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Empresários devem 
apostar na formação 
Por Paula Abreu 
paulaabreu@jm-madeira.pt 

O presidente do Governo Regio-

 

nal visitou ontem uma produção 
fruteira na freguesia do Faial, em 
Santana, apoiada pelo PRODE-

 

RAM 2020. José Nunes, o empre-

 

sário responsável pela exploração, 
que abrange uma área superior a 
12 mil metros quadrados, realizou 
um investimento, comparticipado 
pelo Programa de Desenvolvimento 
Rural da Região Autónoma da Ma-

 

deira, com vista ao melhoramento 
das infraestruturas e instalação de 
culturas permanentes, nomeada-

 

mente de maracujá, anona, tange-

 

rina, mango e pitanga. 

Para Miguel Albuquerque, este é 
mais um exemplo do que o Governo 
Regional pretende para a agricultu-
ra madeirense, no sentido de uma 
aposta na modernização do setor e 
na formação dos empresários. "Esta 
exploração fruteira está organizada 
de uma forma exemplar, é moder-
na, com todos os apetrechos técni-
cos para ter sucesso". 

O governante considerou ainda 
que a produção de José Nunes es-
tá "imaculada do ponto de vista do 
tratamento das diversas espécies", 
com uma aposta nas podas, através 
dos cursos que estão a ser minis-
trados na Escola Agrícola, em São 
Vicente. Deixou, aliás, um conselho 
aos empresários agrícolas para fre-
quentarem esses cursos, "porque  

um bom tratamento da fruteira e 
uma poda adequada significam o 
aumento da produção e o aumento 
da rentabilidade". 

Dessa forma, concluiu que a pro-
dução situada no Caminho do Ca-
niço, no Faial, é um bom exemplo 
"de agricultura que nós precisamos 
na Madeira, tecnicamente avança-
da e com formação por parte dos 
empresários". 

Para além disso, Albuquerque 
lembrou que a produção em causa 
está associada a um futuro projeto 
de turismo local, que o Governo Re-
gional vai apoiar através de fundos 
comunitários. O empresário Carva-
lho Nunes tem em vista a recupera-
ção de uma casa com o intuito de 
apostar nesse segmento turístico. 


