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Çerca de 13 mil agricultores resi-
dentes na Madeira e Porto Santo
vão receber hojg nas respectivas
contas bancárias, a primeira tran-
che dos 8.OSl.9 62 euros referentes
ao Pedido Único, um pagamento
directo de ajudas à agricultura
madeirense que faz parte do Siste-
ma Integrado de Gestão e de Con-
trolq previsto em regulamentação
comunitária.

A verba em causa é co-financiada
pelo Programa de Desenvolvimen-
to Rural da Região Autónoma da
Madeiia (PRODERAM 2o2o) e
pelo Orçamento da Regiãq neste
particular cóm uma dotação de cer-
cade 12 milhões de ewos.

O apoio disponibilizado iepre-
senta um adiantamento de 85%
das ajudas globais incluídas, em
mais de ó,8 milhões de euros, e en-
volve pagarirentos aos agricultores
que se candidataram às medidas
de apoio à manutenção da activi-
dade agrícola em zonas desfavore-
cidas, de apoio à agriculturabioló-
gic4 manutenção de muros de su-
porte de terras, preservação de
pomares de frutos frescos e.vinhas
tradicionais, e aindaRede Natura
200O naFloresta-

A segunda trapche do pacote glo-

QA ag re_alaoyry"o (15%o), na or-
dem dos 1,3 milhões de euros, será
pagaemFevereiro do próximo anq
como acontece habitualmente.

"O objectivo desta medida é
apoiar os iryricultores que assumem
o compromisso de prosseguir asua
actividade agrícola nas zonas desfa-
vorecidas dwante o anq com o ob-
jectivo de compensá-los pelos cus-
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Gresclmento da agrlculture biológica tem gerado mais candldaiuras.

Gatdldaürc tàn aumentado
coÍËoütlriamente
Humberto Vasconcelos salienta
também que o pagamênto deste
prémio anual é "determinante para
a sustentabiüdade do sector agrico-
la,'com refler<os positivos nas paisa-
gens e, consequentemente, no am-
biente e turismo".

O governante constata um au-
mento gradual efectivo das verbas
disponibilizadas, comparaüvamen-
te com anos anteriores, que se ex-
plica pela'paiticularidade de cada
vez mais agricultores apresentarem
novas candidaturas às vrârias medi-
das que salvaguardam a manuten-
ção e o futuro da agriculturamadei-
rense, comrealce parao crescimen-
to dos requerentes que se dedicam.
ao modo de produção biológica-

'E também o reflexo do trabalho
que o Governo Regional temündo
a realizar no terrenq na defesa do
sector primário", sublinha Hum-
bertoVasconcelos.

Gandkhrc aberb anratnente
enüeFeven*oeAbril
As candidaturas ao Pedido Único
realizam-setodos os anos. Têminí-
cio a l de Fevereirq prolongam-se
até eO de Abril e podem ser efectua-
das por todos os berreficiários por
via electrónic4 na Area Reservada..
do Portal do IFAP Qrttps://por-
tal.ifap.pt), em'O Meu Processo'.

Para os agricultores madeirenses
menos familiarizados com as tecno-
logias iirformáticas, o atendimento
presencial também é uma realida-
dg nomeadamente nos balcões de
atendimento que a Secretaria Re-
gional de Agriculhrra e Desenvolvi-
mento Rural tem espalhados pelos.
vários concelhos da Região.

Feiras temáticãscom
novo horário
De acordo com a informação
recebida da autarquia do
Funchal as feiras temáticas do

- mês de Dezembrq no Mercado
dos Lawadores, no espaço
ieservado aFeiras e Eventos,
terão lugar às quartas-feiras, ao
invés das habituais quintas-
-feiras, funcionando entre as 9
e as 16 horas.

Pai Natal no laVie
Funchal na quinffiira
O velhinho de barbas brancas
chega.ao.centro cdmercial La
Vie Frrnchal, às ló horas, no
piso O. A animação contará
com um teatro intitulado
'Natal dos Piratas', seguindo-
-se a tão aguardada chegada
do Pai Natal, prosseguindo o
cortejo pelo centro
comercial.

Luna Park abre hoje
ao público
Tal como o núnfO noticiou,
o Luna Park abre esta quarta-
-feir4 dia 30 de Novembgq
comvárias noüdades no
cÍìmpo da diversão. A abertura
do circo deverá ocorrer no dia
7 de Dezembro. O
encerramento está agendado
para 8 de Janeiro. O promotor
esú confiante na adesão dos
madeirenses e turistas.

Últimos testes às
luzes de Natal 

,
As luzes de Natal já
acenderam em algumas
artérias da cidade do Funchal,
mâs. apenas parâ preparar os
testes finais, Há muita cor e
brilho paraver. A inauguração
das iluminações para este
Natal está marcada para esta
quinta-feir4 I de Dezembrq
às 18 horas.
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A2.c TRAÌ,üCHE DO
PACOTEDO PEDTDO
ItNrcqNovêLoB
DEI,SMILHOES, E
PAGAEIVI FEVEREIRO

tos adicionais e perdas de rendi-
mentos decorrentes das limitações
à produção agrícola na zona em
causa, que se apüca em todos os
concelhos da Região Autónoma da
Madeird', expüca o secretário re-
gionâl de Agricultura e Desenvolü-
mento Rural,. em declarações ao
DIARIQ adiantando que esta é uma
"forma de reconhecimento do pa-
pel importante da agriculturae dos
agricultores madeirenses que per-
mitem que as cadeias de produção e
úastecimento fu ncionem".

Menos filiaiS estraÍrgeiras M e empregam mais
Em 2O21, existiam 188 filiais de em- termos médios, em Portugal, cadafi-
presas estangeiras naRegiãq o que lial empregava óO pessoas em2O2L,
significa J,8'/ofacea202o, corres- valor superior ao das sociedades
pondendo a 1,8% do total das socie- com sede naRAM (ó pessoas).

21,8o/o DAS FILIAIS
DF', F'MPRESAS

ano precedente verificou-se um ú
mento de 12$3%, substancialmente
superior ao aumento de VAB do
coniunto das sociedades com sede

trução e Actividades Imobiliárias',
do'Alojamento e Restauração'e do
Comércio' com 63, 44 25 e 24 filiú
estrangeiras, respectivamente.


