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AGRICULTURA 

PRODERAM recebe mais 74 
candidaturas de 20 milhões 
Dos projetos em apreciação, destaque-se os relacionados com a produção de cânhamo e aloé vera. 
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"Estamos sempre a trabalhar 
para termos mais verbas dos 
fundos comunitários", afirma, 
ao JM, o secretário regional de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural. A ideia é prosseguir a 
política de investimento no setor 
primário, porque os resultados, 
que estão à vista de todos, 
são muito bons", como realça 
o governante, acrescentando 
ainda que a Madeira tem crescido 
exponencialmente na produção 
agrícola, "com uma política 
assertiva e correta, que é para 
manter". 
Humberto Vasconcelos assegura 
que o Governo vai continuar a 
investir de forma permanente na 
modernização das infraestruturas 
e das necessidades da agricultura. 
"Ao contrário da ideia que muitos 
tentam passar, há cada vez mais 
pessoas ou empresas interessadas 
em apostar na agricultura", refere. 
O governante realça o trabalho de 
apoio permanente que tem vindo 
a ser feito junto dos agricultores, 
por forma a que estes possam 
modernizar as suas produções. 

Os apoios às produções estão a facilitar a vida de muitos agricultores. 

Por Carla Ribeiro 
carlaribeiro@jm-madeira.pt 

O Programa de Desenvolvimento 
Rural da Região Autónoma da Ma-
deira (PRODERAM 2020) recebeu 
mais 74 candidaturas de apoio a 
investimentos de grande dimen-
são em explorações agrícolas, com 
um valor proposto que ascende a 
pouco mais de 20 milhões de eu-
ros. Até agora, o Executivo madei-
rense aprovou 1.900 candidaturas 
ao longo do PRODERAM 2020, que 
representa um investimento global 
de mais de 240 milhões de euros. 

Criado em 2015, por decisão da 
Comissão Europeia para o período 
de programação financeira 2014-

 

Para além destas verbas, o Pro-
grama de Desenvolvimento Rural 
da Região Autónoma da Madeira 
2020 também recebeu apoios fi-
nanceiros do Instrumento de Recu-
peração da União Europeia (IRUE), 
que visa fazer face às consequên-
cias económicas adversas da crise 
da Covid-19. 

Este ano, com 4.625.401,00€. 
Para o próximo, estão previstos 
11.008.454,00€, conforme é des-
tacado ao Jornal. 

Voltando às 74 candidaturas 
apresentadas e conforme apurou 
o JM junto do secretário regional 
de Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, estão em apreciação por 
parte dos serviços técnicos do 
PRODERAM. 

2020, com o intuito de promover 
uma política de desenvolvimento 
rural, melhorar o nível de susten-
tabilidade e competitividade do 
setor agrícola e agroflorestal, in-
centivar a produção regional, lo-
cal e tradicional, e contribuir pa-
ra a sustentabilidade ambiental e AS candidaturas 
a paisagem tradicional, o projeto já aprovadas pelo Governo. 
do PRODERAM 2020 foi prorroga-

 

do até 2022 (chamado período de 
transição), até à entrada em vigor 
do novo período de programação 
financeira 2023-2027. 1 
Apoios covid-19 MILHÕES: o valor aproximado 
Para o efeito, foi assegurado um de apoio da UE devido à pandemia. 
financiamento de 29.191.650,00€  
no corrente ano e 23.903.148,00€ 
para o próximo. 

Cânhamo e aloé vera 
As mesmas enquadram-se na 
submedida de que visa apoiar 
a realização de investimentos 
em explorações agrícolas, em 
ativos destinados a melhorar o 
desempenho e a viabilidade da 
exploração, aumentar a produ-
ção, criação de valor, melho-
rar a qualidade dos produtos, 
introduzir métodos e produtos 
inovadores e garantir a susten-
tabilidade ambiental da explo-
ração. 

Dos projetos apresentados, 
destacam-se, conforme adian-
ta o secretário regional, apostas 
na produção de cânhamo e de 
Aloé Vera, que acontece, pela 
primeira vez, na Região. 
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Madeirense conta 
experiência de sete 

meses em África 
Gregório Cunha esteve no Sudão do Sul 

como voluntário das Nações Unid. 
na área da comunicação. O fotojornalista 

que conhece o Uganda e a Etiópia já pensa 
no lémen. Págs. 10 e 11 
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DIOCESE 

Pároco dos 
Prazeres foi 
dispensado 
Rui Sousa 
deixa a paróquia 
sem indicação 
do que irá fazer 
II Padre e diácono 
ordenados ontem 
já têm funções 
definidas ■ 
Martins Júnior fica 
na Ribeira Seca 
por mais um ano. 
Pág. 24 

jm-madeira.pt 

PSP multa centenas 
por abusos na noite 

Só nos primeiros seis meses deste ano, a PSP multou centenas de pessoas em processos relacionados 
com o aumento da atividade noturna. O comando regional revela ao JM que os ajuntamentos 
de pessoas e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública são as principais infrações. Pág. 12 
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DESTACÁVEL 

AGRICULTURA 

74 candidaturas 
pedem mais 
20 milhões Pág .8 

EDUCAÇÃO 

Parceria entre 
escola e Instituto 
beneficia alunos 
A avaliação final dos 
formandos em técnico 
de geriatria do Instituto 
para a Qualificação foi feita 
na Escola São José de Cluny. 
Pág. 16 

AGOSTO 

Santana leva 
música a 15 
restaurantes Pág. 27 
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O centro de vacinação do Funchal recebeu ontem 
centenas de jovens entre os 12 e os 17 anos. 

A medida, pioneira no país, despertou atenções 
e gerou um incidente. Quarta-feira há novo dia 

aberto para as mesmas idades. P,..gs4e 5 
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