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SUMA.RIO

vel' a mel1horia qualitativa e quantitativa da produ
c;:ao da batata-semente e de outros materiais de
propagac;:ao vegetativa.

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOiVW\
Portaria n.· 179/90:
Def'ine as condig6es de execug,aiD, na Regiao Aurt6
noma da ,Madeira, diD Pmgl18ima Nacional de Produgao
de MaterJais de Pmpagag8!o Vegetativa.

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA

Portaria n.O 179/90
(Define as condh;:6es de execuC;;ik;" na Regiao
Aut6noma da Madeira, do Programa Nadonal
de ProduC;;80 de Materiais de Propagac;;&o
Vegetativa)

°

5noo'ntrando-se aprovado
Programa Nacional
de Produc;:aode Materiais de Propagac;:ao Vegeta
tiva, p'ela Portaria n.O 209/90, de 21 de Marc;:o,
toma-se necessario definir as condic;:6es da sua
execuc;:ao, na Regiao Autonoma da Madeira, de
acordo com a legislac;:aoem viger.
Ass'im, manda a Govel1no da Hegiao Autono
mar da Madeira, pelo Secretario Regional de Eco
nomia, ao ahrigo do disposto no n.O 2 do artigo 7.°
do Decreta Regional n.O 2/76/M, de 11 de No-vern-
bra, 0 seguinte:
1.° - 0 Programa Nacional de Produc;:ao de
Materiais de iPropagac;:ao Vegetativa, adiante de
signadoabrevi,aidamente POI' Programa, aplica-se
na IReg'ia'O ,Autonoma da Madeira nos termos pre
vistas no presente dipl'oma.

4.° - Dar lista anexa a presente portaria, que
dela faz parte integrante, constam as prioridades
pOI' grupode especies, a vi'gorarna Regiao, ,com
vista a prossecuc;:ao dos objectivos definidos no
numero anterior. A lista referida pOldera s'er re
vistaanualmente par despacho do Secretario IRe
gional de Economia.
5.° - 0 Programa visa a realizac;:ao das S'8
guintes acc;:6es, me,diantea concessa'O ,de apoios
fi.n an ce i ros:
1) Promover a acess'o,a novas varie-dades ,de
batat,a, de modo afacilitar a sua multiplicac;:ao e
certificac;:ao na Regiao, ea instalac;:ao 'deselecc;:ao
de conservac;:ao de variedades inscritas ou a ins
creveI' no Catalogo Nacionai de Variedades -de
Batata (CNVBJ, ede cultivares ,de interesse eco
n6mico e, ainda, a produc;:ao de batata-semente
de categoria base;
2) Promover e ,facilitar a utilizac;:ao de mate
rial de qualidade respeitsmte a out,ras esp'8cies
de rnateriais de propagac;:ao vegetativa;

3) Desenvolver e reconverter a capaci-dade
instalada de produc;:ao de batata-semente e dos
restantes materiais de propagac;:ao vegetativa,
apoiando:
3.1) 0 infciode actividade de norvos produtores
de batata-semente e de novas viveiristas;

2.° - 0 Programa vigorara ate 1994, podendo
Ser re'Visto no final doane de 1991.

3.2) A reestruturac;:ao, modernizac;:ao e desen
volvimentoda capacidade produtiva dos produto-
res de batata-semente e dos viveiristas, medi,ante:

0 Prognama tem como objectivo promo-

a) Meiheria dos esquemas e das tecnolo,gias

3.° -
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de Pl'OdUg20 da batata-semente e ,dos restantes
materiais de propagagao ve!getativa tornando-os
competitivoseaproximando-os dos padr6es 'cor
re!ntes nos oubros paises da Oomuni,dade;

5.1) Harmonizagao ,da legislagao regional com
a nacionad e comunitaria e introduc;:ao de novas
metodologiasou adaptagao das ja uti'lizadas em
paises comunitarios;

b) 'Redimensi'onament1o da capacidade produ
tiva 'dos produtoresde batata-semente e de vive'i
ristas tendo em consi'deragao a competitividade
e extensao da sua actividade a produgao de batata
-semente de categorias superiores a actual mente
certificada, atravesda instal'agao de selecgao de
co,nservac;:ao de variedades, bem como do 'desen
volvimento da produc;:ao de batata-semente da ca~
tegoria basee de programasde melhoramelnto ge
netlco e sanitario;

5.2) Hedimensionamento e reequipamento dos
serv'igos de modo a satisfazer 0 acresdmo de acti
vidade resultante da exe'cugao do p.rograma.

cl Apetrechamento em maquinaria e equipa
mento necessa,rios a produgaode batata-semente
e ,de loutros materials de propagagao vegetativa;
d) Aquisigao de equipamento e instalagao de
estrutunas imprescin,diveis a uma produgao de
quaHdade, parautilizagaoespecifica ou exclusiva
na produgao dos materiais indicados, pel os agri
cultores-;muitiplicado,res de batata-semente e agri
cU'ltoresque, sobcontrato devidamente comprova
do com produtores de batata-semente e viveiristas
oficialmente autorizados, se dediquem a pmdu
gao de outros materiais de propag.8gao vegetativa;
e) Inoemento, melhoria ou adaptagao da ca
pacidade instalada para conservagao, armazen.a,.
mento e preparagao da hatata-semente e de outro'S
materiais ,de propagagao vegetativa a comercializ·ar
ou a ut'ilizar para multiplicagao;
f) Promo gao da melhoria daqualidadeda ba

tata-semente ede outros materiaisde propa!gar;ao
ve'getati'Va atraves de um e·ficiente controlo de
qualidade, executado pelos pr6prios O'll pe'r con
tratocom entidade reconhecida pela Direcgao He
gionalde Agricultura,designadamente pOI" ,ade
quado sistema de p6s-controlo, «controlo a pos
teriori". e ,de indexagem dos mate'riais a introdu
zir destinados a multiplicac;:ao;
4) Os pt"ojectos de investimento que benefi
ciem de ajudas de outros programasespecilhcos
do PiED,t..:P nao podem ser contemplados no ambito
deste programa des'de que as mesmas sejam
cumulativas.
5) Melhoria daeficiencia e capacidadedos
servig1o's o'ficiai·s responsaveis pelo contro)o e ce'r
tificac;:ao ,de batata-semente e, de outros materi-ais
de propagac;:ao vegetativa, bemcomoconstituic;:ao
do GNVB e de outrasespecies mulNplicadas par
via vegetativa, medi'ante:

6. 0 - Sao ,be,neficiarios 'deste
seguintes entidades:

Programa

as

1. Servic;:os oticiais:

1.1) Os que tenham atribuig6es e responsa
bi,lida,des na organizagao e constituigao do ONVB
e de outras especies propagadas vegetativame'nte,
bemcomo no aomi,nio do controlo e certifioa!gao
de batata-semente ede outros materiais de pro
pagagao vegetativa;
1.2) Mediante despacho do Secretario Hegio
'nal de Economia, qualquer entidade publica, desde
que nao existindo outrascandi'daturas para a acti
vi\dade viveirista de determinada especie vegetal,
se ponha em causa 0 desenvolvimento agricola da
Regiao Autonoma da Madeira.

2) Operadores em qu,alquer das modalj'dades
seguintes:
2.1) Produtores de batata-semente - as en
tidadesque nos termos dos artigos 7. 0 e 8.° do
Deoeto-Lei n.O 312/88, de 7 de Setembl1o, se de
diquem a selecgao ou produgaode batata-semente;

2.2) Agricultores-multiplica'dores de batata-se
mente-as entidades que,de acordo coma ali
nea b)do artigo 2. do Decreto-Lei n. 312/88, de
7 de Setembro, produzam batata-semente sob con
trato, devidamente comprovado, como produtor de
batata-semente;
0

O

2.3) Viveiristas as entl'dades, singulares
au col ectivas, previ amente inscritas para a efeito
na rOirecgao Regional de Agricultura, que se de
diquem ou pretendamdedicar-se a produc;:ao de
plantas ou p1artes de plantas para propagagao vege
tativa e que se destinem acomercializagao, in
cluindo viveiristas que prcduzam tambem especies
horticolas, ofIioresta1is, ornamentais, medioinais, aro
maticas e cOlndimentares e ainda plantas a partir
de sementes -para enxertia ou transplantagaa;
2.4) Agricultores-multiplicadores de materiais
de viveino as entidades que produzam, nos
termos da legj!slagao e regulamentagaoespecifi
cas aplicave1is, plantas Oll partes de plantas des
tinadas a multiplicagao vegetativa, sob contrato
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comprovado Gam entidade reconheci-da como vivei
rista. eainda as e'nhdades que, ,passuindo au pro
pO'ndo-seinstalar plantas-mae de interesse reco
nhecido pe!a DireCl;;ao Regional de Agricultura
para a produc;aode sementes au propagulos, apre
sentemcontrato de'Vidamente comprQlv,a,do com um
viveirista para 0 .fomecime,nto de materiais de
propaga<;ao proveniente ,das piantas-mae mferidas;
2.5) i5mprGsas qus resuitem da associa<;ao
entre entidades pubHcas e priv,adasque se dedi
quem a produ<;aode batata-sementee/ou mate
riaisde propaga<;ao vegetaNva, ,de especies .flo·
restais e agr:icolas.
7.° - Sao consideradas elegfveis, para bene
ficial' da concessaodas ajudas ,do 'PiOgrama, as
seguintes ac<;oes:
1) No ambitodos servi<;os oficiais imple
menta<;ao au desenvolvimento das ac<;oes de oon
trolo e certifi'ca<;ao de todosos materiais de pro
paga<;ao vegetativa ,das especies abrangidas pelo
Programa, incluindo a adequa<;8.o das infra-estru
turas tis icasedos meios humanos necessarkls;

2) No ambito dos ooper,adores:
a) Instal,a<;ao e reinstala<;ao, d-esenvo'lvimento e
modemiza<;ao da capacj.dade produtiva de produ
tares de batata-semente, mediante ajudas ao apro
visionamento e apetrechamento em prop!agulos, ma
'quinaria e infra-estruturas necessarias a selec<;80
au produ<;ao de batata-semente;
b) Infcio ou desenvolvimento da actividade de
agricultores·multiplicadores de batata-semente,
mediante ajudas a aquisi<;80 de equipame'ntos, ma
quinaria. estruturas necessarias a pro-dU<;80 de
batata-semente au a melhori'adas respectivas con
di<;oes de proc!u<;ao;
'c) fnstalagao. reinsta!a<;ao, reestrutura<;ao, de
senvolvimento e modemiza<;80 da capacidade pro
dutivade viveiristas, mediante ajudas a aquisi
<;ao de sementes, plantas-mae de qualidade e ou
tros materiaisde propaga<;ao vegetativa e ao ape
tre,chamenboern equipamentos, maqui'l1aria e i1nfra
-estruturas necessar'ias a produ<;ao de materiais de
propaga<;ao vegetativa;
d) Realiza<;ao de programas de melhoramen
to genetico au sanitaria cometidos a viveiristas
e a produtores de bataM-semente dkeotamente ou
em ,colahoragao ,deMes ,com oUkasentidades re
oonhecidas pela Direc<;ao Regional de Agricultura.
8.° -

Sao conS'i\deradas elegiveis, no ambito

das ac<;oes ,de'finidas no numero anterior, as se
guintes despesas:
1) Servi<;os oficiais:

a) Aquisi<;aode equipamentos, maquinaria e
meios de transporte, considerados indispensaveis
ao oontrolo ecertirfica9ao de, babata-semente e de
outros materiais de propaga<;ao vegetativa, bern
como da constiiui<;ao do CNVB e de listas de
outras especies muitiplicadas vegetativamente;
10) Contrata<;ao ,de pessoal tecnico qualiHca
do e aquisi<;ao de servi<;os tecnicas especializa
dos que se mostrem imprescindfveis para assegu
rar a eficaz realiza<;ao do Programa e a capaci
dade de resposta dos servi<;os;
c) Coordena<;ao, acompanhamento e avalia
<;130 dos resultados.
2) Produ"bores de batata-semente:
a) Aquisi<;ao de tuberculos e de outro ma
terial de propaga<;ao pertenoentea geragoes ou
a categorias anteriores a batata-semente cia cate
goria base, excepto a pagamento de royalties;
b) Aquisi<;ao de maquinaria e equipamento,
constru<;ao de infra-estruturas au melhoria, bene
ficia<;ao e recuperagao de infra-estruturas ja exis
tentes, necessariasa realiza<;ao de selec<;ao de
conserva<;ao de variedades, a produ<;8o de bata
ta-semente de qualquer dascategorias c:ficialmen
te admitidas a certi.ficagao au ao contralo de qua
lidade do produto.
3) Agricultores-multiplicadores de batata-se
mente - aquisi<;ao de maquinaria e equipamento
e instala<;ao de escruturas novas au mel haria e
recupera<;ao de infra-estruturas ja existentes des
tinadas essencialmente a produ<;ao de batata-se
mente au a melhoriadas respectivas condi<;oes
de produ<;ao.
4) Viveiristas:
a) Aquisi<;ao de materiais de propagagao des
tinados a instala<;ao de plantas-mae e plantas pius
a'll a realiza<;ao de programasde melhoramento
genetico e sanitaria, excepto a pagamento de
royalties;
b) Aquisi<;ao de maquinaria e equipamento e
constru<;ao de infra-estruturas ou melhoria, bene
ficia<;ao e recupera<;ao de infra-estruturas ja exis
tentes, necessarias a realiza<;80 de programas de
melhoramento genetico e sanitaria, a produgao de
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materiais de propagagao vegetativa au ao contra·
lode qualidade dos mesmos.
5) Agri'cultores - multipHcadores ,de materiais
de viveiro - aquisigao de maquinaria e equipa
menta e instalagao de estruturas novas au me
Ihoria e recuperagao de infra-estruturas ja exis
tentes destinadas essencialmente
produgao de
materiaisde propagagao vegetativa.

a

9. 0 - Poderao ser aprovados aos operadores
beneficiarios, durante a vigencia do programa, um
projecto inicial e um complementar par cada uma
das seguintes modalidades:
a) Como produtores de batata-semente e vi
veiristas;
b) Como agricultores multiplicadores de ba
tata-semente e de materiais de viveiro.
Os nfveis de ajudas a atribuir sao as se
guintes:
1) Produtores de batata-semente:
1.1) Candidatos que se proponham efectuar
au realizem selecgao de conservagao au produ
gao de batata-sementeda categoria base:
a) 70% dos custos em maquinaria, equipa
menta e infra-estruturas ate ao montante de
70000000$;
b) 70% dos custos de aqulslC;:ao de tubercu
los au de outro material de propagagao pertencen
te a geragoes au a categorias anteriores
base,
exclufdo a pagamento de royalties, ate ao man
tante de 5000 000$.

a

1.2) 'Candidatos cuja constituigao tenha resul
tado da associar;:ao de agricultores-multiplicadores
au de produtores de batata-semente, au ainda em
que qualquer destes operadores esteja em maioria
de capital 65% dos custos em maquinaria,
equipamento e Infra-estruturas, ate ao montante
de 60 000 000$.
1.3) Candidatos que nao efectuem selecgao
produgao
de conservagao au nao se dediquem
de batata-semente da categoria base - 60% dos
custos em maquinaria, e'quipamento e infra-estru
turas ate ao montante de 40 000 000$.

a

2) Agricultores-multiplicadores de batata-se
mente;
a) 55% dos custos em maquinaria, equipa
mento e infra-estruturas ate ao montante de
6000000$;
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b) 60% dos custos em maquinaria, equipa
mentos e estruturas, no caso de empresas que
resultem da associagao de agricultores-multiplica
dares isolados, ate ao montante de 15000000$.
3) Vivei ristas:
3.1) Candidatos que proponham au realizem,
par si au em colaboragao com outras entidades
reconhecidas pela Direcgao Regional de Agricul
tura, programas de melhoramento genetico au sa
nitaria;
a) 70% dos custos em maquinaria, equipa
menta e infra-estruturas ate ao montante de
70000000$;
b) 70% dos custos de aquisigao de mate
riais de propagagao destinados a programas de
melhoramento genetico au sanitaria, exclufdo a
pagamento de royalties, ate ao montante de
5000000$.
3.2) Candidatos que se proponham meihorar
as estruturas e tecnicas de produgao, quer atra
ves da utilizagao de plantas-mae 'decomprorvada
qualidade, quer atraves da introdugao de siste
mas e tecnicas de produgao mais eficazes:
a) 65% dos custos em maquinaria, equipa
mento e infra-estruturas ate ao montante de
60000000$;
b) 65%dos custos de aquisigao de materiais
de pf1opagagao de camprova'da qualidade e instala
gao de plantas-mae, exciufdo 0 pagamento de
royalties, ate aiD montante de 4000 000$.
3.3) Candidatos resultantes da associagao de
viveiristas isolados que exerciam a actividade ante
riormente a 1 de Janeiro de 1989 ou que adqui
ram a estatuto de empresa de economia mista
em resultado da associagao entre entidades pu
biicas e privadas e ainda, sempre que se ver'ifi
quem as condigoes e~pressas no ponvo 1.2) do
n. 6, as entidades publicas.
O

a) 65% doscustos em maquinaria, equi
pamento e ,infra-estrutums ate ao monta-nte de
60000000$;
b) 65% dos custos de aquisigaode materiais
de propagagao de comprovada qualidade, d8'stina
dos a instalagaode piantas-mae, exclufdo a paga
menta de royalties, ate ao montante de 4 000 000$.
3.4) Restantes Gandidatos - 55% dos custo's
'em maquinaria, equipamentos e infra-estruturas
ate ao montante de 40 000 000$.
4) Agricultores - multiplicadores de materiais
de viveiro:
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a) 55% dos custos em maquinaria, equi
pamentoe infra-estruturas ate ao montante de
10000 000$;
b) 60%dos custos de aqulSlc;:ao de material
de propagac;:ao ate ao montante de 2 000 000$.

c) Candidatos que possuamou se proponham
instalar campos de pes-mae de comprovada qua
lidade e produzam au se pmponham produzir ma
teriais de categori'as superiores, responsabilizan
do-se ainda par aumentar a area e capacidade de
produyao em, pelo menos, 30%;

10.0 - A atri'buic;:aiodas ajudas obedecera aos
criterios aseguir indicados;

d) 'Candi'datos que se proponham aumentar a
sua produyao em, pelo menos, 40%;

1) Produtores de batata-semente:
a) lnstalac;:ao de Jovens agricultores e de em
p'resas em que ,estes ,detenham a maloria de capi
tal, produtoresde hatata-semente, quer 'da cate
goria Ibase, quer da categoria certi'ficada, que
preencham os requisito's referidos nas alineas b)
ec)do n. O 1do altigo 14.0 do Decrevo>-Lei n. O
79-A/87, de 18 de Fevereiro;
b) iReestruturac;:ao e modernizac;:ao da capa
cidade p,rodutiv,a dos pmdutores que se proponham
aumentar ou tenham aumentado nos Liitimos tres
anos em 20%, pello menos, a areadedicada a
produc;:ao e a mesma demonstre, com base nos
·dados oficiais correspondentes ao perfodo refe
rido, uma qualida,de aceitavel au uma niti'da me
Ihoria da mesma;
c) Candidatos que se preponham efectuarou
realizem selecc;:ao de conservac;:ao de variedades,
au ainda que se prolponham au efectuem pmdu
c;:aode batata-semente da categoria base em, pelo
menos, 20% da respectiva produc;:ao total;
d) Candidatos que se propcnham efe'ctuar
au realizem selecc;:ao de conservayao ou a pro
,duc;:aode batata-semente da categoria base de
variedades inscritas ou em fase de inscriyao no
CNVB;
e) Outros predutores de batata-semente.
2) Vivekistas:
a) Instalac;:ao de jovens agricultores ede em
presas que preencham os requisites a que se
refere a alinea a) do numero anterior que se de
diquem a Iproduc;:ao de material de categorias su
periores a produyao de materiaide categoria cer
tificada eu standard;
b) Candidatos que efectuem au S8 proponham
realizar pl'ogramas de melhoramento genetico au
sanitario POl' si s6 au em colaborac;:ao com outras
enHdades reconhecidas, pedo menos de uma espe
cie e mai's de 'duas varie,dades de entre as inclu!
'das na Iista oficialmente considerada para etei
tos ,deste Programa e produzam material de se
lecc;:aodasl'eferidas especiese varie,dades;

e) Outros candidatos.
3) AgricultC'res - multipliGadores de batata-se
mente:
a) lnstalac;:ao de jovens agricultores-multipli
cadorese ,de empmsas que pre,encham 'Os re<qui
sitos a que se re'fere a a[inea a) do n.O 1);
iO) Agricultores - multiplicadores que se de,dj
quem au pi"openham dedicar-se a produc;:ao de boa·
tata-semente da categoria base em, peJo menos,
10% dapmduc;:ao total e cuja produc;:aodemo1ns
tre, Clom base nos dados oficiais dos tres Liltimos
anos relativos ao controio e certificac;:ao de hatata
-semente, uma nitida me/haria da mesma;

c) Agricultores-multiplicadores que procluzam
ou se proponham prcduzir batata-semente das ca
tegorias base au certiticada, de variedades inscri
tas eu em fase de inscriyao no CNVB;
d) Agricultores -multiplicadores que se pro
ponham aLimental' ou tsnham aumentado em, pelo
menos, 20% nos u!timos tres anos a area dedi
cada a produc;:ao de batata-semente e a respectiva
produc;ao e pretendam ms'lhorar au tenham mellho
rado significativamente a qualidade do praduto pOI'
eles produzido;
e) Outros agricultores-multiplicadores.
4) Agricultores - multiplicadores de materiais
de viveiro:
a) Instalac;:ao de jovens agricultores-multipli<ca
dares e de ern'Presas que pres'ncham as requis,itos
a que S8 refere a alinea a) do n. D 1);
b) Agricultcres-multiplicadores que colaborem
directamente com viveiristas na realizagaode pro
gramas cle melhoramento genetico ou sanitaria,
produzindo material de SeleCyEl'o;
c) Candidatos que produzam au se proponham
produzir material de catego'rias superiores e, em
casode igu,aJdadede circunstancias, os que pro
'duzamou se proponham produzir material das
eS'P8cie's e varie,da1des incluidas nalista oficial
mente oonsiderada para efeitos cleste Programa;
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d) Agricultores·multiplicadores que se propo·
nham. durante 0 pe'rfodo ,de re'8lizagaodeste 'Pro~
grama, ,diversi:ficar 0 numero ,de espeGie'se varie·
dades que multiplicame aumenta.r a respectiva
area de ,produgao em. pelo menos, 20%;
e) Agricultores·multipli,cadores que se propro,.
nham aumentar au tenham aumentado nosultimos
tre's anos em, pelo menos, 20% Ia. area de produ
gao e pretend am melhorar ou ternham melhorado
de modo sign'ificativo a quali'dade dos materiais
que produzem;
f) Outros candidatos.
11.° - No cas'o de haver operadore's no mes
rno nfvel de prioridade, terao prererencia as em
pres,a,s viveiristas que resultem da associar;:ao de
viveiri'stas ou em que estes estejam numa posil;;ao
de maiIQ1ria de capital cujos s6cios 'renham iniciado
a sua actividade antes de 1 de Janeiro de 1989.
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e) Analisar os pe,didos ,de apoio no ambito
do 'Programa e propor, oom base na analiseefec
tuada,os incentivos a conceder aos re.querentes;
f) Encaminhar para as entidades na'Gionai's
responsaveis pela gestao ,do Programa, para co
nhecimento, as candidaturas que tiverem mere
cido 8provac;ao a nivel da Regiao;
g) Certificar junt.o ,do instituto Fi'nanceiro de
Apoio ao Dese,nv'Qi]vimento da Agr:j,cultura e Pes
cas (IEL'.<DAP) os inV8'stimentos realizados, quer
pelos servic;os oficiais, quer pelas entidades pri·
vadas, e consi'derados elegiveis paria efeitos do
presente Programa;
h) Prom over as acc;oes n8'cessanas ao indis
pensavel aoompanhamento e cont'rolo da aplicac;ao
do Programa;
i) Promover. sempre que necessano, ,as
acc;oes de regularizac;ao Hnanceira previstas no
artigo 18. 'do 'Oecreto-'Lei n.O 96/87, de 4 de Mar.:;;o.
0

12.° - A apl'icar;:ao 'deste Programa na :Re,giao
eda responsabilidade 'da Se,cretaria Regional da
Economia, cabendo a sua implementar;:ao a Qi.rec
r;:ao Regional de Agr'icultura.
13.° - Sao '8Irribuic;oes ,da Direcc;ao Regional
de Agricultura:
a) Promover adivulgac;ao, na Hegiao Aut6no
mada Madeira, junto dos agentes economicos em
gera! e dos agricultores em particular. das acr;:oes.
medidas e incentivos previstos no Programa;
b) Assegul'air a general idade das tarefas rela
tivas a execur;:aodo Programa e 0 contro'io das
apl icar;:oes e,fectuadas;
c) Estarbel ece'r os contactos Ciom os diversos
servic;os e organismos 'da Administrac;ao Central,
envolv,id'C's nra gestao ido Pmgrama a nlve,1 na'cional.
necessarios a suaCONecta aplicar;:ao na Hegiao.
14.° - No exercfciro' das suas atribuir;:oes, com
pete ,a Direcc;ao Regional ,de Agriculwra:
a) Propor as medidas necessarias a imple
mentac;ao e gestao do Programa;
'b) Elaborar toda a documentac;ao necessaria
adivulgar;:ao ,dos apoios pr3vistos no ambito ,do
Programa, nome'adamente folhetos, brochuras e
formularios;
cJ Preparar e promover sessoes ,de divulgac;ao
,do programa;
d) Prestar todos os esclare'cimentos neces
s'ckios i:lformalizac;ao dascandidaturas aos apoios
'd 0 Prog'nama;

15.0 - Os candidatos as ajudasdo Programa
devem declarar a sua intenc;aode investimento,
mediantepreenc:himento de formul,irio a facultar
aos interessados pela Dire<cr;:aoRegional de Agri
cultura, a qual seradevolvj,do, depois de preen
chido, ate 1 de 'Fevereirode cada ano. A Direc
c;ao iRegional ,de Agricuitura devera emitir pa,8,cer
ate 20 dias uteis contados a partir dadata de re
cepc;ao do formuk~rio da intenr;:aode invesNmento.
16.° - Os candidatO's seleccicns'dos deverao
apresentar na Direcr;:ao Regional de Agricultura,
no prazo de 60di'as,contado da data, da 'notifica
gao ,dacomunicaQaode que a sua pmpost,a fO'i
considerada, os ,projectos de investimento, clevi
damente e'labor'B'dos e especificados, correspond en..
tes as intengoes de investimento formulados.
17.° - ~~o ana de 1990, 0 ,prazo referido no
n.O 15.°13 fixado em 60 di'as apos a pub!icagaoda
presente portaria.
18.° - Dos projectos a apresentar pel'oscan
didatos terao o'brigatorlamente ,de constar os se
guj,ntes elementos:
1) Produtores de batata-semente e viveiristas:
a) .Jdentiricac;ao Gompleta da empresa, desig·
nadamente no que 'respeita a denominac;ao 'Social,
natureza jurfdica e situac;ao, patrimonial;
b) Declarar;:80da Direcr;:ao Regional de Agri
cultura reconhecendo 0 candidato como pmdutor
,de bat,ata-semente, nos termo's do disposto nos
artigos 7.° e 8.° do Decreta-Lei n.o 312/88, de 7
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de Setembro, au como viveiristas, bem como S8
as variedades OLI as especies e variedades que
o candidato se pric:p6e produzir esUio inscritas no
CNVB ou na list,a oficial aceite pra os devidos
efeitC'sdeste Pmgrama;
c) Caracterizal;:ao do produtor de batata~se
mente au do viveirista, atravesdos seguintes ele
mentos: estruturada €!l1lIpres'a ,e oap-acidade ins
talada, nomeadamente instalal;:oes, pess'oal,equi
pame'ntos, areas ,de cultura que possu'i ou a que
recorre, lio,calizal;:iio, numerode a9'l"icultore's~multi
plicadares contratados e respectiva a,rea; objec-
tivos da empresa; categoria ou caitegorias -de ba
tata-semente ou as cate-gorias ou natureza ,do ma
terial de propagal;:ao vegetafiva que produz; varie
dades ou especies e v,a,rj'edadesque multiplica;
'Qir'igem e mO'do de aprovisionamento em batata
-semente ou outros matel"iaisde propagal;:ao ve
getativa utilizados na muo!tiplical;:ao;qu.anHdadels
de batat,a-semente prorduzi,da ou de manutenl;:ao
de viveiro, por categoria, classe ou especie e va
rie,dade;
d) lndicagao ,dos objectiVios ,de prodUl;:ao, por
categorias ou espedes, previstos para 0 perlo-do
de vigencia do Programa;
e) l'I1'dical;:ao e especiHcal;:ao tecnica dos sis
temas 'de selecc;:ao e prcduc;:ao que utiliza;
f) Dislcri<lllilna<;:ao e espeoihca<;:ao da natureza

e dlQ! montante dos investimentos propostos para
e'feJitos de concessao ,de subsidios e justifical;:ao
tecnicae econ6mica dos mesmos;
g) A'nMise econ6mica e financeka do pro
jecto.
2) Agricultores - multiplicadores ,de batata-se
mente ou de ma1teriaisde v'iveiro;
a)ldentifical;:aodo agricultor-multiplicador e
'respectivo endereyo ooHcial;
b) Trat,ando-se ,de jovem agricu'itor, prova do
reconhecimentolegaldessa condil;:a,o, emitida peJa
Direcl;:ao :Regional de Agr'icultura;
c) 'Oeclaral;:ao da Dire,cl;:ao :Regional de Agri-·
cultura reconhe'c8ndo 0 candidato como agricultor
-multipHcador de batata-semente, nos termosdo
disposto na a1f:nea !b) do artigo 2. 0 do tDecre1Jo-Lei
n.O 312/88, de 7 ,de 8etembro, ou como agricultor
JmultipHoador no preseMe programa;
,d) C6pi'8 OU Dutro tipo de .prova bastante do
oontrato com 0 pro-dutor au produtores de batata.
-semente, a celie:brar nos term os do n.O 2do arHgo
7.° do Decreto-Lei n.O 312/88, de 7 ·de Setembro,
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oucom 0 vivekista com quem colaborB, na qual
deverao figurar: variedades e Gategorias de batata
-semente ou especies e varieda1des e categorias
ou natureza do,s 'rnateriais ,de propagayao ve'geta
tiva que 0 agricultor-multip!icador produz; exigen·
cias impostas _pelo produtor ou viveirista ao ag'ri
cultor-multiplicador, ,designadamente no que se
relfere a necessidade e especificidade ,de maqui
naria e estruturas propost8s a concessao ,de sub
sidilOB;
e) Indi-cal;:aoda previsao -da quantidade ,de
batata-semente, por categorias, ou de outro'S ma
teri'ais de propagal;:ao vegetativa, por especies e
categori'as ou por especie, a pmduzir pelo agri
cultor.multiplica'dor durante 0 perfodo de vigencia
do Programa;
f) Especifical;:aoda naturezada maquinari'a,
equipamentoou estruturas propostas a concessao
desubsfdios, respectivo Gusto e justifical;:ao tec
nica ou econ6mica da suanecessi'dade para a P110
dUl;:ao ,de hatata-semente ou de outros materiais
de propagal;:ao vegetativa.
19.° - A entrega das comparti'Cipal;:oes pelo
IFADAP para pagamento das despesas elegive'is
cometidas aos s'ervil;:os oficiais processBr-se-a a
me.di,da que as aquisil;:oes e os investimentos sao
realizados, Ciontra a entrega pelos respectivos ser
vil;:osdos documentos comprovativos ,das despe
sas efectuadas, as quais serao previamente ce'rti
ficadas pelo Gestor do 'Programa.
20.° - A DireCl;:80 Regional ,de Agricultura po
dera, por conta de p'revisive'is despesas no amhito
dos investimentosda Administral;:ao Regional, so
licit,ar aol'FADAP oadiantamento ,de uma verba
correspondente a 20% do valor anual orl;:amen
tado para esse efeito.
21.° - Apmvados os projectos de i'nvestimen
to, sao celeibrados as contratos de concessao das
ajudas entre a Regiao Aut6noma da Maideira, re
present,a,da pelo Gestor do Pro'grama, e os 'be'ne
ficiarios.
22.° - Compete a Direcl;:ao Regi10nal ,de Agri
cU'ltura 0 acompanhame'l1to dos projectos e a ve'ri:fi
cal;:ao dos investimentos beneficiados pelas ajudas
conce'didas.
23.° - A entrega aos bene:ficiarios das ajudas
concedidas se'ra efectuada pe'lo IFA:DAiP a medida
que os i'llvestimentos iiomm 'realizados, ate ao
maximo Ide tres pagam8'1ltos por beneficiario e por
ann, contra IBi entregaao Ge,sbolr do Programa, dos
documentos compro'Vativosdas despesas efectua
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I SEHIE -

dras, as quai,s serao confirmados pOl" e'ste, certi
fioando perante aquela Instituic;ao Hnanceira que
o pagamento das 'despes,as previstas no Programa
se enClontra em condj'c;6es de ser efectuado.
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'Frutei'ras subtropkaise tropicais, nome:ada
mente ahacateiros, anoneiras, bananeinas,
mangueiros, maracujazeiros e papaieiras;
Ornamentais

24. 0 - A Secretaria Regional da Economi'a, sob
proposta do Gestor do Programa e mediante ade
quada fundamentac;ao, podera aceitar projectos de
realizac;ao plurianual e ,determinar que as respec
tivO'8contratos 'deconcessib de ajudas sejam ins
critos em calendario de liberte,c;aodas verbas ne
cessarias a execuc;ao dos projectos, devendo, po
rem, ser respeitados as nfveis maximo's de ajuda
eas condic;6es de libertac;ao de verba, nos termos
de'ste Programa.

e flores

de

corte,

inclUindo

'hol'bos;
Pequenos frutos, nomeadamente 'os moran
gueiros;
Pomoideas, nomeadamente maoi'8iras e pe
reiras;
Prunoideas, nomeadamente ameixieiras,da
masqueiros, nectarinas e pessegueiros;
Vinhas.
2.° Grupo:

Secretaria Regional 'daEccnomia, assinada em
18 de Outubro de 1990. - 0 Secretario Regional
da Economia, Francisco de Paula de Sa Perry
Vidal.

Batata-semente;
Figueiras;
Frutos se'cos, nomeaidamente nogueiras, cas
tanheiros e pinheiros mansos;

LISTA DE PRfORfDADES, POR GRUPOS DE ESP{CfES,

Hortfoolas.

A VfGORAR PARA A REG/AO AUTONOMA DA MADEIFlA,
A QUE SE REFERE 0 N° 4

3.° Grupo:

1.0 Grupe:
Medicinais, aromaticas, condimentares e ou

Citrino,s;
Florestais, niomeadamente resinosas e folho
sas, exclu'indo os eucaliptos;

tras especies 'nao consideradas anterior
mente.

Pre90 deste n(imero: 40$00
• Toda a oorrespoodencia, quer
oiiici,al, quer relativa a anCPncios
e a assinaturas do Jomal Onolal
deve ser durig1ida

a

Secretaria

-Geml da Pres'idenda do, Go
verno Regional da Madeim•.

I

ASSINATURAS
Compieta (Ane)... 6 000$00 (Semestre) ... ... ... 3 000$00
1. a Serio
2 000$00
1 000$00
z.a Serie
2 000$00
1 000$00
3.' Serie
2 000$00
1 000$00
4. a Serie
2 000$00
1 000$00
Duas Series.
4 OOOSOO
2 OOOSOO
ires Series
6000S00
3000$00
Numeros e Suplemenlos - Pre~o par pagina: 5$00
Aedes valores acrescem as paries de correia
!Portaria n.O 227/89, de 28 de Dezembroi
Execu~ao

grafica da

c IMPRENSA

REGIONAl DA MADEIRA, E. P•• -

IRM·EP

-0 pr3yO dos anunclos e de
90$00 a Hnha, acresoido do
respeoti~o I.V.A., dependendo a
sua pubHcayao do pagamel1'tlJ
antecipado a efe,ctua;r na Secre
taria-Geral da gresidencia do
Governo R8g;ional da Madeira •.

