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O valor das candidaturas ultrapassa I milhão de euros, 624 mil saiu do FEADER. 

Proderam aprova 140 candidaturas 
VICTOR HUGO 
vhugo@dnoticias.pt 

Acabam de ser aprovadas mais 140 
novas candidaturas aos apoios do 
Programa de Desenvolvimento Ru-
ral da Região Autónoma da Madeira 
(PRODERAM 2020), com um valor 
proposto superior a 1 milhão de eu-
ros e um valor total de apoio de 
734.310 euros, correspondente a 
624.163 euros de comparticipação 
FEADER e 110.146 euros de Orça-
mento da Região. 

A Autoridade de Gestão, entidade 
responsável pela gestão, pelo acom-
panhamento e pela execução do 
PRODERAM 2020, aprovou 138 
candidaturas correspondentes a um 
apoio total de 697.310 euros (592.713 
euros de comparticipação FEADER  

e 104.596 euros de Orçamento da 
Região) relativas à submedida 4.1, de 
apoio a investimentos em explora-
ções agrícolas, à acção 4.11, de inves-
timentos de pequena dimensão, e 
ainda duas candidaturas da subme-
dida 6.1, de ajuda ao arranque da ac-
tividade para os jovens agricultores, 
correspondentes a um apoio total de 
37.000 euros (31.450 euros de com-
participação FEADER e 5.550 euros 
de Orçamento da Região) 

Os apoios referentes a investi-
mentos em explorações agrícolas 
de pequena dimensão "são desti-
nados a melhorar o desempenho e 
a viabilidade da exploração, au-
mentar a produção, criar valor, 
melhorar a qualidade dos produ-
tos, introduzir métodos e produtos 
inovadores e garantir a sustentabi-
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62 PRÉMIOS FORAM 
APROVADOS COM UM 
VALOR TOTAL DE 
APOIO DE 1,7 MILHÕES 
EUROS 

lidade ambiental da exploração", 
refere a tutela da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. 

Como exemplos de investimen-
tos apoiados "temos a instalação de 
pomares de fruteiras, construção 
ou recuperação de armazéns agrí-
colas, reservatórios para água de 
rega, acessos internos, vedações, 
corta-ventos e estufas, a instalação 
de sistemas de rega e de equipa-
mentos energias renováveis, equi-
pamentos de transporte, de mobili-
zação do solo e para aplicação de 
produtos fitofármacos". 

Até à data a Autoridade de Ges-
tão do PRODERAM 2020 publicou 
nove avisos de recepção de candi-
daturas referentes a investimentos 
em explorações agrícolas de pe-
quena dimensão, tendo aprovado  

um total de 757 candidaturas, com 
um valor total de apoio cerca de 3,3 
milhões de euros. 

Quanto à ajuda ao arranque da 
actividade para os jovens agricul-
tores tem o propósito de apoiar o 
início da actividade agrícola por 
parte de jovens agricultores, como 
gestores das explorações, com a 
consequente melhoria da competi-
tividade e sustentabilidade da agri-
cultura da Região através do reju-
venescimento do tecido empresa-
rial agrícola. 

Relativamente a esta submedida 
foram abertos, até à data, 11 avisos 
de recepção de candidaturas, ten-
do sido aprovados um total de 62 
prémios de jovem agricultor com 
um valor total de apoio de 1,7 mi-
lhões de euros. 


