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Rogério Gouveia diz que os projectos estão alinhados com os objectivos delineados. 

HÁ UM PROJECTO 
QUE VAI USAR 
SOBRAS DO CAULE 
DA BANANEIRA PARA 
APLICAÇÃO MÉDICA 

APOIOS 

17 milhões de euros para 
24 projectos madeirenses 
ROBERTO FERREIRA 
rferreira@dnoticias.pt 

O Governo Regional, através do 
Instituto de Desenvolvimento Re-
gional (IDR) aprovou, na última 
reunião da Unidade de Gestão do 
Programa Operacional Madeira 
14-20, um apoio superior a 17,1 mi-
lhões de euros para 24 projectos 
madeirenses. 

De acordo com o secretário re-
gional das Finanças, Rogério Gou-
veia, das candidaturas submetidas 
à aprovação, destacam-se as 10 
aprovadas no âmbito do Sistema 
de Incentivo PROciência 2020, 
cujo objectivo consiste em apoiar 
propostas que concorram para es-
timular a capacidade competitiva 
da economia regional, através da 
dinamização de projectos em 
áreas estratégicas de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação 
(I&D&I) nas empresas, entre as 
empresas e os centros de I&D e o 
sector do ensino superior. 

"São projectos que estão total-
mente alinhados com os objecti-
vos e as prioridades definidas no 
âmbito do plano de acção da Re-
gião, por forma a assegurar um li-
miar de competências tecnológi-
cas que permitam transformar o 
conhecimento gerado em novos 
produtos e serviços", realça o go-
vernante. 

Rogério Gouveia releva também 
ao DIARIO o crescimento do inte-
resse nesta área e a evolução das 
candidaturas regionais, eviden-
ciando a apresentação de projec-
tos que revelam uma cultura de in-
vestigação e desenvolvimento tec-
nológico e que serão capazes de 
gerar emprego e crescimento eco-
nómico a prazo, através da criação 
de valor pela inovação. 

E exemplo o projecto 'bio-
MASK', que visa a ufilização das 
sobras do caule da bananeira para 
aplicação num produto médico. A 
proposta promete desenhar, pro-
jectar e produzir uma máscara 
biodegradável, lavável e com filtro 
(FFP) de classificação FFP2 
ECDC. 

Actualmente, as máscaras FFP 
são recomendadas para uso único, 
o que tem causado um aumento na 
geração de lixo hospitalar e conse-
quente poluição plástica. 

No âmbito do Sistema de Incen-
tivo Valorizar 2020, foram alvo de 
co-financiamento quatro candida-
turas, cujo apoio de fundo (FE-
DER) ascende a 1,7 milhões de eu-

  

ros, para apoio à qualificação e 
inovação das pequenas e medias 
empresas. 

O IDR aprovou, também, duas 
candidaturas na prioridade de in-
vestimento Promoção da eficiên-
cia energética e utilização das 
energias renováveis nas empre-
sas', no valor de 273,6 mil euros. 

Por fim, merece ainda destaque, 
a aprovação de oito candidaturas 
no âmbito do FSE REACT-EU, 
programa que visa reparar os pre-
juízos sociais e económicos cau-
sados pela pandemia de Covid-19 
e preparar a economia para uma 
recuperação ecológica, digital e 
resiliente. 

De acordo com o secretário re-
gional, estas candidaturas tiveram 
uma comparticipação de fundo 
comunitário superior a 6,3 mi-
lhões de euros, que se destinam a 
financiar o apoio ao emprego e à 
criação de novas empresas, atra-
vés de medidas de beneficio à con-
tratação e prémios à manutenção 
de posto de trabalho, bem como a  

estímulos ao empreendedorismo 
de desempregados, à ocupação 
temporária de desempegados e a 
estágios profissionais. 

Desde a sua implementação, o 
Programa Madeira 14-20 já apro-
vou 8.242 candidaturas, que ab-
sorvem104% do montante Fundo 
programado, ou seja, cerca de 
481,8 milhões de euros, de um va-
lor global Fundo de 465,2 milhões 
de euros. 

Destas 8242 candidaturas, 8.047 
foram aprovadas no âmbito do 
Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (FEDER), com 
um montante de 339,7 milhões de 
euros Fundo, o que representa 
uma taxa de compromisso de 
108% da dotação programada 

As restantes 195 candidaturas 
aprovadas, num valor de 142 mi-
lhões de euros Fundo, foram co-fi-
nanciadas pelo Fundo Social Eu-
ropeu (FSE), tendo este Fundo já 
comprometido 94% da sua dota-
ção prevista, ou seja, 151,9 milhões 
de euros. 
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"HA UM GRANDE NUMERO 
DE DESEMPREGADOS 
QUE NAO TEM MOTIVAÇAO 
PARA TRABALHAR" 
Sara Gonçalves, especialista 
em recursos humanos, traça o 
perfil do mercado de emprego 
na Madeira P.22 E 23 
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MARIO 
de Notícias 

MADEIRA 

EPOCA BALNEAR COM 
SEGURANÇA EM RISCO 
Novos critérios nos exames comprometem renovação da carteira profissional para a maioria 

dos nadadores-salvadores. Índice de reprovações na Madeira chegou a 73% na 1.ª fase, quando 
no resto do País foi de 25%. ISN admite avançar com processo de averiguações P.4 E 5 

FOTO HÉLDER SANTOS/A PRESS 

AEROPORTO 
DA MADEIRA 
SUPERA OS 
INTERNACIONAIS 
Há 1,5 milhões de 
lugares disponíveis no 
Verão IATA • Números 
de Março já indicam 
crescimento • TAP 
apresenta-se com mais 
quota de mercado P.6 
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FAZER CUPITAS À PÁSCOA 
Uma das épocas mais doces do ano sobe de preço devido ao aumento do custo das matérias-primas 
• Fábrica Santo António estima pmduzir 24 toneladas de amêndoas naquele que será um dos 
melhores anos de sempre da empresa centenária • Nutricionista deixa conselhos P.8 E 9 

IDR APROVA 17 
MILHÕES PARA 
24 PROJECTOS 
MADEIRENSES 
P.7 


