PRORURAL+ - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma
dos Açores
O Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores, designado por PRORURAL+, assume a
visão da estratégia para a agricultura e o desenvolvimento rural da Região, assente na autossuficiência, em valor, do
setor agroalimentar em 2020, e na estruturação de canais comerciais que permitam a exportação de produtos
especializados para o mercado externo. Este Programa, assenta também na promoção da sustentabilidade ambiental de
todo o território e na promoção da atratividade e estabilidade social e económica dos territórios rurais.
Esta estratégia tem como princípio determinante a concentração dos apoios dirigidos a agentes diretamente envolvidos
na produção de bens e serviços transacionáveis e a criação de valor a partir de atividades agrícolas e florestais, bem
como na promoção de sistemas agrícolas e florestais com capacidade de melhor preservar e melhorar os recursos
naturais e na atenuação da debilidade económica e social das zonas rurais.
A lógica de intervenção do Programa de Desenvolvimento Rural para o período 2014-2020 atende a uma estrutura
centrada no apoio à competitividade produtiva e territorial, tendo em conta uma abordagem integrada do
desenvolvimento rural que valoriza a sustentabilidade dos recursos naturais.
Explorando a nova combinação de prioridades do FEADER e por forma a abranger um conjunto diversificado de
apoios, a lógica de intervenção do Programa assenta em três vertentes que se pretendem complementares:


Competitividade do complexo agroflorestal (vertente económica) – aumentar a capacidade de gerar
valor acrescentado pelo setor agroflorestal, contribuindo para a diminuição do respetivo défice externo –
através da reestruturação e desenvolvimento das fileiras do setor agroalimentar, da qualidade, da
inovação, da visibilidade externa, tendo como dimensões de suporte a melhoria das infraestruturas de
apoio às atividades agrícola e florestal, o reforço do conhecimento e do potencial humano e a utilização
continuada das terras agrícolas;



Sustentabilidade ambiental (vertente ambiental) – promover os sistemas agrícolas e florestais com
capacidade de melhor preservar os recursos naturais – através do estímulo à gestão sustentável das
explorações agrícolas e florestais e da promoção de sistemas agrícolas e florestais com maior capacidade
de retenção de carbono, tendo como dimensão transversal a atenuação das alterações climáticas;



Dinâmica dos territórios rurais (vertente territorial e social) – promover a revitalização económica e
social das zonas rurais – através da promoção da diversificação da economia e do emprego, da promoção
da melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento de competências ao nível local, tendo como
dimensão transversal a melhoria do aproveitamento dos recursos naturais, patrimoniais e humanos dos
territórios rurais.

