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• 

TEMPORAIS 

Um milhão de euros 
ajudam agricultores 

o o 

Por Patrícia Gaspar 
patricia.gaspar@jm-madeira.pt 

O Governo Regional vai abrir uma 
medida de apoio, de um milhão de 
euros, a fundo perdido, aos produ-

 

tores e agricultores do Porto Moniz, 
São Vicente e Santana que foram 
afetados pelos temporais de chuva 
e vento fortes que assolaram a costa 
norte da Região. 

A iniciativa, através da Secretaria 
Regional de Agricultura e Desen-

 

volvimento Rural, visa "fazer face 
à recuperação de terras agrícolas 
e ao restabelecimento do potencial 
de produção agrícola, com base na 
aplicação da submedida 5.2 do Pro-

 

grama de Desenvolvimento Rural 
da Região Autónoma da Madeira  

(PRODERAM), de apoio a investi-
mentos afetados por catástrofes na-
turais. fenómenos climáticos adver-
sos e acontecimentos catastróficos. 
E, nesse sentido, e na resolução já 
publicada, "está já garantida uma 
dotação orçamental de um milhão 
de euros, verba que poderá vir a ser 
reforçada, caso sejam contabilizados 
maiores prejuízos", assegura a tutela. 

O Governo Regional já definiu 
que "as perdas devem ser reporta-
das pelos beneficiários com parcelar, 
através de uma declaração própria, 
com a denominação 'Notificação de 
Prejuízos', até ao dia 29 deste mês, 
estando disponível no Mercado 
Abastecedor do Porto Moniz, nos 
Balcões SRA nos concelhos de São 
Vicente e Santana, e na sede da Se-
cretaria Regional de Agricultura e  

Desenvolvimento Rural, no Edifí-
cio Golden". 

"Ultrapassada esta fase, uma 
equipa de técnicos DRADR vai ve-
rificar e confirmar os prejuízos de-
clarados, até ao dia 26 de fevereiro, 
altura em que o aviso de pagamento 
será aberto". 

Reconhecendo que "estes aconte-
cimentos atmosféricos imprevistos e 
extraordinários danificaram severa-
mente o capital agrícola e fundiário 
de várias explorações agrícolas" do 
Porto Moniz, São Vicente e Santa-
na, Humberto Vasconcelos garan-
tiu que o Governo "decidiu intervir 
de forma célere, com o objetivo de 
possibilitar a reconstituição ou a re-
posição das condições de produção e 
infraestruturas de carater individual 
ou coletivo". 
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