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Segundo a Secretaria Regional
da Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural6RA), no final de maio
passado, cerca de quatro deze-
nas de promotores de candida-
turas aprovadas pelo PRODERAM
2O2O - Programa de Desenvol-
vimento Rural da Região Autó-
noma da Madeira receberam um
total de 2,9 milhões de euros em
apoios.

Este pagamento, esclarece a
mesma fonte, insere-se no qua-
dro da normal execução das can-
didaturas, após submissão e aná-
lise pelo organismo pagador, o
Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas (IFAP), dos
respetivos pedidos de pagamen-
to.

De acordo bom informação
obtida pelo fM iunto da SRA, es-
tes incentivos incidiram essen-
cialmente sobre candidaturas de
apoio ao investimento nas ex-
plorações agrÍcolas e de apolo a
medidas florestais, mas também
sobre candidatutas de apoio a
regimes de qualidade (agricul-
tura biológica), acessibllldades,
regadios coletlvos, intervenção
em muros de pedra, reposição
do potencial produtivo e desen-
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mil euros. Este apoio foi efetua-
do no âmbito das medidas miti-
gadoras da pandemia covid.l9
aprovadas pelo Governo R-egional
da Madeira.

A mesma entidade recorda
que, no âmbito da mesma me-
dida, foi realizado um prlmeiro
adiantamento "no passado dia
2O de abril" a "5O promotores,
visando o incremento da liquidez
das explorações e dos proletos",
no valor de 3,3 milhões de euros.

"Esta medida insere-se num
coniunlo de ações levadas a cabo
pelo Governo Regional da Ma-
deira, em resposta aos efeitos da
pandemia covid-I9, visando faci-
litar a gestão de prof etos PRODE-
RAM 2020, aumentando aliqui-
dez das explorações envolvidas
e promotores destes proietos, a
flexibilização de prazos e metas
de execução e a possibilidade de
um maior'fracionamento' da res-
petiva despesa com o incremento
do número de pedidos de paga-
meRto", esclarece a SRA.

A Secretaria Regional acres-
centa que "os adiantamentos, no

'valor deTO% dos apoios corres-
pondentes às despesas compro-
vadas e incluÍdas nos pedidos de
pagamento submetldos lunto do
organismo pagador (tmf), per-
f.azem um total de 3,7 milhões
de euros".
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PRODEW âpagou 7 milhõeso

I
Pe4o de 15O promotores de proietosagrícolas, florestais e de desenvolvimento local foram, até ao momento, abrangidos por
apoios financeiros no âmbito do PRODERAII 2O2O. Tem havido apoios também no âmbito da pandemia.

Explonções estão entr€'as candidaturas ao PRODEMM 2020.
i

PROIIOTORES já receberam
financiamento no âmbito do
PRODERAM 2020,

volvlmento local LEADER, uma
iniclativa da União Europeia para.
apoiar profetos de desenvolvi-
mento rural.

A Secretaria Regional, dirigida
por Humberto Vasconcelos, cal-
cula assim que "garantido mais
este pagamento, no âmbito do
PRODERAM 2020 foram já pa-
gos, desde o início deste ano,
cerca de 7 milhões de euros a
perto de l5O promotores".

Medldas mitigadoras
Para além destes apoios, a Se-
cretaria Regional da AgricuÍtura
revela que cerca de 15 promoto-
res, de profetos cofinanciados
através do PRODERANI 2O2O, re-
ceberam, no passado dla 22 de
maio, um adlantamento de 415
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