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a

Fundos e apolo

,

a

efeito adquirido um terreno cuja
área ronda os 3 hectares e realizado

SECRETÁRIo

REGToNALnSú
NO TERREI{O
AAFERIR,O ESTADO

DAAGRIC{ILTURA
secreuírio regional de Agricultura
e Pescas visitou ontem um empresário do sector agrícola que tenciona
O

expandir

a sua

árêacultivadq ata-

vés de candidatura aos fundos co-

munitrírios.

Uma iniciativa que vem na sequência de um periplo que Humberto Vasconcelos vem reelizands
por todos os concelhos para afeú o
actual momento da agricultura regional, mas também para observ"ar a
execução de projectos candidatados

ao PRODERAM

-

Programa de

Desenvolvimento Rural da Região
AutónomadaMadeira"
Com sede naAssomad4 C*içq
Vítor Correia dedica-se há já alguns
anos ao sector agrícola produzindo
várias toneladas de hortícolas de
onde se destaca produções como
brocolos ou alfacg que só em2OL7
rondou as 14o mil quilos. Tendo já
umabase sustenlável, o empresário
agrícola espera nestafase expandir a
sua área de actividade tendo para o

uma candidatura ao PRODERAM,
num investimento de 3OO mil euros.
Após avisitao secretário regional
de Agdcultura e Pescas destacou a
imporÉncia do investimento para o
sector.'Estamos perante um projecto quese for aprovado teráumgran-

dc impacto na agriculnrra nomeadamente no aumento de rírea cultivável da Região", disse Humberto
Vasconcelos elogiando a estratégia
que o empresário vem desenvolvendono seuramode actividade eamaneira como se tem relacionado com
os seus clientes "sempre numabasq
de grande profi ssionalismo".
Cruciais para o desenvolvimento
do sector primário tem sido o apoio
técnico que o Governo Regional

tem realizado aliado aos investimentos apoiados pelo PRODERAM. 'Este quadro comunitário
tem-se mosEado muito dinâmico e

atractivo para quem guer investir
neste sector. A execução enquadrase no que tínhamos perspectivado e
ainda na p-assada semana foram

aprovados projectos na última Unidade d egestão cujo investimento
proposto ultrapassa os l0 milhões

de éufos" referiu Humberto Vasconcelos que ainda salientou a importância do apoio técnico que a secretaria tem vido a fazer. R.F.

