

ampliação da Estação Elevatória de

Águas Residuais do Caniçal. por um
valor base de 1.25 milhões euros.

Tambem a Câmara Municipal do
Funchal emitiu dois anúncios de pro-
cedimentos para concursos públicos,

com o total a ascender a quase um
milhão de euros, ao investir tam-
bém na gestão de equipamentos e

sistemas de tratamento de águas e
residuais e na aquisição de rnaterial
médico.

MunicÍpio do Funchal

MunicÍpio do

SRE

ARM vai reformular
Estação Elevatória
do Caniçal
AARM - Águas e Resíduos da

Madeira lançou dois anúncios de

concurso público durante a semana
passada, num investimento que
ascende a 1,7 milhões de euros.

Um dos procedimentos diz respeito
à reformulação do destino fìnal
de águas residuais na Estação
Elevatória de Águas Residuais do

Caniçal, por 1,25 milhões de euros,

com um prazo de execução de 360
dias. 0 segundo procedímento visa a
substituição de reservatórios de rega

em chapa zincada, no valor de 450
mil euros.

CMF adquire material
médico e serviços
de gestão nas iáguas
residuais
A Câmara Municipal do Funchal

paiãa publicação de

um Parâ
de de

e dos

. finalde
paÍa o

gestão dos

Aquisição de rnaterial e

Aquisição dos serviços

avaliado em 755.617 euros.

A autarquia lançou também um
procedimento para a aquisição de

material e equipamento médico para

o município, válido por 24 meses,
por 234.139,73 euros.

Vice-Presidência
compra máscaras
e desinfetante
A Vice-Presidência do Governo

Regional emitiu na semana
passada um concurso público para

a aquisição de máscaras cirúrgicas
e solução antisséptica de base
alcoólica, por 30u1.440 euros, e

com um pnzo de execupo de cinco
meses.

Seruiços de limpeza
para piscinas olímpicas
do Funchal
A Secretaria Regional de Educação,

Ciência e ïecnologia emitiu um
anúncio de proceúimento, tendo por

euros

de piscinas

73 euros

o
Há6a7milhões
de emprggos em Íisco
na avEçao euÍopeE
As companhias aéreas na Europa devem
perder mais de 19.000 milhões de euros

em2O2O, corn a procura de passageiros a

cair mais de meïade face ao ano passado.

Em risco esïão agora enÍre 6 a 7 milhões

de empregos na área da aviação

Governo adianta apoio de mais
92 mil euros à agricultura

FINANCIAMENTO

Na sequência das rnedidas tem-
porárias e excecionais que a Se-
cretaria Regional de Agricultura
e Desenvolvimento Rural iúple-
mentou, de forma a minimizar os

impactos na execução dos pro-
jetos cofinanciados através do
Programa de Desenvolvimertto
Rural da Região Autónoma da
Madeira - PRODERAM 2O2O -.
durante o dia de hoie será efe-
tuado o terceiro adiantamento
no âmbito das medidas mitiga-
doras da pandemia COVID-19
aprovadas pelo Governo Regio-
nal da Madeira.

De acordo com a Secretaria
Regional de Agricultura, este
adiantam'ento, de cerca de 92
mil euros, beneficiará seis pro-
motores de proietos agrícolas
cofinanciados através do PRO-
DERAM 2020, incidindo sobre as

despesas comprovadas e incluí-
das nos pedidos de pagamento
submetidos iunto do organismo
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pagador, o Instituto de Finan-
ciamento da Agricultura e Pes-
cas (IFAP) e dos dois grupos de
ação local da Região - ADRAMA
e ACAPORAMA.

O gabinete da Secretaria de
Humberto Vasconcelos acres-
centa ainda que esta ação vi-
sa facilitar a gestão de projetos
PRODERAM 2020, aumentando
a liquidez das explorações en-
volvidas e dos prorpotores des-
tes proietos, a flexibilização de
prazos e metas de ei<ecução e a
possibilidade de um maior fra-
cionamento da respetiva despesa
com o incremento do'número de
pedidos de pagamento.

A maioria das candidaturas
agora envolvidas é promovida
no âmbito da iniciativa LEADER,

mas também no âmbito do apoio
ao investimento nas explorações
agrícolas. No total, esta medida
traduziu-se iá em 3,8 milhões de
euros adiantados.

Adiantamento beneficiará seis promotores de projetos agrícolas.

PULSAR
ECONOHICO

Por RuíAnacleto

PROCEDIMENTOS PÚBLICOS ENTRE 15 E 1S DE JUNHO

Pandemia trava venda
de casas e novos
arrendamentos
Depois de um mês marcado
pelo confinamento, a pandemia

continuou a pressionar o

mercado imobiliário em abril.
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