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O secretário regional da Eco-
nomia, Rui Barreto, anunciou, 
no passado dia 15 de janeiro, 
o prolongamento do prazo de 
candidaturas ao SI Funciona-
mento. O referido apoio des-

tina-se à cobertura dos cus-
tos de fixos para empresas que 
apresentem quebras na fatu-
ração devido ao impacto da 
pandemia. Rui Barreto justi-
fica a necessidade de prorro-

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

de 1.000 candidaturas. 
Recorde-se que o concur-

so 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 pror-
rogação do prazo, os gabinetes 
de contabilidade terão até ao 
dia 1 de fevereiro do corrente 
ano para submeterem as can-
didaturas das empresas. n

O valor monetá-
rio de 1,7me vai 
abranger também 
empresas de trans-
formação de pro-
dutos agrícolas. 

o Presidente do 
Governo Regio-
nal, Miguel 
A l b u q u e r q u e , 
anunciou que o 

Executivo vai iniciar o paga-
mento de apoios a agricul-
tores e a empresas de trans-
formação de produtos agrí-
colas, no âmbito do progra-
ma de apoio ao setor agrí-
cola e agroindustrial, criado 
para fazer face aos impactos 

da pandemia. A informação 
foi avançada por ocasião de 
uma visita a uma das maio-
res 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”, subli-
nhando que “vai abarcar 
cerca de 113 agricultores e 
empresas”. 

O governante assegurou 
ainda que os prejuízos na 
produção de banana causa-
dos pelo vento forte da últi-
ma tempestade, designada-
mente 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 agro-
pecuários, com quebras nas 
vendas no 2º trimestre de 
2002 ano iguais ou superio-
res a 20% face a igual perío-
do de 2019. n SS

“
O PS Madeira estará sem-
pre na linha da defesa de 
todas as medidas que pro-
tejam a saúde dos madei-

renses e dos porto-santenses”.

Paulo Cafôfo
Presidente do Partido 

Socialista-Madeira 

ReGIãO APOIA AGRIcultOReS 

fraSES

“
O Governo está no terreno 
neste quadro de pandemia 
a garantir os apoios neces-
sários 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

Candidaturas ao SI Funcionamento com prazo prolongado
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“fazeR ezequiel na minha teRRa 
é muito especial” 
o teatro municipal acolhe a peça criada por norberto cruz. ‘ezequiel’ é uma história 
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“Não há futuro SEM 
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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 
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às pessoas, 
perante uma 
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pandémica 
nunca antes 
vivenciada”. 
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