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Agricultores com mais
7 milhões de euros
GOVERNO REGIONAL
ASSUME MAIS
1,2 MILHÕES
DE EUROS DE APOIOS
NO PEDIDO ÚNICO
JOÃO FILIPE PESTANA
jfpestana@dnoticias.pt
São cerca de 12.400 os agricultores
residentes na Região Autónoma da
Madeira que estão a receber nas
respectivas contas bancárias um
importante contributo financeiro
referente ao Pedido único, um pagamento directo de ajudas que integram os regimes sujeitos ao Sistema
Integrado de Gestão e de Controlo,
previsto na regulamentação comunitária.
Este projecto, que é apoiado pelo
Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira
(PRODERAM 2020), representa
um investimento global de pouco
mais de sete milhões de euros, dos
quais 5,8 milhões são suportados
pelo Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento (FEADER) e 1,2
milhões pelo Orçamento da Região
Autónoma da Madeira.
Este ano, devido à pandemia COVED-19, o Governo Regional optou
por reforçar o pagamento da primeira tranche do Pedido único, de
75% para 85%, enquanto o remanescente (15%) sera pago em Fevereiro do próximo ano.
"Esta antecipação extraordinária
dos pagamentos para 85% é o reconhecimento do papel importante
da agricultura e dos agricultores
madeirenses que permitiram que
as cadeias de produção e abastecimento funcionassem durante todo
este tempo dificil", explicou ao
DIÁRIO o secretário regional de
Agricultura e Desenvolvimento
Rural, acrescentando que"esta ajuda é determinante para a sustentabilidade do sector agrícola, com reflexos positivos nas paisagens e,
consequentemente, no ambiente e
turismo".
Humberto Vasconcelos disse
também que o "pagamento deste
prémio anual é destinado a ajudar
os agricultores a manter a actividade agrícola e auxiliar nos custos
2;los factores de produção, compenando perdas de rendimento deorrentes das limitações à produ%ão agrícola".
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Devido ã pandemia, o Governo Regional decidiu reforçar o pagamento da primeira tranche do Pedido Único.

OBJECTIVOS DO PEDIDO ÚNICO
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1 Compensar os proprietários de cá
sespaços florestais localizados no
interior de zonas da Rede Natura
2000, das perdas de rendimento
impostas pelas restrições à sua livre utilização e pelos custos adicionais incorridos.
Apoiar os agricultores que assumam o compromisso de prosseguir a sua actividade agrícola
nas zonas desfavorecidas durante
um ano, com o objectivo de compensá-los pelos custos adicionais e
perdas de rendimentos decorrentes das limitações à produção agrícola na zona em causa.
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2 Compensar os proprietários de
°áreas florestais que assumem tun
conjunto de compromissos relativos ao controlo de invasoras (minimizando a ameaça à biodiversidade
e promovendo a conservação e gestão ambiental de áreas florestais).
a conversão dos
4Apoiar
mas de produção de agricultura
siste-

convencional para a agricultura
biológica.
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Apoiar a manutenção dos siste- "Apoiar a preservação de poma5
mas de produção agrícola que já 7
/ res de frutos frescos e vinhas
se converteram para a agricultura tradicionais.
biológica.
Apoiar a manutenção de muros
de suporte de terras.
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Apoiar a protecção e reforço da
biodiversidade.
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MAR111M0 PERDE E CAI
PARA O ÚLTIMO LUGAR
Derrotaem Faro (24) agrava o rido negro
' nos lugares de I I 1.111 K,1
dosverde-rubnis queestão
comapiurs sete pontos an nove jogrks P16E17.- •
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ALBUQUERQUE
IMPOE CONDICOES
PARA APOIAR
MARCELO
Estatuto, Lei das Finanças e
Constituição são os requisitos
que o presidente do Governo
Regional e do PSD-Madeira
exige ver no programa
do candidato à Presidência
da República P.32
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CREÇHES
E PRE-ESCOLAR
DEVEM AJUDAR
FAMILIAS
SUBSÍDIOS PAGOS NO NATAL P.21
A AGRICULTURA
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TURISTA COM COVID-19
FURA ISOLAMENTO
Polaca chegou no último sábado e não cumpriu o dever de recolhimento até receber o resultado da análise
de despiste. Acabou por ficar ferida após ter sido apanhada por uma onda na vereda do Calhau de São
Jorge, tendo sido levada ao hospital, onde está internada na unidade dedicada ao coronavírus
• Machie() soma mais 46 casos numa só semana • Há outros dois infectados nos 'Marmeleiros'
• Região registou ontem 29 novas infecções P.8 A 12

