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As candidaturas ao Pedido Único
(PIJ) de 202I têm início a I de Feve'
àú e prolongarrFse ate go deAbril"
reveloú ao DúRIO o secretário re'
gional de Agricultra e Desenvolvi-
mento Rural, destacando que as

mesmas podenr, desdelop, serfei-
tas oelobeneficiário. porviaelectnô
nici nar{rea Resenràãa do Poral do
IFAP https://portalifap.p! em'O
IWeuProcesso'.

"Ainda assinl e face às medidas
adopedas para o conuolo da pande'
miadacovid-l9, e demodo ase erti-
tar, desde que possível o contacto
social, mantem-setal como adoPta-
do no ano anterior pelos mesmos

motivos, o serviço de tall centet',
para este efeito específicq com o
irúmero 29L L45 406", exPlicou
Hurnberto Vasconcelos.

Este tall cented Permite registar,
de modo automritico e nâpidq os da-
dos base do agricultor candidao -
nrimero de conuibuinte, identifica-
ção debeneficirário do IFAP e o con-
iacto telefónico -, procedendo ao
diagnóstico da sua situação- (po-r

exemplq se temounão asenhade

acesso à candidatura electrónica e
um e-mail vrálido/activo), para F)s-
terior encaminharnento ao técnico
do concelho a que respeitet.

Nessa fise, otécnico contacta de
volta o agricultor e com ele prorri-
dencia a õbtenção de algum Íequisi-
to ainda ern ãlta se frr o casq e
preenche toda a infonrração neces-
^r,fula 

"ltU-uentao 
finalmelrte a can-

didatura no respectivo Portal
Segwrdo o govemânte, o atend-

f A Secretaria Regional de Agri-
culturaeDesewo-fu imelrtoRural
erylica çre, este ano, aoconrtrário
do verificado em ã)2O durante o
qual não foram pennitidas novas
éandidaturas t'as medidas que en-
vohremcompromissos
(5 anos), neste ano seoápossibilita-
do aos agricrrltorcs novas candida-
trras com a assrm$o de norrcs
clmpromissos ne ixmagadora

maioria das medidas do PRODÈ
RAì,ÍlO2O.
Eme essas acções geridas Peto
Pnograma de liesenvohinento
Rural da Região destacam-se a ma-
nutenção de muros de srPorte de
terrasípresersaÉo de Pomaro de
frutos fi.escos e rtinhas tradicio-
nais; apoio à cowersão de siste'
mas dè produÉo para agrictltura
biologica; apoio à manuten$o de

sistmras de produ$o Para agri-
orlturabiologica; protec$o e re'
forço dabiodiversidadq pagamen-
to lÚatura ã)ü) na floresta; manu-
tenção dâ actividade agrícola em
zonãs desfavorecidas; pagameüto
de compromissos sitvoqmbiffiis;
moio aos custos de floresta-
cão/criacão de zonas arüorizadas;
indio à ifudementacao € rnanü-
tânÉo de ;istemas aironorestals

É ainaa ae referir çre as candida-
turas contemDladas no Fedido
Único sao tadbém reftrentes às

medidas de apoio às prodruções lo'
cais, nomeadameute de aPoio base
aos agricuhores da lì,Iadeira (Prê
mio ao Âgricultoò de ajuda ao
úate de6ovinos e suínos' de aiuda
à vaca leiteha, raca aleitante, oü-
nos e caprinos; de ajuda à banana e
aovinho.

mento pÍ€s€ncial também será pos-
sível aËartés dosbalcões de atendi-
mento que a SecretariaRegionalde
furicultura e Desenrolvimento Ru-
ral, atranes da Direcção Regional de
,eqiculttrrae f,tesemrolvimelrto Ru-
oÏ, ttrUinr"l-*t" disponibilizapor
todos os concelhos daRegião.'Ì{o
mtanto, para que possa deslocar-se
aum dos baleões de atendimelrto o
agicultor terá de agendar previa-
mente o seu atendimentq através do
iáreferido'call centet' or pelo ende'-reço de correio electrónico
htlp s ://ate ndimento. m ad e i -
ragwpgP,errpücou.

Éumberto 
-Vasconcelos aPelou

ainda para que os agricultores da
Madeira e do Forto Santo rúo Per-
cam esta opornuridade e apresen-
tem atemDtdarnente a zua candida-
tuo ao Bàido Único e frisou qtre'b
coniunto de ajudas dauniãoEuro'
peã e do C'overno Regiond estão es-
iirr'*los eln cerca de 28 milhões de
anros/ano para os secores agrícol4
agoalim€rÌtr e floresal da Regiãd'.
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RESTAÌITES MODETOS

DE BASES E CABECEIRAS


