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APOIOS 

Mais 4 milhões 
para projectos 
agrícolas 1' 

ORLANDO DRUMOND 
odrumond@dnoticias.pt 

O Governo Regional, através da 
Autoridade de Gestão do Progra-
ma de Desenvolvimento Rural da 
Região Autónoma da Madeira 
(PRODERAM 2020), abre esta 
segunda-feira, dia 10 de Maio, um 
novo período de candidaturas de 
apoios para projectos agrícolas, 
com um valor que ronda os 4 mi-
lhões de euros. 

Com verbas do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) e do Orçamento 
Regional, os agricultores madei-
renses poderão apresentar pro-
jectos que se enquadrem dentro 
de cinco medidas de acção, no-
meadamente de apoio para inves-
timentos de grande dimensão; de 
ajuda ao arranque da actividade 
para jovens agricultores; de in-
centivo à certificação da agricul-
tura biológica; de apoio a investi-
mentos em infra-estruturas rela-
cionadas com a disponibilização 
de recursos hídricos; e de apoio a 
acções de formação profissional e 
a acções de aquisição de compe-
tências. 

"A abertura deste novo período 
de candidaturas vai ao encontro 
das necessidades de investimento 
de um universo muito vasto de 
agricultores e visa garantir um 
melhor desempenho e viabilida-
de das explorações, aumentar as 
produções, melhorar a qualidade 
dos produtos, garantir a criação 

GOVERNO 
DISPONIBILIZA NOVO 
PACOTE DE APOIOS 
PARA PROJECTOS 
AGRÍCOLAS 

de valor, bem como a sustentabi-
lidade ambiental", explicou ao 
DIÁRIO o secretário regional de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Humberto Vasconcelos, 
sublinhando que neste plano em 
execução estão também assegu-
rados "estímulos à fixação de po-
pulação jovem no sector agrícola, 
facilitando a entrada de agricul-
tores com qualificações adequa-
das no sector, contribuindo para 
a regeneração do tecido empresa-
rial agrícola e reforçando a viabi-
lidade e a competitividade das 
explorações agrícolas", esclare-
ceu. 

O governante destacou tam-
bém "os incentivos que estarão 
disponíveis para a implementa-
ção de novos e mais eficientes sis-
temas de transporte, de distribui-
ção e de armazenamento de água, 
que são cada vez mais importan-
tes" e ainda os "apoios à nova par-
ticipação em regimes de qualida-
de, mais precisamente de valori-
zação dos produtos de produção 
biológica". 

"Todas estas medidas de apoio 
e incentivo ao surgimento de 
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Medida vai ao encontro das necessidades de investimento, aponta o GR. 

mais e melhores projectos agríco-
las são importantes para a contí-
nua modernização da nossa agri-
cultura, que nunca parou e nunca 
vacilou em tempos de pandemia 
e que, está à vista de todos, conti-
nua a crescer diariamente de for-
ma sustentada", resumiu Hum-
berto Vasconcelos. 

Registe-se que as candidaturas 
deverão ser formalizadas através 
da apresentação de formulário 
próprio disponível no site do 
PRODERAM 2020 - https://pro-
deram2020.madeira.gov.pt/ - e 
entregues na Autoridade de Ges-
tão do PRODERAM 2020, na Rua 
do Aljube n.° 49, no Funchal, até 
final do próximo mês de Junho. 
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Abre hoje para vigorar até 30 de Junho próximo novo período de candidaturas de apoios para projectos agrícolas. 
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