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Verba agora recebida será derramada por todas estas áreas, assegura o secretáriodas Finanças. 

FINANÇAS 

Primeira tranche do REACT 
já chegou à Região 
ROBERTO FERREIRA 
rferreíra@dnotícias.pt 

A Madeira já recebeu a primeira 
tranche no valor de 5,4 milhões de 
euros, de adiantamento do progra-
ma de apoio 'REACT EU' (Assistên-
cia de Recuperação para a Coesão e 
os Territórios da Europa), que visa 
mobilizar o investimento e anteci-
par o apoio financeiro para a recu-
peração pós-covid-19. 

Nos cofres da Região entraram, 
agora, os primeiros 13% da dotação 
financeira do Programa que, no seu 
total, reserva à Região apoios de 79 
milhões de euros e que, de acordo 
como secretário regional dasFinan-
ças, Rogério Gouveia, permitirão 
lançar novos concursos para ajudar 
as empresas madeirenses e para 
proteger o emprega 

Como explicou o responsável pela 
tutela, a decisão do Governo foi, des-
de o início, afectar a maior fatia do 
Financiamento REACT, isto é, 
40,5%, no apoio às empresas, num 
valor superiora 32 milhões de euros. 

Os 79 milhões estão ainda com-
prometidos para o apoio ao Empre-
go, reservando a Região 21 milhões 
de euros, ou seja, 26,5% das verbas 
neste âmbito. 

ÀSaúde estão destinados 15% dos 
apoios, isto é, cerca de 12 milhões, e à 
transição climática 18%, a que cor-
respondem14 milhões de euros. 

"A tranche agora recebida será 
derramada por todas estas áreas, 
com especial incidência no lança-
mento de medidas de apoio e aber-
turas de novos concursos e reforço 
de outros programas, como o 
"APOIAR.PT.Madeira", salientou 
Rogério Gouveia. 

Este instrumento de apoio, ex-
plicou o secretário regional ao 

Apoio 
comunitário no 
valor de 5,4 
milhões de euros 
permitirá lançar 
novos concursos 
para ajudar as 
empresas e 
proteger o 
emprego. 
Madeira deverá 
receber mais 59,1 
milhões do 
Programa até ao 
final do ano 

operadores económicos, mitigan-
do, simultaneamente, os impactos 
que as rendas têm ao nível das des-
pesas e melhorando as suas condi-
ções para fazer face aos compro-
missos de curto prazo. 

Neste momento, ao abrigo deste 
Aviso, foram já recebidas 851 can-
didaturas, que se encontram em 
análise e que comprometem cerca 
de 16,6 milhões de euros do apoio 
disponíveL 

Ainda de acordo com Rogério 
Gouveia, entre Setembro e Outu-
bro, serão abertos 13 novos concur-
sos, com apoios às empresas e ao 
Emprego, superiores a 22 milhões 
de euros. 

"São programas do FSE que têm 
com objectivo apoiar uma política 
activa de emprego na Região e a 
formação para a inclusão de pes-
soas em situação de desemprego, 
nomeadamente à formação de acti-
vos, de incentivos à contratação, à 
manutenção de postos de trabalho 
e estágios profissionais, bem como 
de apoio aos custos das empresas e 
à sua digiralização", explicou o go-
vernante. 

No âmbito FEDER, a abertura de 
avisos está também prevista para o  

próximo mês de Outubro, na área 
das Infra-estruturas e Equipamen-
tos Sociais e de Saúde. Nas areas re-
lativas à Eficiência Energética nas 
Infra-estruturas Públicas, serão 
abertos avisos em Dezembro deste 
ano e em Janeiro de 2022. 

0 processo de submissão de can-
didaturas será feito nos mesmos 
moldes já existentes para Avisos 
do PO Madeira 14-20, com a infor-
mação a ser disponibilizada pelo 
IDR, IP-RAM. 

59,1 milhõesaté aofinai <bano 
A Madeira foi a primeira região do 
país a entregar e a ter a aprovação 
do REACT pela Comissão Euro-
peia, pelo que já recebeu a primeira 
tranche agora e estima receber o 
reforço de 59,1 milhões de euros até 
ao final do ano. O remanescente, 
cerca de 15 milhões de euros, estão 
previstos para o início de 2022. 

Com a afectação das verbas do 
REACT aos programas operacio-
nais, o PO Madeira 14-20 viu a sua 
dotação reforçada - sendo agora a 
verba afecta a este Programa Ope-
racional de 465,2 milhões de eu-
ros - e os seus Eixos Prioritários 
serem alargados com o objectivo 
de preparação de uma recupera-
ção ecológica, digital e resiliente 
da economia. 

Com este reforço de verbas veri-
fica-se uma descida das taxas de 
aprovação do Programa operacio-
nal regional, efeito que sera atenua-
do com a aprovação de projectos 
das novas medidas REACT-EU. 
Não obstante, ao nível da execução, 
mantém-se um bom ritmo, quer na 
componente FEDER, quer na com-
ponente FSE. 

No Madeira14-20 foram já apro-
vadas 6.965 operações (6.792 
apoiadas pelo FEDER e 173 pelo 
FSE), que totalizam 479,6 milhões 
de euros de despesa pública e uma 
comparticipação dos FEEI de 
403,4 milhões de euros, represen-
tando 87% do total programado 
para O período 2014-2020 no PO 
(465,2 milhões de euros). 

Do total da despesa pública 
aprovada, 333,9 milhões de euros 
dizem respeito a operações apoia-
das pelo FEDER, dos quais 109 mi-
lhões de euros relativos aos sobre-
custos da ultraperificidade (Siste-
ma de Incentivos), e 145,7 milhões 
de euros relativos a operações 
apoiadas pelo FSE. Nos Sistemas 
de Incentivo foram aprovadas até à 
data 6707 candidaturas. 

DIÁRIO, está aberto desde o dia 9 
de Julho de 2021 e encerra a 30 de 
Setembro. 

Trata-se de um incentivo não 
reembolsável, com uma dotação 
máxima FEDER/REACT-EU de 22 
milhões de euros, destinado às mi-
cro, pequenas e médias empresas 
que actuem em sectores particular-
mente afectados pelas medidas de 
confinamento e tem como objecti-
vo preservar a liquidez e a conti-
nuidade da actividade económica e 
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Gabinete do Ensino Superior 
reoebeu1.611 candidaturas, 
menos 30 do que no ano 
anterior P.40 
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MADEIRA DISPONÍVEL PARA RECEBER 
REFUGIADOS DO AFEGANISTÃO P G 
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PRIMEIRA FATIA 
DA 'BAZUCA 
PARA EMPRES&S, 
EMPREGO E SAUDE 
Madeira acaba de receber tranche inicial no valor de 5,4 milhões 
de euros, de adiantamento do programa de apoio 
`REACT EU' - Assistência de Recuperação para a Coesão 
e os Territórios da Europa. Secretário das Finanças, Rogério 
Gouveia, revela a distribuição das verbas P.2 

DESPOVDAMENTO E VEREDAS S,EM 
MANUTENÇAO AFLIGEM SERRA DE AGUA P9 

ABANDONO E REDUÇÃO 
DA ÁREA AGRICOLA 

JÁ ATINGIRAM 62,5% 
Miguel Ângelo Canulhc ), coordenador 

do ISOP], - Centro de Agricultura Sustentável 
e Tecnologia Alimentar que hoje vai ser distinguido 

pela CMF no Dia da Cidade, lança alertas sobre • 
sustentabilidade agrícola e alimentar P24 E 25;; 


