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o S e c r e t á r i o 
Regional de 
Agricultura e 
Desenvolvimen-
to Rural visitou 

a Ponta Delgada, no âmbi-
to da recuperação de explo-
rações agrícolas e pecuárias 
que foram destruídas pelas 
intempéries que assolaram 
fortemente a freguesia do 
concelho de São Vicente em 
dezembro do ano passado.

Acompanhado pelos téc-
nicos do Governo Regio-
nal que estiveram no ter-
reno a fazer o levantamen-
to dos prejuízos, Humberto 
Vasconcelos reuniu-se com 
o executivo municipal, o 
presidente de Junta de Fre-
guesia e agricultores locais 
com o propósito de infor-

mar sobre os apoios que já 
estão calculados e que têm 
por objetivo a reposição do 
potencial produtivo agríco-
la afetado.

“A recuperação das explo-
rações agrícolas vai decor-
rer em três fases. Num pri-
meiro momento, através da 
formalização de candidatu-
ras ao PRODERAM 2020, os 
projetos terão um apoio de 
100%, para a reconstituição 
ou reposição das condições 
de produção e infraestru-
turas de caráter individual 
ou coletivo. Posteriormente 
serão contabilizados os pre-
juízos de menor dimensão, 
que contarão também com 
apoio do Orçamento Regio-
nal. Finalmente, será feita a 
distribuição de um conjunto 

de árvores de fruto e semen-
tes para aqueles agriculto-
res que apenas perderam as 
suas produções”, explicou o 
Secretário Regional.

Humberto Vasconce-
los, que aproveitou a des-
locação a Ponta Delgada 
para também visitar algu-
mas das explorações afe-
tadas, informou ainda que 
“o Governo Regional está 
disponível para ajudar em 
todas as outras pequenas 
situações, de forma a que 
o potencial agrícola perdi-
do durante as intempéries 
seja recuperado”. “Que-
remos que os agricultores 
voltem a produzir aquilo 
que estavam a conseguir 
anteriormente às intempé-
ries”, garantiu. n
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