Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da
Madeira 2014-2020
Na Região Autónoma da Madeira, o setor agro-florestal é decisivo para garantir um nível mínimo de
abastecimento alimentar ao arquipélago e, sobretudo, para assegurar a conservação da muito apreciada
paisagem humanizada bem como das características naturais da Região, nas quais se baseia em grande parte
a atividade turística, responsável pela quase totalidade da riqueza gerada na Madeira.
O grande desafio do setor agro-florestal e do desenvolvimento rural, para o futuro, é o da sustentabilidade,
isto é, no quadro das especificidades da Região, a viabilização das atividades agrícolas e rurais, através da
produtividade e da qualidade, mas sempre no respeito pelo ambiente.
Nesse sentido, a lógica da intervenção da política pública no quadro do desenvolvimento agrícola e rural tem
por base o objetivo estratégico de promover uma sólida aliança entre as atividades agropecuárias e florestais
enquanto atividades produtivas e o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, nas vertentes
ambiental, económica e social.
Assume assim relevância a necessidade de assegurar a viabilidade da produção agrícola e florestal,
possibilitando a coexistência de dois grandes tipos de agricultura. Uma agricultura virada para a produção de
bens de consumo, importante quer para aumentar o aprovisionamento da Região, quer como motor de
todo o setor, a par com uma agricultura que, estando menos focalizada para o mercado, é a que ocupa uma
importante fatia do território e a que, por ser menos intensiva, assume uma importância fundamental na
preservação da paisagem e na gestão do território e se apresenta como um importante complemento no
rendimento das famílias.
A estratégia de Desenvolvimento Rural para o período 2014/2020 tem como objetivo principal aumentar os
níveis de sustentabilidade agrícola e rural, nomeadamente através do aumento da competitividade das
produções locais tradicionais e do reforço da melhoria do ambiente e da paisagem, num quadro agrícola
multifuncional e num espaço rural de qualidade e capacitado para promover e sustentar o desenvolvimento
económico e social das zonas rurais.
Para concretização desta estratégia, os objetivos referidos são operacionalizados no PRODERAM
2020 ao nível de medidas e ações integradas em duas grandes áreas de intervenção:
A - A melhoria da competitividade das produções regionais, privilegiando a produção de bens transacionáveis
e a criação de valor acrescentado (objetivo competitividade):
A.1. Promoção da Competitividade das Empresas Agrícolas e Agroindustriais, A.2.
Formação, Inovação, Divulgação
B - A melhoria da sustentabilidade A produção de um conjunto de bens públicos e outras externalidades não
valorizáveis pelo mercado, compensando os handicaps naturais e estruturais, e promovendo a ocupação,
preservação e valorização do espaço e da paisagem (objetivo sustentabilidade).
B.1. Desenvolvimento dos Espaços Florestais, B.2.
Valorização do Espaço Rural
B.3. Desenvolvimento Local – (abordagem LEADER)
B.4. Infraestruturas

