
DÉRIODE NoTÍCIAS Segunda-feira,7 de Fevereiro de2O22 I
O npolos

Ertc anorrtá firvlrto un

RI'BEN SANTOS

dc 37,rt ndlhõË dc anrcc pan o rcctor prlmóilo. Foro DR

o
^/

22OO candidaturas.'Demodstra
bern que o Govenro Rqional traçou

'rma política. clara, com objectivos
bem definidds, parao crescimeqto
do sector primário, namodemiza-
ção da área agrícola e de uma maior
produtividade e rentabilidade", na-
lorizou o secretáriq çonsiderando

t Na rúltima sexta-feira, o PRODE-
RAM 2O2O feúou um per{odo de
candidaturas de ajuda à interven-
ção em m, urog incorporando pe-
draàüsta, que'' he pnrbase atri-
buir apoios para a.construção e re'
paração de mrrros de pedra aparc'
Ihada pam a minimiza$o do im-
pacto visual dos muros de suporte
de tenas mrbetão, eom uma taxa
de apoio de 957o e "rna dotação fi-
nanceirade22 milhões de euros.
Segundo apurou o OlíruO foram
rqistadas feO candidaturas.

que o "sücesso é tambénr da res-
ponsabilidade de toda a equipa tec-
nica e de ges6o do PRODERAM
2O2Q'belo trabalho meritóriq efi-
cientee capaz querealiza, emarti-
crrlação com os tá:nicos da Direc-
ção Regional deAgricultura eOes-
envolvimentoRural".
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Ëtï: "iï,?i"'H"H' tra"# DE cAÌ\TDIDATURAS
(PRODERAM 2O2O) abre hoje um
novo período de candidaturas de
apoios para a agricultura madei-
r€nse, no valor global de aJ mi-
lhões de èuros, repartidos entre o
Fundo E\ropeu Agr .ícola de Desen-
voll'imento Rural (3,4 milhões de
euros), Ftrndo de Rec-uperação
(7OO mil eúos) e Orçamento da
Itegião (óo7 mil euros).

'Ì.[este quadrõ de transiçãq que
ügora até à entrada do novo perío-
do de programação' financeira
(2023-2027), -conseguimos úrir
umnovo conjunto de medidas que
são fundamentais para o apoio a in-
vestimentos agrícôlas que estão
disponíveis a todos os interessa-
dos", anunciou Humberto Vascon-
celosl secrefãrio regional de Agri-
cultura e Desenvolvimpnto Ruraf
em declarações ao oliruq zubli-
nhando qué há verbas pàra'trro-
jectos de pequena e grande dimen-
são e de ajuda ao €urÍurque p€ìra os
jwens agricultores".

Há por isso'frnanciamento para
construçfos agrícolas", como tân-
ques, aronzéns, acessos internos,
estu&s, muros de suporte deterras

AAPOIOS
NAAGRTCT]LTT]RA

e vedações" ou para "equipamen-
tos, èomo sistemas de rega, mo-
toenxadas, motocultivadores, pul-
verizadores, motoroçadores;êner-
gias renorráveis, cabos aéreos e
monta cargas".. Os apoios esten-
dem-se aindaaplantações de rirvo-
res e instalação das planações,-ex-
plicou o govenmnte, que tem atu-
teladoPRODERAM2020.

Nô que concerne aos inüestimen-
tos de pequena dimensão está con-
sagrada una taxa de apoio de 75o/o.

Paraos pnojectos degrande tlimen-
são ataxade apoiovariaentre 6O e
75%o e para os jWens agricultores
(até aos 4O anos) que queiran ini-
ciar actiüdade no sector agrícola o
apoio vai dos 12 aos 35 mil euros,
consoante a área de enquadrarrren-
to e se a agricultura é atítulo princi-
pal dobeneficiário.

Refira-se ainda que podem candi-
datar-se âestes apoiostodos os agri-
cultores interessadog devendo para
o efeito apresentar a sú candidatu-

rajunto daAuoridade de Cestão do
PRODERAM 2O2O, naporhnúme.
ro 49 daRua do Aljube no E\mchal

Qttaúodetnnclção
Apesar detersido criado parao pe-
ríodo de programação financeira
2Or4-2O2O o PRODERANI 2O2O foi
prorrogado até ao final dèste anq
no designado Eradro de transiçãq
ate à entrada em vigor de um novo

-período de programação financeira
- que irá decbrrer enfe 20,23 e 2027
- eqtre estánestemom€nto as€rne-
gociado pelos parceiros ernnpeus.

Até l4 o investimento em áreas
estratégicas dos sectores agrícola e
florestal,visando o desenvolvirnen-
to e asustentabilidade do meio ru-
ral da Região;'tòntinuará a ser urna
cerfezaP, garante Humberto Vas-
concelos, informando que para este
ano está previsto um financiamento
de 37,a milhões de euros para o sec-
torprimfuio

Criado em 2O15, por decisão da
Comissão Europeia, com o intuito
'de promoner uma política de desen-
volvimento rural, melhorar o nível
de zuôtentabilidade e cpmpetitivi-
dade do sgctor agrícola e agroflo-
restal, incêntivar a produção regio-
nal local e tradicienal, e contribuir
para a sustentabilidade arnbiental e
a paisagem tradicional, o PRODE-
RAM 2020 já aprovou mais de
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