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"Eu acho que nós estamos a apro-
veitar muito bem os fundos do
PRODERAM quer no apoio à agri-
cultura mas também na reflores-
tação e reconversão das áreas
ardidas", afirmou ontem Miguel
Albuquerque à margem de uma
visita a um proieto florestal pri-
vado no Montado das Rabaças, na
Ponta do Sol.

Naquele local, está a ser realiza-
da a recuperação florestal de uma
área com 300 hectares com apoios
do PRODEMM e da Região.

"Este proieto vem juntar o útil
ao agradável porque, por um lado,
fazemos a conversão e a reflores-
tação de toda esta área, criamos
depois as infraestruturas de pre-
venção e proteção dos incêndios,
os poços, as ligações de água, os
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caminhos florestais e, em terceiro
lugar, criamos também umanova
zonaque é abertaàpopulação para
a educação ambiental", salientou
o governante, numa alusão à área
ardidanos incêndios que ali defla-
graram em 2016, provocando uma

devastação que deu azo à prolife-
ração das infestantes.

Na perspetiva do presidente do
Governo Regional, a questão ful-
cral passa por alertar e sensibilizar
a população para o investimento
que está a ser efetuado naquela

zona da Região.
"Estamos a falar de uma área de

três milhões de quilómetros qua-
drados. Uma área que será total-
mente reconvertida em consonân-
ciacom aquilo que pretendemos':
concluiu Miguel Albuquerque.

Desde o diade ontem, os parques
infanüs daRegião iápodem rece-
ber crianças.De manhã" eram pou-
cas as famíias que levaram as suas

crianças a estes espaços, neste caso

concreto aos da Quinta Magnólia e

de Santa Luzia, üsitados pelo fM.
Na Quinta Magnólia, cujo par-

que infantil reabriu com algumas
novidades para os mais novos,
pelas 1Oh3O, estavam três famí-
lias. Ao nosso fomal, Carla Freitas,
que 'ügiava' a filha de cinco anos
a brincar no baloiço, confessava
sentiralgum receio, mas considera
que as crianças precisam destes
espaços.

Assim, e com a filha a usar
máscara e a desinfetar as mãos à
entrada, láse deslocaram àQuin-
taMagnólia. "É ummisto deemo-
ções, por um lado temos receio,
nãovemos ovÍrus, não sabemos
onde elê está, mas por outro la-
do, qualquer criança quer vir ao
parque brincar'ldisse. PA

0 investimento ascende a cerca de 7,7 milhões de euros.
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DESTINATARIOS:
- [.mpresas prÍvadas ccm lede no concelho de SanÌana, gue sajam entidades empregadoras, que tenham por objeto a prátìca

de atos de comércio, desde gue sê considerern micro, piquenas e médias empresasl
- Ernpresários em nome individuãl com dornicílio fiscal no concelho de Santana, incluindo os agricultores coletados nas

Ëlnanças (que tenham obtido um volurne de negócios mínimo de 1000€ (rnil euros), no ano de 2019).

Declaração de remunerações entreque na Sequranca Soclal relativa aos mêses de laneiro e fevereiro ou a última folha
da seguiança social disponível caso-tenha lniciado d atividade em fevereim;

- Declarações relatlvas à regularidade das situaçóes contributiva e tributãriã perante a Segurança Social e a
AutoridadeTributárla Aduaneira, com datas de emissào iguais ou posteriores a 21 de julho de ?CI20;

- Cornprovativo da IBAN de conta bancária titulada pela entidade çandidata. Apenas serão aceites os documentos
ofiçiáls emitidos/impressos via entldade bancária onde conste, num únicd documento, obrigatoriamente, o
núrnero de IBAN e o nome do titular da conta bancária;
- Certldão peírnanente da empresa;
- Cópiado Cartâo Ce Cidadãc au Bllhete de ldentidade e Cartáo de Contribuinte ds{s} sujeito{s} que vai(âo)

outorgar o formulário de mndidatura êm rëprêsentaçãc da empr€sã;
- Formulário - TeÍmo de Responsabilidade {subsçrito -de acordo a fornna de obrigar da empfesa,

preferencialmente por r€curso ac sistema de assinaturâ digital qualificada).

- Os Empresários em Nome lndiviclual devem nroceder à entreoa dos documentos anteriores, à excecão
daqueÍes que não lhes seja aplicivel, e entregdr em acréscimo, ú seguintes documentosi

- Situaçãa CadastraÍ da entidade candidata, certlficada pelo Serviço de Finanças;
- Certificado emitido pelo Servico de Flnanças, que exprlma que ã entldâde candidata tinhâ domicÍlio fiscal

no concelho de Santana à data'de 14 de mdio dé loao'ata ao irresente;
- Declaração de IRS de 2019 {no caso de não ter sido entregue, aceite ou validado, a entidade candidata pode,
em alteinativa, apresentâr uïna declaraçáo assinada por Contabilista Certificâdo qua refira o voh.rúe de
negócios obtido no ano econórnico de 2019).
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Sntrega êxclusiva via e-mail: apoiocovid-'l g@cm-santãnã.corn
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