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Setor regista também procura por parte dos emigrantes regressados da Venezuela; alguns já beneficiam de apoios
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Tecnologia de ponta e juventude
orevolucíonaÍn' produção agrícola
sEToR pnrtlÁnro

fatríuln $aspar
patdcia.grspar@lm-madelra.pl

Interesse dos
jovens peÍa

agricultura tem
aumentado a

produção regional
e já 'mexe' com a
importação.

agricultura assume um pa-
pel'preponderante" na
Madeira, os indicadores
atuais do setor são positi-
vos e esta realidade não

passa desapercebida aos mais jo-
vens cujo interesse pela prática
tem crescido. A convicção de Mi-
guel Albuquer(ue, preiidente do
Governo Regional, é a mesma do
secretário regional da Agricultu-
ra.

Humberto Vasconcelos diz que
o aumento da produção está a
contribuir para reduzir a impor-

tação em alguns segmentos de
produtos, numa ilha que já ostenta
pelo menos urn dos projetos "mais
modernos da Península lbérica",
em termos de tecnologia.

Traduzindo em iúmeros o seu
otimismo, Miguel Albuquerque
dá nota do aumento de rendi-
mentos na prática agrícola cujo
rendimento líquido atingiu em
2017 os 6l milhões de euros, com
uma produção bruta de ll8 mi-
lhões de euros.

Com mais jovens envolvidos na
produção agrícola, o Governo

aposta também na formação e

capacitação dos recursos, através
da ministração de cursos na Es-

colaAgríçola da Madeira, por for-
ma a garantir o acesso a apoios.

Ontem, o Executivo procedeu
à entrega de apoios no montante
de 7 milhões e l2l mil euros ao
abrigo do FRODERAM 2020 çuja
taxa de execução já ronda, de
acordo com o gestor do programa,
Marco Gonçalves, taxas de exe-
cução e de compromisso na or-
dem dos 80 e 367o respetivamen-
te.
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O acesso aos apoios a fundo per-
dido tem contribuído para disparar
o interesse dos jovens pela prática
agrícola, uma procura que está a
mudar o seto.r, agora mais moder-
nizado e com recurso à tecnologia
de ponta.

"Os apoios a fundo perdido têm
beneficiado muitos jovens e isso vai
contribuir para aumentar a produ-

çáo", diz Humberto Vasconcelos,
garantindo que este increl4ento
produtivo já mexe com a importa@o
em alguns segmentos.

O secretário regional dá como
exe.mplo umprojeto sediado no Par-
que Empresarial da Calheta de pre
dução de pimentos com "a tecnolo'
gia mais moderna da Peninsula Ib&
rica", qué tem contribuÍdo para di-
miíuir as importaçõ)es regionais e

criado alguns postos de trabalho,
nomeadamente para emigrantes re
gressados da Venezuela.

De'acordo com o governante, os

madeirenses oriundos daquele país

começam também a demonsffar
interesse.na agricultura, são "bons
prestadores de serviços", contribuem
pSra.colmatar a falta de mão de
obra e algunsjá apresentaram can-
didaturas aos fundos comunitrârios.

Humberto Vasconcelos aconselha
aos jovens interessados em entrar
nesta área a frequentarem os cursos
de formação e acederem à platafor-
ma online'Banco de terrenos'onde
podem adquirir ou arrendar pro-
priedades para cultivo a curto pra-
zo.

Albuquerque presidiu, ontem, à cerimónia de entregê dos apoios PRODEMM 2O2O yanL0? projetos agrícolas.
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AlÌuquerque quer menos "paleio" e mais trabalho

Taxa de execução do PRODERAM'2O2O chegou aos 3670, num aÍto.

lr í iguel Albuquerque, presi-

lVldente do Governo Regional
I I da Madeira, aproveitou, on-
tem, a.cerimônia de entrega de
apoios do PRODERAMZ02O para
pedir cautela na hora de decidir
o futuro-da Madeira.

'O paleio é bom para os pro-
gramas de televisão, mas nunca
deu de comer a ninguém, nem
rendimento a ninguém", afirmou
Albuquerque.

O chefe do Executivo pediu
aos madeirenses para refletirem
"muito bentl'' sobre o caminho

que querem seguir. "O caminho
não é de conversa fiada, não é

de slogans, é de trabalho, é de
investimento ê criação de postos
de trabalho e de deixar as fanta-
sias para outra ocasião... de fan-
tasias e óonveisa fiada ninguém
vive", insistiu.

Lembrando que o projeto eu-
ropeu atravessa um momento
aificit, nomeadamente com a
questão do Brexit, Albuquerque
evocou a importância dos fundos
europeus no desenvolvimento
rçgi'onal e gpelou ao empenho

em concreto dos agricultor.es.
'A agricultura hoje tem um

papel predominante na Madeira.
As perspetivas são positivas. Os

novos apoios no âmbito do PRO-
DERAM estão a gerar novos em-
presários na área agrÍcola. Hoje
temos explorações tecnoÌogica-
mente avançadas e com reforço
do mercadg regional", referiu.

Durante a cerimônia de ontem,
foram formalizadas 102 candi-
daturas, ao abrigo do,PRODERAM
2020, num montante global de
7,1 miìhões de euros.


