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t eve início, nesta 
terça-feira, dia 4 
de janeiro de 2022, 
um novo perío-
do de candidatu-

ras aos apoios do PRODE-
RAM 2020, para a Subme-
dida 4.4, de ajuda a investi-
mentos não produtivos rela-
cionados com a concretiza-

ção dos objetivos em termos 
de agroambiente e clima.

Esta submedida está divi-
dida em duas ações sen-
do que a ação 4.4.1 refere-
se à intervenção em muros 
incorporando pedra à vis-
ta e visa atribuir apoios para 
a construção e reparação de 
muros de pedra aparelhada, 

argamassada ou não, e para 
a minimização do impacto 
visual dos muros de suporte 
de terras em betão. 

Já a ação 4.4.2 destina-
se a sistemas de proteção de 
culturas contra espécies pro-
tegidas e visa também atri-
buir ajudas para a instala-
ção de sistemas de proteção 

de culturas contra espécies 
protegidas, nomeadamente 
o pombo trocaz.

Podem candidatar-se a 
estes apoios todos os agri-
cultores interessados, deven-
do para o efeito apresen-
tar a sua candidatura jun-
to da Autoridade de Gestão 
do PRODERAM 2020, à Rua 

do Aljube, n.º 49, no Fun-
chal, até às 16:30 do dia 4 de 
fevereiro.

A dotação orçamental para 
este período de candidaturas 
é de 2.200.000,00€ do Fun-
do de Recuperação para a 
Ação 4.4.1 e de 184.919,02€ 
de contribuição FEADER 
para a Ação 4.4.2. n

pRodERam 2020 abRE NoVo 
pERíodo dE caNdidatuRas
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surpreendido com a existência de contratos-programa celebrados com a autarquia do funchal, o 
presidente da Câmara Municipal de santa Cruz, filipe sousa, decidiu desafiar Pedro Calado a exercer a 
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