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Região apoia agricultores
O valor monetário de 1,7ME vai
abranger também
empresas de transformação de produtos agrícolas.

O

Presidente do
Governo Regional,
Miguel
Albuquerque,
anunciou que o
Executivo vai iniciar o pagamento de apoios a agricultores e a empresas de transformação de produtos agrícolas, no âmbito do programa de apoio ao setor agrícola e agroindustrial, criado
para fazer face aos impactos

da pandemia. A informação
foi avançada por ocasião de
uma visita a uma das maiores explorações biológicas
da Região.
Segundo adiantou Miguel
Albuquerque: “Nós vamos
agora iniciar o pagamento,
através do PRODERAM de
cerca de 1,7 ME para cobrir
os prejuízos resultantes
da pandemia nas quebras
de produção, quer para os

agricultores, quer para as
empresas agrícolas”, sublinhando que “vai abarcar
cerca de 113 agricultores e
empresas”.
O governante assegurou
ainda que os prejuízos na
produção de banana causados pelo vento forte da última tempestade, designadamente na Calheta e Paul do
Mar, vão ser cobertos pelos
seguros agrícolas.

De realçar, o programa de
apoio extraordinário, cujas
candidaturas tiveram início
em dezembro passado, teve
por objetivo compensar, a
fundo perdido, agricultores
e PME’s de transformação
de produtos agrícolas e agropecuários, com quebras nas
vendas no 2º trimestre de
2002 ano iguais ou superiores a 20% face a igual período de 2019. n SS

Candidaturas ao SI Funcionamento com prazo prolongado
O secretário regional da Economia, Rui Barreto, anunciou,
no passado dia 15 de janeiro,
o prolongamento do prazo de
candidaturas ao SI Funcionamento. O referido apoio des-

tina-se à cobertura dos custos de fixos para empresas que
apresentem quebras na faturação devido ao impacto da
pandemia. Rui Barreto justifica a necessidade de prorro-

gação do prazo devido à grande aumento de candidaturas
ao sistema de apoio à tesouraria. Só no último mês e meio, o
Instituto de Desenvolvimento
Empresarial rececionou mais

de 1.000 candidaturas.
Recorde-se que o concurso ao Sistema de Incentivos ao
Funcionamento abriu no dia
4 de dezembro de 2020, e as
candidaturas encerravam a 19

de janeiro. Assim, com a prorrogação do prazo, os gabinetes
de contabilidade terão até ao
dia 1 de fevereiro do corrente
ano para submeterem as candidaturas das empresas. n

FRASES

“

O Governo está no terreno
neste quadro de pandemia
a garantir os apoios necessários ao funcionamento
da nossa economia”.
Miguel Albuquerque
Presidente do Governo
Regional da Madeira

“

O ‘Selo Loja Segura’ é uma
forma de impulsionar o
consumo, reunindo as
condições para que todos
possam ajudar os empresários
do concelho”.
Miguel Silva Gouveia
Presidente da Câmara
Municipal do Funchal

“

O PS Madeira estará sempre na linha da defesa de
todas as medidas que protejam a saúde dos madeirenses e dos porto-santenses”.
Paulo Cafôfo
Presidente do Partido
Socialista-Madeira
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Eleições em “realidade
pandémica sem paralelo”
Miguel Albuquerque considerou
que ida às urnas deveria ser adiada. | Pág. 10 e 11

Cerdas critica
transparência
nos contratos
para a vacina
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Região apoia agricultores
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Refeições ao domicílio
registam queixas
dos consumidores

Juan Carvalho Ascensão
afirma que apesar
de desmotivados
e cansados, os
enfermeiros vão
continuar “a garantir
com coragem,
profissionalismo,
e em segurança
as melhores
respostas
em saúde
às pessoas,
perante uma
difícil situação
pandémica
nunca antes
vivenciada”.
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Intempérie vai custar 41,5 milhões “Fazer Ezequiel na minha terra
é muito especial”
Medidas estruturais pretendem mitigar riscos em São Vicente.
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O Teatro Municipal acolhe a peça criada por Norberto Cruz. ‘Ezequiel’ é uma história
que fala do sentido de vida. | Pág. 18 e 19
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