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AGRICULTURA 

PRODERAM comprometido 
a 100% e executado a 60% 
Os 13 milhões de euros do quadro 
comunitário para a agricultura, 
no âmbito do programa de De-
senvolvimento Rural da Região 
Autónoma da Madeira (PRODE-
RAM 2020), já estão comprome-
tidos a 100 por cento. 

De acordo com o secretário 
regional da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, que visitou 
ontem um empreendimento de 
agroturismo em Câmara de Lo-
bos, são cerca de 250 projetos que 
ocupam o valor global disponível 
da medida Leader, embora ape-
nas a taxa de execução dos mes-
mos esteja nos 40 por cento, no 
que toca à Associação das Casas 
do Povo da Região Autónoma da 
Madeira (ACAPORAMA). "Já pagá-
mos dos valores previstos cerca 
de 40 por cento aos promotores 
e outros estão a decorrer e vão 
ser pagos agora conforme a sua 
execução", assegurou Humberto 
Vasconcelos. No total, do PRODE-
RAM, entre a ACAPORAMA e a As-
sociação para o Desenvolvimento 
da Região Autónoma da Madeira 
(ADRAMA), a taxa de execução 
dos apoios está nos 60%. 

Na visita à Quinta da Sarai-

  

va, cujo projeto foi apoiado pe-
la ACAPORAMA, no âmbito do 
PRODERAM 2020, o governante 
mostrou-se confiante que até ao 
próximo ano, em que termina o 
atual quadro comunitário, a ta-
xa de execução estará nos 100 
por cento. 

Por outro lado, Humberto Vas-
concelos elogiou as duas associa-
ções (ACAPORAMA e ADRAMA) 
pelo trabalho "importantíssimo" 
que têm tido na recuperação do 
património e na conjugação com 
a agricultura. 

"Temos muitas casas recupe-
radas para o turismo rural que 
se não fosse através da medida 
Leader não estariam recupera-
das e haveria um abandono muito 
grande de edifícios", disse. Nesse 
sentido, elogiou a iniciativa dos 
proprietários da Quinta da Saraiva, 
e de outros investimentos, de re-
cuperação do espaço, valorizando 
"o suor" dos seus antepassados. 

Saliente-se que a Quinta da 
Saraiva é um investimento priva-
do com uma exploração agrícola 
com cerca de cinco mil metros 
quadrados, com culturas de vinha 
tinta negra e de bananeiras. P.A. 


