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Secretário regional da Agricultura e Pescas destacou a evolução no setÒr agrícola, sobretudo na produção de vinho

Investimento de l0 milhões
na oocapital do Norte"
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Humberto
Vasconcelos
anunciou
investimentos
no âmbito
do PRODERAIì{,
e sublinhou
papel da Escola
Agrícola no
desenvolvimento
do setor.

apital do Norte da ilha da
Madeira, foi como o secre-
tário regioral da Agricultura
e Pescas se,referiu ontem a
São Vicente, enaltecendo o

desenvolúmento promovido por
melhores acessibilidades e diversos
investimentos.

Humberto Vasconcelos, que foi
o primeiro a intervir no debate
promovido pelo JM, e inserido na
iniciativa das 'Jornadas Madeira
2019', afirmou que o concelho "Ço
centro tlo Norte, onde há um con-
junto de infraestruturas, que se
tem reveladrc importantíssimo para
o desenvolvimento" de todaaoosta
nortenha da ilha.

No caso especifico da agricultura,
o governante destacou tratar-se do
segundo concelho regional na pro-
dução de vinho, onde a evolução
tem sido postiva.

A aposta na Escola Agrícola e na
Adega de São Vicente foi, por isso,' frisada, afirmando o secretário que
estas se assumem como "âncoras"
do concelho e polos de desenvolü-
mento,lqcal. A,esse pesçito, referiri
ainda que o Governo'irá continuar

C

a investir na modernizaçãoda Ade- segurança naquela zona", afirmôu,
ga de São Vicente,-além da previsão acrescentando que será incluída
de deslocalizâ-la, a médio prazo, a proteção de "todas as áreas en-
para um outro espaço. volçntes desta estradal.

"E mais um ponto de entrada
ItlUESflilEÌÍIllDEnnuõfSCOl,tm$nSO do rurismo no concelho; porque
Aflltlo$cÍlllumÁnns há muito turismo que atravessâ o

Sãocercadel0milhõesdèeuros Paul da Serra, e podenâ ter aqui
o investimento previsto para o mais uma acessibilidade", disse
concelho de São Vicente, no âmbito ainda, afirmando poder tratar-se
de apoios com recurso a fundos de uma alternativa à estrada que
comunitários, referiu ontem o se- liga a Encumeada ao Paú por ve-
cretârio regional daAgriculrura e zes encerrada por questões dese-
Pescas. gurançÍL

Humberto Vasconcelos falava No total,'notou, serão criados
sobre as candidáturas aprovadas seis novos acessos agrÍcolas, num
no âmbito do Programa de Desen- investimento de cerca de 3,6 mi-
volümento Rural da Região Autô lhões de euros, com recurso aos
noma da Madèira PnoDEMM), e fundos comunitários.
destacou o investimento na ligação AIém disso, referiu os invesgi-
entre as Ginjas e o Paul da Serra. - mentos de grande dimensão, de
Um projeto que o governante afir- quase 1,5 milhões de euros, e de
mouserfundamentalparaSãoVi- pequena dimensão, em 154 mil.
cente, constituindo-se como mais euros. "Temos também investi-
um ponto de entrada do turismo mento de intervenção em muros
no concelho. incorporandoapedra,decercade

"Esta é uma acessibilidade que 370 mil euros, uma medida que
já existe há mais de 30 anos, mas vem preservar os nossos poios,
nós.queremos fazpr ali urqinvçs,. ,que ç pat+irlqnib.antigo, um lÊga-,
timento quegaranta qualidade e 'do dos nossos agricultores, ê um
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cartaz importante para o turismo
regional", indicou, aponando ain-
da apoios contra incêndios flores-
tais, no valor de cerca-de 700 mil
euros.
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Humberto Vasconcelos aproveË
tou para anunciar obras de ex-
pansão na Bscola Agrícola da Ma-
deira, precisamente o local onde
decorreu o fórum.

O secretário regional da Agri-
cultura e Pescas subliúou o ppel
que a infraestmtura tern tido na
formação, rnencionando um nú-
mero superior a dois mil forman-
dos, e transmitiu que está previsto
um investimento para ampliar o
€xipaço, mais precisamente na mna
dos arredores da escola, com a
criação de novos lugares de esta-
ciortamento.

"Existe uma necessidade muito
grande ao nível dos estacionamen-
tos para a escola, e vamos aumen-
tar a sua capacidade, num inves-

- timento que 3erá feito em brev.e",
disse.


