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O presidente do C'overno Regionaf
Miguel Albuquerque já tem agenda-
das duas visitas oficiais ao Reino
Unido. Decorrún em Junho e Agos-
to, conterrrplam as comunidades
rnadeirenses em Londres e Jersey, '
Í€spectivaÌqente e são co-organiz4-
daspeloDIARIO.

Miguel Albuquerque chega à ca-
pial iqdese a 3l'de Maio e a I de
Junho terá um jantar com a comu-
nidade tttadeirense pr€sente no
Reino,Unido. O governante referiu
ao DIARIO que estavisitaserve es-
sencialmente para 'escutar as
preocupações da comunidade ma-
deirense e frzer um balanço iüqui-
lo que forem os últimos 4 anos de
gonernação na N[adeirao, acresceü-
tando que pretende aiúda "trans-
miú a disponibilidade do govenro
em acolher as suas pre(rcupações e
os seus anseios, em particular, es-
clarecer qualquer dúvida relativa-
mente ao Brexif'. Migrrel Albu-
querque frisou ainda que "é priori-
dade manter umvínculo e rima li-

..EM BRHIEABRE I]M
CUR,SO DE COMO SER
AGRICTILTOR E DE
COMO PRESTAR
SERVrçOS AGRÍCOIAS"

O secreaário Regional daAgricultuÍa
e Pescas, HrmrbertoVasconcelos; re.
feriu que há mais jwens agiculto-
res naRegião e salientou que o Go-
verno Regional estrâ a aproveitar a
EscolaAgrícola da Mddeira para dar
formação na capacitarão agrícola
dos jwens e dos desempregados.

A propósito da entrega. dos apoios
PRODERAM 2O2O, Humberto Vas-
concelos deu contaque'heste mo-
mento Íurancou mais um cursq

Yisita
Reino LInido

sem grandes inquietações. Relati-
vamente.a Jêrsey, que Miguel Al-
buquerque visita entre 23 e 26 de
fuostq também irá aproveitar
para estar com a comunidade ma-
deirense que reside nailha, cerade
12 mil pessoas, para escutar e res-

ponder as questões que os preocu-
paÍ& que passa essencialmente
pelo B:exit O governantetambém
irá marcar presença no Tood Fes-
tival' em People's ParlC, uma gan-
de festa que se realiza anualmente
em Jersey e que junta milhares.
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Zita Silva e Paulo Gouveia serão os

organizadores locais do jantar em
l-ondreslnnarcado pam I deJunho
próximo e que devení mobilizar cerca
de milconvidados.
Em Jersey, o anfitrião será João

Carlos Nunes, conselheiro das

comunidades madeirenses e organi-
zador do'Festival Food'. Ambos os

eventos terão a parceria do DlÁR10.
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gação estreita com a comunidade
madeirense no Reino Unido"

O presidente do C'orremo Regio-
nal fez questão de salientar que na
generalidade, sabe que a comuni-
dade madeirense que reside no
Reino Unidq está bern instalada e
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pectiva futura que os permite'ton-
correr aos investimentos PRODE-
RAM2O2CF'.

'Em brevg na Escola i\grícola, em
São Vicente, úre um cuiÈo de como
ser agricultor e de cpmo prestar ser-
viços agrícolas, permitindo que um
conjturto de pessoas que estão no
desemprego possam frequentáJo
para estarem habilitados a prestar
serviços numa área agrícold', anruÌ-
ciou Humberto Vasconceloq dando
conta da participação de emigrantes
provenientes da Venezuela nestas
formações.

O secretário salientou ainda qúe
essa procura por parte de luso des-
cendes é benéfico para a Região,
pois responde há uma necessidade
presente na ilh4 a da fala de mão de
obraagrícola

"Muitos deles são bons presta-
para QÍíe rirâib joVèris't'ossaín tên á, dores dè"sèi"vìçbË hà'ráìdâ"
sua formaÇãd irúeid'r, htÈhà-p'e*r nheceu. .r-' ! Ì' r.'ll í F

o desemprego naRegtãó
vestimento em explorações agríco-
las, 20 candidaturas de apoio à pre-
venção florestal conta incêndios e 3
de apoio ainvestimentos emtecno-
logias florestais. Num total de 1O2
candidaturas apr-ovadas, que corres-
pondem'a um apoio superior a 7.1

milhõesdeeuros.
Na cerimónia este\re presente o

presidente do Governo Regional,
Miguel Albuquerque, que eviden-
ciou que a economia madeirense
estaa crescer emtodas as variáveis
económicas e que a agricultura se-

),

gue esse
mentoe

mesmo padrão de cresci-
desenvolvimento.'A agri-

PRODERAT 2O2O atlnglu uma tara de compromlsso de 8O9b.

Declarações registadas à 4argem
da cerimónia de entrega dos apoios
PRODERAM 2O2O, qre segundo

envolvimento dos projectos agríco-
lasnaRegião.

cultufa está a modernizar-se",
acrescentou.

De acordo com os dados revela-
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Marco Gonçalves, gestor do progra-
ma"èrÍnrbtitrièrh iunïinportant*iiós:''

'rudá.tdde8bàrrciasrentoËiíbËèd;.

fl os foram aprovadas 3 candidaírras
tle alioio â àcÇões dë foi:háçãôpío:
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