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PROJETOS 

Há cada vez mais jovens 
a investir na agricultura 
Secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural destaca o interesse das gerações 
mais novas. 

1 

facto de dez entre as 38 candi- 38 beneficiários do PRODERAM 2020 receberam ontem certificados de candidatura.  

daturas serem de jovens agri-
cultores. 

"Estou muito satisfeito por 
ver um conjunto de jovens a 
apostar na agricultura e a apro-
veitar a oportunidade para a 
primeira instalação", disse o 
governante, durante a cerimó-
nia que reuniu os 38 beneficiá-
rios dos apoios. 

Para Humberto Vasconcelos, 
"a aprovação destas candida-
turas demonstra bem o traba-
lho que o Governo tem vindo 
a desenvolver em prol do setor 
primário". 

"É preciso realçar que foram 
aprovados projetos em todos os 
concelhos da Madeira e enal-
tecer a missão que tem sido 
desenvolvida pela unidade de 
gestão do PRODERAM, exem-
plar no exercício de funções", 
acrescentou. 

As candidaturas cujos certi-
ficados foram ontem entregues 
são referentes à 89.4  Unida-
de de Gestão do Programa do 
PRODERAM 2020, cujo período 
de programação financeira foi 
prorrogado até ao final deste 
ano, durante o designado pe-
ríodo de transição, até à en-
trada em vigor do novo perío-
do de programação financeira 
2023-2027. 

Estes apoios representam, de 
acordo a Secretaria Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, um investimento global 
de mais de 2,5 milhões de eu-
ros, entre fundos comunitários 
e Orçamento da Região. 

Por Patrícia Gaspar 
patricia.gaspar@jm-madeira.pt 

Humberto Vasconcelos, secre-

 

tário regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, garan-

 

te que há cada vez mais jovens 
dedicados à atividade agrícola 
na Madeira. 

O tutelar da pasta agrícola na 
Região presidiu, ontem, à ceri-

 

mónia de entrega dos certifi-

 

cados referentes a 38 candida-

 

turas aprovadas pelo Programa 
de Desenvolvimento Rural da 
Região Autónoma da Madeira 
((PRODERAM 2020). 

Durante o evento, que de-

 

correu no auditório do Edifício 
Golden, Humberto Vasconcelos 
destacou o interesse crescente 
das gerações mais novas pelo 
setor, dando como exemplo o 


