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Este ano está previsto um financiamento de 37,4 milhões de euros para o sector primário. C, i o 

• APOIOS 

190 CANDIDATURAS 

11 Na última sexta-feira, o PRODE-
RAM 2020 fechou um período de 
candidaturas de ajuda à interven-
ção em muros, incorporando pe-
dra à vista, que tinha por base atri-
buir apoios para a construção e re-
paração de muros de pedra apare-
lhada para a minimização do im-
pacto visual dos muros de suporte 
de terras em betão, com uma taxa 
de apoio de 95% e uma dotação fi-
nanceira de 2,2 milhões de euros. 
Segundo apurou o DIÁRIO foram 
registadas 190 candidaturas. 

Mais 4,7 milhões de euros 
para investimentos na agricultura 
RÚBEN SANTOS 
rsantos@dnotícias.pt 

A autoridade de gestão do Progra-
ma de Desenvolvimento Rural da 
Região Autónoma da Madeira 
(PRODERAM 2020) abre hoje um 
novo período de candidaturas de 
apoios para a agricultura madei-
rense, no valor global de 4,7 mi-
lhões de euros, repartidos entre o 
Fundo Europeu Agrícola de Desen-
volvimento Rural (3,4 milhões de 
euros), Fundo de Recuperação 
(700 mil euros) e Orçamento da 
Região (607 mil euros). 

"Neste quadro de transição, que 
vigora até à entrada do novo perío-
do de programação financeira 
(2023-2027), conseguimos abrir 
um novo conjunto de medidas que 
são fundamentais para o apoio a in-
vestimentos agrícolas que estão 
disponíveis a todos os interessa-
dos", anunciou Humberto Vascon-
celos, secretário regional de Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural, 
em declarações ao DIÁRIO, subli-
nhando que há verbas para "pro-
jectos de pequena e grande dimen-
são e de ajuda ao arranque para os 
jovens agricultores". 

Há por isso "financiamento para 
construções agrícolas", como tan-
ques, armazéns, acessos internos, 
estufas, muros de suporte de terras 

ABRE HOJE 
UM NOVO PERÍODO 
DE CANDIDATURAS 
A APOIOS 
NA AGRICULTURA 

e vedações" ou para "equipamen-
tos, como sistemas de rega, mo-
toenxadas, motocultivadores, pul-
verizadores, motoroçadores, ener-
gias renováveis, cabos aéreos e 
monta cargas". Os apoios esten-
dem-se ainda a plantações de árvo-
res e instalação das plantações, ex-
plicou o governante, que tem a tu-
tela do PRODERAM 2020. 

No que concerne aos investimen-
tos de pequena dimensão está con-
sagrada uma taxa de apoio de 75%. 
Para os projectos de grande dimen-
são a taxa de apoio varia entre 60 e 
75% e para os jovens agricultores 
(até aos 40 anos) que queiram ini-
ciar actividade no sector agrícola o 
apoio vai dos 12 aos 35 mil euros, 
consoante a área de enquadramen-
to e se a agricultura é a título princi-
pal do beneficiário. 

Refira-se ainda que podem candi-
datar-se a estes apoios todos os agri-
cultores interessados, devendo para 
o efeito apresentar a sua candidatu-

  

ra junto da Autoridade de Gestão do 
PRODERAM 2020, na porta núme-
ro 49 da Rua do Aljube, no Funchal. 

Quadro de transição 
Apesar de ter sido criado para o pe-
ríodo de programação financeira 
2014-2020, o PRODERAM 2020 foi 
prorrogado até ao final deste ano, 
no designado quadro de transição, 
até à entrada em vigor de um novo 
período de programação financeira 
-que irá decorrer entre 2023 e 2027 
-e que está neste momento a ser ne-
gociado pelos parceiros europeus. 

Até lá, o investimento em áreas 
estratégicas dos sectores agrícola e 
florestal, visando o desenvolvimen-
to e a sustentabilidade do meio ru-
ral da Região, "continuará a ser uma 
certeza", garante Humberto Vas-
concelos, informando que para este 
ano está previsto um financiamento 
de 37,4 milhões de euros para o sec-
tor primário. 

Criado em 2015, por decisão da 
Comissão Europeia, com o intuito 
de promover uma política de desen-
volvimento rural, melhorar o nível 
de sustentabilidade e competitivi-
dade do sector agrícola e agroflo-
restai, incentivar a produção regio-
nal, local e tradicional, e contribuir 
para a sustentabilidade ambiental e 
a paisagem tradicional, o PRODE-
RAM 2020 já aprovou mais de  

2.200 candidaturas. "Demonstra 
bem que o Governo Regional traçou 
uma política clara, com objectivos 
bem definidos, para o crescimento 
do sector primário, na moderniza-
ção da área agrícola e de uma maior 
produtividade e rentabilidade", va-
lorizou o secretário, considerando  

que o "sucesso é também da res-
ponsabilidade de toda a equipa téc-
nica e de gestão do PRODERAM 
2020, "pelo trabalho meritório, efi-
ciente e capaz que realiza, em arti-
culação com os técnicos da Direc-
ção Regional de Agricultura e Des-
envolvimento Rural". 
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PORTUGAL 
E BICAMPEAO 
EUROPEU 
DE FUTSAL 
Selecção portuguesa 
revalidou o título, 
ao vencer a Rússia, 
na final, por 4-2 P.. 
• Joana Soares 
é vice-campeã do mundo 
de skysnow P.19 

QUATRO FUSOES DE ESCOLAS 
NO PROXIMO ANO LECTIVO 

Para dar resposta à diminuição do número de alunos resultante da baixa natalidade, 
um conjunto de estabelecimentos de 2.' e 3' Ciclo, de três concelhos, 

está a preparar a integração de unidades de l.º Ciclo e Pré-Escolar P.8 

ILUSTRACÂO DN-ARTE 

• 
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HA CADA VEZ MAIS ESTRANGEIROS A VIVER NA MADEIRA 
No ano passado houve um crescimento de 19% da população imigrante, atraída também pela segurança do destino 

em época pandémica • Alemães lideraram o número de títulos de residência concedidos em 2021 •  Aeroportos 
da Região têm este mês ligações a 19 países, um número superiora qualquer um dos últimos Fevereiros P.6 E7 

MUSEUS 
RECUPERAM 
DA PANDEMIA E 
REGISTAM MAIS 
VISITANTES 
EM 2021 
P.24E25 
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4,7 MILHÕES 
DE EUROS PARA 
INVESTIMENTOS 
NA AGRICULTURA 
PRODERAM 2020 
abre hoje novo período 
de candidaturas P.9 


