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A segunda tranche das ajudas integradas no Pedido Único é um contributo importante ao sector agrícola nestes tempos de pandemia.

Agricultores recebem hoje
1,8 milhões do Pedido Único
RICARDO DUARTE FREITAS

rfreitas@dnoticias.pt

Cerca de 12.400 agricultores madeirenses recebem hoje 1,8 milhões, correspondentes à segunda
tranche (15%) çlas ajudas incluídas no Pedido Unico, que consiste no pedido de pagamento directo das ajudas que integram os regimes sujeitos ao Sistema Integrado de Gestão e de Controlo,
previsto na regulamentação comunitária.
Este pagamento é co-financiado
pelo FEADER, no âmbito do PRODERAM 2020, e pelo Orçamento da
Região, em cerca de 272 mil euros, e
é destinado a ajudar os agricultores
a manter a actividade agrícola e auxiliar nos custos dos factores de produção, compensando perdas de ren-

dimento decorrentes das limitações
à produção agrícola.
No passado mês de Novembro já
tido havido lugar a um pagamento antecipado extraordinário de 85%, no
valor de 7 milhões de euros, com uma
dotação do Orçamento da Região em
1,1 milhões de euros, devido à pandemia da Covid-19, segundo dados divulgados pela Secretaria Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural
(SRA), "como forma de reconhecimento aos agricultores madeirenses
que permitiram que as cadeias de
produção e abastecimento funcionassem durante todo este tempo dificil",
explica aquele organismo público.

PRÉMIO ANUAL
BENEFICIA 12.400
E É CO-FINANCIADO
PELO FEADER E
PELO ORAM

correr e prolongam-se até 30 de
Abril, podendo, desde logo, ser
efectuadas pelos beneficiários,
por via electrónica, na Área Reservada do Portal do IFAP, em `O
Meu Processo'.
Face às medidas adoptadas para
o controlo da pandemia da Covid-19, e de modo a se evitar, desde
Candidaturas já estão abertas e
que possível, o contacto social, a
decorrem até 30 de Abril
Entretanto, as candidaturas ao SRA manteve, tal como adoptado
Pedido Unico de 2021 estão a de- no ano anterior pelos mesmos mo-

tivos, um serviço de 'call center',
para este efeito específico, com o
número 291145 406.
Com base nesta ferramenta é
facilitado o registo, de modo automático e rápido, através dos dados (número de contribuinte,
identificação de beneficiário do
IFAP e o contacto telefónico) do
agricultor candidato, procedendo-se depois ao diagnóstico da
sua situação, se por exemplo tem
ou não a senha de acesso à candidatura electrónica e um e-mail
válido/activo, para posterior encaminhamento ao técnico do
concelho a que respeite.
Cumprida esta etapa, o técnico
volta a contactar de volta o agricultor e com ele providencia a obtenção de algum requisito ainda em
falta, se for o caso, e preenche toda

■ Manutenção de muros de suporte de terras.
■ Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais.
■ Protecção e reforço da biodiversidade.
■ Apoio à conversão e manutenção de sistemas de produção
para agricultura biológica
■ Apoio à manutenção dos sistemas da agricultura que se já se
converteram para agricultura
biológica.
■ Pagamento Natura 2000 na floresta.
■ Manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas.
a informação necessária, submetendo finalmente a candidatura no
respectivo portal.

Atendimento presencial carece de
agendamento prévio
Para além dos meios tecnológicos, o atendimento presencial
também é possível através dos
balcões de atendimento que a
SRA, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, habitualmente disponibiliza por todos os concelhos
da Região.
No entanto, para que possa deslocar-se a um dos balcões de
atendimento o agricultor terá de
agendar previamente o seu atendimento, ou do endereço de correio electrónico https://atendimento.madeira.gov.pt/.
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NOVA SEDE
CUSTA 288 MIL
EUROS EM
RENDAS

1

Governo autorizou
contrato por seis anos para
instalar Direcção Regional
da Saúde na Rua 31de
Janeiro • Aprovados1,5
milhões para recuperar
promenade' do temporal,
na Praia Formosa P. 8
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2.102 TRABALHADORES
CARENCIADOS PEDEM NOVO APOIO
Beneficiários em situação de desprotecção económica, causada pela
pandemia, começam hoje a receber a nova prestação social P. 5
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Serviço `take-away' é
reposto até às 22 horas,
diariamente, e as
modalidades desportivas
individuais retomam
actividade a partir do dia 4
• Festa da Flor está
adiada sem data e o
Festival Atlântico foi
cancelado P.10 Al3
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"ESTE
NAO E UM PROJECTO PESSOAL"
No 28.' aniversário do COM, Dores Aresta revela que o Alista-te por um dia' vai ser a primeira iniciativa a ser
reactivada e declara `morte' aos torneios de golfe promovidos pelo Comando P. 22 E 23

AGRICULTORES
RECEBEM HOJE
1,8 MILHOES
Segunda tranche do
Pedido Único chega a
12.400 beneficiários P.3

