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O EcoNoMlA

SDMPROMOVE
CONFERENCIAQUE

de euros3 1
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)

ajudar
a

O debate decorrc em Lleboa para atralr empllas portugus!.t.

a a

ehnaFranca em Lisboa

nacionalizaçãd'. OrgPirizado em
oarceria com a CIP - Confederação
ilmpresarial Portuguesa "üem como
pritiapd objectivo dar a conhecer
a" r*tt"g"tË e esclarecer o firncio-
ú-"tttõ do Centro taternacional
a" N"eo"ios da Madeira (CNI\'D
júto ão mercado nqçionan infor-
maumanota.

O presidente do Governo Regio-
nal fvtiguel albuqtrerque, faná-a in-
t"tir"ucã" a" aUernrra, seguinao-se

"-" "rit"*"t"ção 
de RoY Garibaldi

oresidmte da"SDM, sobre o'EÍ-
truaaramento Institucional do Regi-

Àe da Zona fYanca da Madeira'.
Antes do painel de esPecialistas

em debatg 
-nosa 

Areias' çux lead

não pode o<ceder os 15 mil euros
oor àericultor e os lOo mil er.uos

ã* cãd" Peguena ou Média Em-
ãresa (PtuBi do sector. A imPle'
inentaòao da medida ficanâ a cargo

da autòridade de gestão do PRO-
DERAIVI tendo subjacente o frc"to
de vrârios subectores (como o da
banana e o da Pecurária) já terem
perspectivadas ajudas com a mes-

foã ti"aiarae num total de 33o mil
euós,.pelo que não Poderão uzu-
fruir dos apoios deste 9acote'

No casodos agricultores o aPoio

será calculado cómbase nos dados

conhecidos de armelrtos de custos
dos factores de Produçãq ente
2o2L e 2o?2, rias PrinciPais cultu-
-raïou troút au 

",tttti"" 
da Re-

Áão (vúhi cana-de-açúcar, horti-
;rtttta frtrticulilra è floricultu-
ra). Ouanto às crrlturas sem solo e

X Prfot o aPoio é calculado com

base em infoimação contabilística
ouetraduzao auirrento dos custos
dos factores de Produçãq também
'úfte202ie2022.

Sestrndo a secretaria regional da

esiãiltura e Desenrolvimento Ru-
rai o'modelo de crâlculo dg qPoig
;tÁtott" da compensação integral
do atrrrerrto dos custos dos factores

de produção suPortados Pelos 4-
cultones e PME's, ou seJ4 os aP'oros

calcrrlados cobrem cerca de 100%

do acréscimo destes custos'.

JT]NIA
A NO
DIA%DEOUTTIBRO

FRANCISCO JOSÉ CAÊDOSO

fc ardo s o @ dno ticias.Pt

A SDM Dromove a25 deOutrbro,
em Ljsb6a, uma conÍerência sobre o

tema'A áona trlanca da Madeira
como iÍìstruÍnento eficaz de inter-

crÍrrcr ffirïÍnl
sonffio rÍÏrt

4ffi
sobre tabela notmal,

oartned da hvC, abordani a terráti-
èa da "Internacionalização dl! ern-
presas Porflrguesas affives. ca'
ZFM', mosFando casos concretos.

entónio Cost4 comentador, jor-
nalistae directoi do jomal económi-
co online ECQ irá moderar os inter-
venientes António Saraiv4 Presi
dente daCIP, Pedro SizaVieìr4 ex-
--i"i"eo di trronomia, Carlos

Lobo. s<-secretário de Estado dos

asnútos Fiscú, Clotilde Celorico
Palma professora de Direito Fiscú
e rücúão Patma Borgeq fiscalista e

docente universitírio O etrcera-
'mento da cqnfel€ncia ceberá ao Pne'
rid"ot" da"Câmara Mruricióal de

LisboqCarlosMoedas.
A conferência no Êtrotel Pestana

Palace. das 9 às l2h3Q decorre na
senda'de outras iniciativas seme'
lhantes que a SDM já organizotl'
tenüi eÍn Lisboa como noPorto, ten-
do em conta gue o mercado Portu-

'nrês 
é um dos mercados rnais repre'

ãntadoi no âmbito do CINM, en-

Eradra-se na estrategia de dar-se a

"ïoh*"" 
ao s"cto" ernpresarial na-

cional focado na intgracionaliza-
cão dos setrs investimentos' e unìa
òportmidade de srúlinhar a i-PoI-
dod" ao cn lM Para aeconomia da
Madeira e para õ desewolvimento
do tecido úpresarial Porffgue$

Gandldaturar terão de sor eubmetldas ató ao dla 3l de tarço de 2023. roro o'n
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AMadeiravai aProveitar o tr\rndo
Europeu errícola de Desenvolvi-
menür ntfrl (FEADER) PÍìra
transferir cerca de 3,r milhões de

euros directamente Para o bolso

GOVERNO REGIONAL
RECORRE AFI]NDO
EUROPEU PARA
APOIAREACIORES
DE PRODUçAO

PUB

Gondições Para Íeceber
Trodososbeneficiráriosterãode dene-seaoâctodosdadosrefelen-

;ffiâã-t -t*ttdtúú;ú tesànraerçloraio@bÍry
[f 6o6agrio*ore+acandidtu- asáreasrrasvánas

*r.ráffi1.;úil'-*t;*b"1 cult'ras),játeremsidodeclaradas'"ã;d"Sffi;R"d"*ld. - anterioúoÃentenascandidaturasà

lqiculturaep*"t triilÃt'M;did"B'aopedidoúnico'
iffiil;Ëõ.r""t l"a"r"ro"- JáaspME-'seosagnorltores_com^ailÃÃìiãp"aiaoúttiõ.ntu" cult'rasbidroúnicasdeverãozub
candidat'rassenaomuitã"stif-es -J*"-Aa"t-"emformulário
""aã""-J"-dosn"c-sçá"iãs 

pópriqjuntamentecomdocunen-
áãfiilfrddd;ã*rdoben* iosanexoq-nomeadamenteelenen'

ã#ã;;"õt**"á;úú- toscontabilísticos.querynTtap
t r"aoi""ottáia.t"*."àMedida aferiroaunnentodec'stosdostac-
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nüi nove meses de ?.A21 e & fr21
noúeadamente balancete maliticn,
€xtracüo dâs Gutas e consrrlta ao e-

-factura que cuntelha o Período de

Vtarço a Setenbro de 2021 e de

Maróo a Setembro de 2O22-

umËeneficirário so Poder:á aPe
sentar. no máximo' uma candidatu-
rarpeloçernocasodeexPlory .
cões com comPonente mista (agn-
àiltura comsolq sem solo e

agroindrústria), deveni oPtar em

candidatura aPenas 1x)r urna com-
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