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Susana Prada destaca que é uma medida que ajuda a minimizar os problemas causados pelo pombo trocaz. 

POMBO TROCAZ 

Agricultores 
mais apoiados 
devido aos 

• prejuizos 
O Governo Regional abriu um período 
de candidaturas para os agricultores que viram 
as suas plantações afetadas pelos estragos 
causados pelo pombo trocaz. As candidaturas 
estão abertas até 4 de fevereiro. 

Por Alberto Pita 
albertopita@jm-madeira.pt 

Os agricultores afetados pelos 
estragados causados pelo pombo 
trocaz nos campos agrícolas vão 
receber novos apoios com vista a 
reforçar e complementar o progra-

 

ma atualmente existente, coorde-

 

nado pelo Instituto de Florestas e 
Conservação da Natureza (IFCN). 

Os novos apoios surgem ao 
abrigo de fundos disponibilizados 
pelo PRODERAM e visam a aquisi-

  

ção de equipamentos de afugen-
tamento (espanta pássaros e fitas 
holográficas) e de exclusão (redes 
de cobertura), que são disponibili-
zados mediante a apresentação de 
uma candidatura para a instalação 
de sistemas de proteção de cul-
turas contra espécies protegidas, 
nomeadamente o pombo trocaz 
(Columba trocaz). 

O período de candidatura teve 
início a 4 de janeiro e prolonga-se 
até 4 de fevereiro de 2022, sendo 
que para a elaboração da mesma 
os interessados poderão contar  

com apoio de técnicos habilita-
dos de diferentes departamentos 
do Governo Regional, assim como 
também para a implementação 
das medidas no terreno. 

Para a Secretaria Regional de 
Ambiente, Recursos Naturais e Al-
terações Climáticas (SRAAC), esta é 
mais uma medida que visa ajudar a 
minimizar os problemas causados 
pelo pombo trocaz, numa pers-
petiva de que existam cada vez 
menos agricultores que tenham  

as suas culturas afetadas. 
"O objetivo é minimizar os es-

tragos causados por esta espé-
cie nos terrenos cultivados. Pen-
samos que com mais esta ação 
minimizaremos o problema, até 
porque o Governo Regional, atra-
vés do IFCN, continuará a apos-
tar em todos os métodos de afu-
gentamento e preventivos (fitas 
halográficas, bombonas e redes) 
junto dos agricultores e terrenos 
agricultados", disse a secretária  

regional, Susana Prada. 
O pombo trocaz é uma espécie 

exclusiva da Ilha da Madeira, cujo 
habitat preferencial é a Floresta 
Laurissilva, onde desempenha um 
importante papel de espécie se-
meadora. Devido às suas carac-
terísticas e elevada capacidade 
de se adaptar a outros habitats, 
a pombo trocaz tem saído do seu 
habita natural e causado estragos 
nos campos agrícolas um pouco 
por toda a ilha. 
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Fim de semana 
preenchido com 

" comédia e música 
clássica Pág .32 

PANDEMIA 

Governo mantém 
testagem massiva 
e rejeita aumentar 
restrições Pág .4 

INSEGURANÇA 

Droga e delinquência 
assustam residentes 
do Bairro da Nazaré Pág .14 
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pombo trocaz Pag18 

jm-madeira.pt 

Advogado sindicalista 
faturou mais 188 mil 

Depois de o JM ter divulgado, em fevereiro de 2020, que Ricardo Gouveia tinha recebido mais de 600 mil euros 
de entidades públicas, surgem agora novos contratos. Na qualidade de advogado, o também presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores da Função Pública, fez sete novos contratos nos últimos dois anos. GESBA, IVBAM, APRAM 
e Câmara de São Vicente são os clientes. Gouveia diz que agiu de forma legal. Pág. 3 
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PSD e PS planeiam "casamento" na República 
Sérgio Marques e Carlos Pereira ensaiaram ontem, no debate promovido pelo JM e rádio JMFM, um futuro entendimento sobre matérias 

de interesse para a Madeira na Assembleia da República. Mas ficou claro que será difícil encontrar pontos comuns 
face às acentuadas divergências entre ambos em quase todas as matérias. Págs.10 ell 


