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Por Iolanda Chaves 
ichaves@jm-madeira.pt 

Mais 790 mil euros foram pagos, no 
passado dia 10, a agricultores da Re-
gião, no âmbito de medidas de inves-
timento aprovadas pelo Programa de 
Desenvolvimento Rural da Região 
Autónoma da Madeira (PRODERAM 
2020). 

Trinta e um agricultores benefi-
ciaram deste apoio, na sequência das 
candidaturas efetuadas para o efeito, 
submetidas a análise pelo organismo 
pagador, o Instituto de Financiamen-
to da Agricultura e Pescas (IFAP). 

São vários os projetos contempla-
dos, destacando-se o apoio ao inves-
timento em explorações agrícolas, 
aos custos de florestação ou criação 
de zonas arborizadas, e aos regimes 
de qualidade, como a agricultura bio-
lógica, DOP e IGP. 

De acordo com a Secretaria Regio-
nal da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, foram também contemplados 
apoios para projetos de acessibilida-
des a explorações agrícolas, através 
da construção, beneficiação e requa-
lificação de caminhos. 

Destacam-se também projetos 
que visam o restabelecimento do Os apoios atribuídos visam a modernização da agricultura madeirense. 

"() Governo Regional 
vai continuar a 
investir de forma 
permanente na 
modernização das 
infraestruturas e 
das necessidades 
tia agricultura", 
afirma Ilumberto 
Vasconcelos. 

o 
31 
AGRICULTORES receberam apoios 
do PRODERAM no passado dia 10. 

potencial de produção agrícola afe-
tado por catástrofes naturais e acon-
tecimentos catastróficos, para a pre-
venção da floresta contra incêndios 
florestais, na transformação, mobili-
zação e comercialização de produtos 
florestais. 

Outros projetos apoiados visam a 
criação de negócios em espaço rural 
e de serviços básicos para a popula-
ção rural. 

Para o secretário regional de Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural, "es-
tes apoios são a sequência de uma 
política assertiva e íntegra de inves-
timentos que visam a valorização do 
setor primário". 

"Os resultados desta aposta têm 
sido muito bons, por isso, o Governo 
Regional vai continuar a investir de 
forma permanente na modernização 
das infraestruturas e das necessida-
des da agricultura", sublinha Hum-
berto Vasconcelos. 

PRODERAM 

Agricultores da Região 
receberam 790 mil euros 
Apoios no âmbito do PRODERAM foram entregues a 31 agricultores que candidataram os respetivos 
projetos. A análise e aprovação estiveram a cargo do IFAP. 
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ECONOMIA 

Transportes no vermelho 
Estatísticas confirmam queda brutal nas ligações marítimas 
e aeroportuárias. Em contrapartida, houve menos 
acidentes e baixou a poluição Pág. 14 
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MODERNIZAÇÃO 

Agricultura recebe 
790 mil euros Pág .9 

SANTANA 

Bombeiros 
revoltados com 
2.2  comandante 
Operacionais contestam 
"autoritarismo" e ameaçam 
levar o caso à Proteção Civil. 
O comandante desconhece 
e o acusado não se pronuncia. 
Pág. 10 VIDEOVIGILÂNCIA 

Polícias vão poder usar câmaras na farda Pág. 19 

Quatro autarcas foram ontem vacinados 
As imagens do JM mostram o momento da saída do hospital, ontem à tarde, de Ricardo Nascimento, Carlos Teles, Pedro Coelho 

e Emanuel Câmara. Também Alberto João Jardim já foi vacinado, assim como vários membros do Governo e de outras instituições públicas. Pág. 3 
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Clive 
cód.: 0100494 - Active - Vaca 

Preço válido na loja Agriloja da Região Autónoma da Madeira. 
até 28 de Fevereiro de 2021, salvo rotura de stocks, erro 

tipográfico ou erro de imagem. Os preços apresentados 

incluem IVA à taxa em vigor. 
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Madeira antecipou 
apoios às empresas 
As verbas do Plano de Recuperação e Resiliência serão todas canalizadas 
para investimento público, porque a Madeira reservou e antecipou 
163 milhões de euros de recursos próprios para apoiar as empresas. 
O vice-presidente Pedro Calado explica essa opção com o facto de as verbas 
do PRR apenas chegarem no segundo semestre deste ano. O governante 
diz, por outro lado, que "não é aceitável" os Açores receberem 
mais 67,5 milhões de euros do que a Madeira. Pág. 15 


