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Ataxa actual está
nos 450/0, menos de
metade da taxa de
compromisso: 950/o
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O Governo Regronal :tai manter
uma forte aposta no sector primá-
riq através de mais e novas medi-
das de apoio para a agricultur4 pe-
cuária e desenvolvimento rural,
pois perpetuam janelas de oportu-
nidade que devem ser aproveita-
das,umavez que ajudam a criarri-
queza e bem-estar a todos os ma-
deirenses e porto-santenses",
anunciou ao DIARIO o secretário
regional de Agricultura e Desen-
volvimento Rural, numa alusão às
perspectivas para o sector neste
anode2O2O.

Num contexto de desafios colo-
cados pelas alterações climáticas,
novos mercados e novÍrs tecnolo-
gias, Humberto Vasconcelos refere
que as'lolíticas, medidas e projec-
tos a promove! visam dotar a agro-
pecuária regional das melhores
condições de sustentabiüdade e
normal desenvolvimento", como
form4 tambérn" "de diminuir a
acentuação do fosso entre o rural e
urbano". '?or issq urge a imple-
mentação de mais é melhores me'
didas que permitam garantir supe-
riores rendimentos.e fixar as popu-
lações nas zonas úrais, encarando
o desenvolvimento desês meios
em termos globais, diversificando
as actividades económicas e pre-
serv"ando valores culturais, sociais e
ambientais", orplica o governante.

Para além de ter vincado que o
Executivo madeirense pretende
continuar a estimular a adopção de
práticas mais sustentáveis que pre-
servem os ecossistemas, com. a
orientação das cadeias de valor
para a e-conomia circula4 a mitiga-
ção da pegada de carbonq e a redu-
ção do desperdício alimentar, o go-
vernante anuncia que '2020 vai ser
um ano de execução eqpgnenci-at
para os apoios'comunitffoS do
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Govemo Reglonal mantóm aposta Íolte no sector prlmário. Foro ARQUrvo
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lrorkshopsf e jornddas, na Escola
Agrícola da Madeir4 que engrande-
çam o sector agrícol4frazendo até
à Madeira técnicos de referência no
sector, que transmitam novos ensi-
namentos aos nbssos investidores e
agricultores par4 melhorar, moder-
rtrzar e tornar a agricultura ainda
mú qualitativa", desacou-

Outra das apostas para 2O2O
prende-se com'"a determinação do
Governo Regional em sedimentar
as exportações, nomeadamente da
anon4 .do abacate, assim como
continuar a trabalhar no sector da
banana''.

"É fundanrental começar a
peparar e aeNutelal o Íuturo"
Hurnberto Vasconcelos irnunciou
aindaque durante este ano é funda-
úental começar aprepÍìrar e acau-
telar o futurq combase no Quadro
Financeiro Plurianual da União Eu-
ropeia para 2O2l-2O27 e para a re-
forma das vrárias políticas sectoriais
europeias, nomeadamente a inten-
ção da União Europeia em diminuir
o orçamento para a Política Agríco-
14 que o Governo Regional não con-
corda de forma alguma.'Já estamos
a trúalhar nosentido de fazer valer
as nossas posições na defesa intran-
siçnte dos interesses regionais,
para que este histórico sector conti-
nue a ter um papel preponderante
nocrescentecicÍo económico que a
Região estiaviverhâ7ó meses con-
secutivos", concreüou.
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Desenvolvimento Rural da Região
Autónoma da Madeira), adiantan-
do que a taxa acüral está nos 457o,
mas que a taxa de.cornpromisso é
de9Èo/o- I 
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'?retendemos chegar ao final do
anb com o quadro comunitário na
sua maioria executado", apontou,
aàiantando que *aÈ zozt frcar â to -
talmente cumprido", . apontou.
'ïremos acompanhar todos os ií-
vestidores para que o programa
seja concluído de forma célere,
porque este quadro comunitáriq
com a componente do Orçamento
Regional, possibilita a criação de
emprego na rárea agrícola,e a mo-
dernizaçãq do ponto de vista tec-
nológicq de toda a agricultura na
Madeird', explicou o governante.

A formação. será também um en-
foque do Govemo Regional. 'En-
tendemos que é essencial conti-
nuarmos a aprofu ndar um conjunto

, de formações, a realizaçãci 'de'
,\.t,


