DlÁRlO DE NOTíCnS Domingo,26 de Janeiro de

2020

3

O AGRICULTURA
o

a

P
Ja agncultou
area supenor ao Porto Santo
a

,

MEDIDAS E SUBMEDIDAS
DO PRODERAM
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Medida 8 - Investimentos no
desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viúilidade
dasflorestas (are 2Lo -2ó.o REG.
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t934'5.994€
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Entre apoios e investimentos, a

e

I Medidâr0 -Agroambiente e clima (aft.'28.o (ELD r:]O5l208)
I Medida u - elrioilturabiológica (arL 29.o (EU) LSOS/ 2Ol3
I Medida Íl - Paganentos atítulo

7gzrc'?lr5F 5E666rI9€

4.373 hectares, maib do que ailhado
Porto Santo ou a 5,5% daRegião Au-

daNatura2üD

e

daDiretiva-'

Quadro da ágpa (art rO.o (nU)

rsos/2or3)

tonomadalVladeira"

O PRODERAM

- Desenvolvimento

I

Hácadavez mais projectos agrícolas a lerbinat' na Madeira à boleia
dos firndos do PRODERAM2O2O.
Em 2O79, tirrcrarn luz terdd 12.53O
pedidos às inúmeras medidas do
Program4 perfazendo um total de
mil euros
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Medida

das eqplorações agrícolas è das
empresas (art f9.o REG. (EtD

RICARDO DI'ARTE FREITAS

I

2O2O assenta

numa estratégia de desenvolvimento nral que tem por objectivo aumentar os níveis de sustentabilidade
agrícola e rural, nomeadamente
através do aumento da competitividade das produções locais tradicionais e do reforço damelhoria do am-

biente e dapaisageÍ& num quadro
agrícola multifirncional e num espaço rural de qualidade e capacitado
para promover e sustentar o desenvolvimento económico e social das

Medida 13 - Pagamento relatia zo?a. sqieitas a condicionantes naturais ou outras condicionantes específi cas (arL 3f .o (EU)

vos

de ambos, verifica-se que nunca
houve tantos pedidos como os
f2.59Operrlidosfeitosem20l9..':
Destes, 6O foram orcluídad'pelo
oryanismo que tutela do PRODERAM, ou seja, apenas Q5% do total
das candidaturas. Tal acontece por
razões vríriasrsendo a mais cônit'm

zoruNrunris.

o

Ovasto quadro de apoios e investimentos compõe-se de lTmedidas
e 37 submedidas, todas contibuindo directa ou indirectamente para a
prossecução dos objectivos do Programa(videdestaque)
Os dados da Secretaria Regionâl
da furicultura e Deserwolvimento

validação da proposta. Em 2Of 9, foram aproradas f 2.530
candidaturas a apoios e investimentos em projectos agrícolas, sendo
tambem a maior dos ultimos quatro
anos, representando um aumento
de 9,8o/o comparativamente a 2016.
Em contrapartid4 o investimento
total sofreu uma quebra de 7,S milhões de euros em2Ol9, tendo sido
vertidos no sector agrícola madeirense.78277215 euros em ihvestimentos do PRODRAM. Nos apoios,
a redução foi aindamais significati\ra (-13ó milhões de euros), fixandoseem58.6ó6.119 eurcs.
Apesar de continuar a haver uÍra

Rural (SRADR), a que o DIARIO

tene acesso,revelamqtrenosultimos

quatro anos, o número de candidaturas ápresenadas tem aumentado
aolongo dos anos, emborahavendo
progressivamente.mais_poücitações

medidas do Pedido Unico e, por
outro ladq menos às medidas de investimento. Contudq no simatório
às
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acontecimentos catastróficos e introdução de medidas de prevmçãoadequadas (aft. r8.oREG. (EU)
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rtmap{61u de
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do potencial de produção agrjcola
afetado porcatástrofes naturais e

a apeftar
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l5.o REG.

(EU)r3os/2013)

incumprimento dos requisitos

obrigatórios

cumprimento das obrigações

ÀsoLErRÁ.Dos
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NOS
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à

tonidd

aos fundos do PRODERAM, notà-se que a'torneird dos
Euromilhões ficou ligeiramerrte
mais apertada em 2019. Apesar de
ter injectado 136.942.334 euros na
nova agricultura o montante dos
apoios e investinientos foi reduzido
em2lmilhões frce ao ano arúerior,
apesar de haver mais beneficirários.
contas feitas, emmedia, câdaprojec-

to agrícolatane direito apouco mais

detlmileuros.'
Esta quebra pode elçücar-se, em
pârte, pelo número de projectos que
viriam a ser revogados em 2Ol9 pela

tntela do PRODERAM:26 por in-

prê

estabelecidas. A estes jr.rntam-se 13O

desistências, sendo este o número
mais elerrado dosúltimos anos.

Questionado pelo DLr{RIo sobre

se foram denunciados à Polícia ou
ao Ministério Públicqalguns destes
c€lsos, a SRADR respondeu assirn:

'A Autoridade de C'estiio do PRODERAM2O2O não tem conhecimento de nenhuma denúncia efectuada às autoridades policiais ou

ju-

diciririaE inerente a candidaturas
submetidas ao PRODERAM 2O2O".
Em crescendo esuâ a área úrangidapelas medidas de investimentõ e
do PedidoUnico do Programa Em
2O19, os apoios e

investimentospel-

rsos/2or3)
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Uedida rS - Senriços siftroame dimáticos e conseruação das florestas (art 34.o (EU)
r3o5/2Or3
Medida fó - Cooperaçõo (art

bienais

I
35.o(EU)r3os/20r3)
I MedidaV- GestÍio de riscos
(arL 36.o - 39P (EIJ) r3os/2or3)
I Vfedidars - Apoio ao deserwol-

vimento local de base comuniüiria
(DLBC) LEADER (art 35.' (EU)
1303/20813) - (art 32.o,33o,34o e
35o (EU) l303/2O\3e4j2o alAo

rsos/2or3)

f

ca

Medida20

(art

5r.o

-

Assistência Técni-

(un) r3,oí/ 2ot3)

OBRIGAÇÕES

mitiram que estivessem agicula-

I

dos L373hectares, uma rárea equivalente àilhado Porto Santo (42f7
hectares) e a 5,5% do espaço daRegião Autonoma da lUadeira"
Aboleira des.tes fundos,-a paisagem
agrícolamadeirense ganhou243 hectares nos últimos quatro anos.

ciários estão sqieitos.

Manter um sistema de contabilidade organizada, orecutar a operação nos termos e condições
apronados e proceder à publicitação dos apoios quelhes forem atribúdos são alguns dos lo tópicos
de obrigações aos quais osbenefi-

