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A Secretaria Regional de Agricultura tem uma vasta equipa que se dedica ao modo de produção biológico. 

• AGRICULTURA 

Madeira já tem 236 campos de 
futebol com agricultura biológica 
EUGÉNIO PERREGIL 
eperregil®dnoticias.pt 
Nunca a Madeira teve uma área tão 
grande de explorações com produ-
ções biológicas. Segundo dados di-
vulgados ao DIARIO pela Secreta-
ria Regional de Agricultura e Des-
envolvimento Rural e pelo Progra-
ma de Desenvolvimento da Região 
Autónoma da Madeira (PRODE-
RAM 2020), existem cerca de 236 
hectares de terrenos em modo de 
produção biológico, que correspon-
de a qualquer coisa como 236 cam-
pos de futebol, para uma melhor 
noção da realidade. 

"A aposta na agricultura biológica 
na nossa Região vem no seguimento 
de uma linha orientadora deste Go-
verno Regional, que se iniciou com 
a implementação de um plano es-
trategico nesta área, que vem apre-
sentando um crescimento efectivo, 
comprovado e indesmentível pelo 
aumento do número de explora-
ções biológicas registadas", explica 
osecretário regional com a tutela da 
agricultura 

"Sem nunca descurar a agricultu-
ra convencional e tecnológica", 
Humberto Vasconcelos afirma que 
oExecutivo "temvindo a fazer uma 
forte aposta na agricultura biológi-
ca, através de uma polírica assertiva, 
que visa um contínuo crescimento 
sustentado, mas sem fundamenta-
lismos", alerta. 

"Num mundo ideal, a agricultura 
cresceria sem a necessidade de fer-
tilizantes ou pesticidas, mas no 
mundo em que vivemos estamos 
ainda muito longe dessa realidade. 
Aliás, a agricultura biológica não 
conseguiria alimentar a população 
mundial, necessitaríamos de uma 
área que corresponde a três plane-
tas Terra para o efeito. E não somos 
nós que o afirmamos, são estudos 
que o comprovam, por isso a agri-

 

■ A Secretaria Regional de Agri-
cultura e Desenvolvimento Ru-
ral, através da Direcção Regional 
de Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, promove todas as quar-
tas-feiras, na placa central da 
Avenida Arriaga, em frente à 
Loja do Cidadão, o Mercado de 
Agricultura Biológica. 
O espaço, que foi alvo recente-
mente de uma intervenção, tem 
uma nova imagem e conta com 
mais quatro expositores, após te-
rem sido criadas condições para  

cultura biológica continuará a ser 
uma aposta clara e objectiva, mas 
sem extremismos, devaneios ou 
aproveitamentos políticos", avisa o 
governante. 

O investimento em explorações 
em regime de modo de produção 
biológico atingiu também núme-
ros surpreendentes nos últimos 
anos. No quadro comunitário ain-
da em vigor, segundo o PRODE-
RAM 2020, foram realizados qua-
se 9,2 milhões de euros de investi-
mentos nesta área, que se traduzi-
ram num apoio comunitário e do 
orçamento regional a rondar 5 mi-
lhões de euros. 

exporem 13 agricultores. 
Este importante espaço de venda 
directa de produtos biológicos foi 
criado em 2007 e está desde 11 de 
janeiro de 2017 na Avenida Arria-
ga, por decisão conjunta dos pro-
dutores utilizadores e da Direcção 
Regional de Agricultura, de modo 
a evitar as constantes deslocaliza-
ções, nem sempre com as melho-
res condições e com prejuízo para 
a fidelizaçáo de novos clientes. 
O Mercado de Agricultura Bioló-
gica tem merecido a confiança 

NUNCA A REGIÃO 
TEVE TANTAS 
EXPLORAÇÕES EM 
MODO DE PRODUÇÃO 
BIOLÓGICO 

dos seus clientes, seja dos resi-
dentes, que valorizam a relação 
próxima e de confiança com os 
produtores, seja por parte de tu-
ristas, que procuram conhecer a 
melhor agricultura do destino 
que visitam e vem constituindo 
também uma importante mais-
-valia para a cidade do Funchal, 
conferindo-lhe não só uma dinâ-
mica acrescida como, igualmen-
te, uma evidência da modernida-
de desta cidade. 
Para além de meio de divulgação 

t. 

O apoio à participação em regi-
mes de qualidade, que representa o 
número de agricultores que conver-
teram as suas explorações para o 
modo de produção biológico, tam-
bém teve um grande desenvolvi-
mento nos últimos anos, correspon-
dendo hoje a uma área de 75 hecta-
res, beneficiando os responsáveis 
destas explorações de verbas comu-
nitárias e fundos regionais para a 
manutenção de produção, num uni-
verso de cerca de 250 agricultores 
que se dedicam a este específico 
tipo de agricultura. 

"Tem sido uma preocupação do 
Governo Regional melhorar a quali-

 

deste modo de produção agrícola, 
ambiental e socialmente mais sus-
tentável, o Mercado de Agricultu-
ra Biológica permite também o es-
coamento da produção de muitos 
agricultores, disponibilizando 
uma oferta de produtos de grande 
diversidade e qualidade superior, 
uma vez que emprega práticas 
culturais que tem com principal 
objectivo a preservação da natu-
reza e respectivos ecossistemas, 
assim como a obtenção de produ-
tos mais saudáveis. 

O QUE É A AGRICULTURA 
BIOLÓGICA? 

II A Agricultura biológica é um 
modo de produção que visa produ-
zir alimentos de elevada qualida-
de, saudáveis, ao mesmo tempo 
que promove práticas sustentá-
veis e de impacto positivo no ecos-
sistema agrícola. Assim, através do 
uso adequado de métodos preven-
tivos e culturais, tais como as rota-
ções, os adubos verdes, a compos-
tagem, as consociações e a instala-
ção de sebes vivas, entre outros, 
fomenta a melhoria da fertilidade 
do solo e a biodiversidade. 
Na agricultura biológica não se re-
corre à aplicação de pesticidas ou 
adubos químicos de síntese, e é es-
tritamente proibido o recurso a 
organismos geneticamente modi-
ficados. Desta forma, garante-se o 
direito à escolha do consumidor e 
é salvaguardada a sua saúde, ao 
evitar resíduos químicos nos ali-
mentos. É, além disso, protegida a 
saúde dos produtores, que evitam 
ocontacto com químicos nocivos e 
preserva-se o ambiente da conta-
minação de poluentes. 

dade da produção biológica, tendo 
em conta os beneficios que apresen-
ta para a saúde, por isso na prepara-
ção do novo quadro comunitário re-
solvemos introduzir algumas majo-
rações importantes para este tipo de 
agricultura. Queremos valorizar os 
factores de produção, oferecendo 
mais incentivos financeiros para que 
os produtores que praticam agricul-
tura biológica e todos aqueles que 
queiram aderir se sintam ainda mais 
motivados para o efeito", garantiu 
Humberto Vasconcelos, acrescen-
tando que o Governo Regional está 
igualmente a fawr uma forte aposta 
nas infra-estruturas de ligação a 
área biológica. "E tunbom exemplo 
dessa política é o Centro de Proces-
samento de Banana de São Marti-
nho, que ficará concluído em Julho 
de 2021e que terá uma linha de pro-
cessamento destinada em exclusivo 
à produção biológica, uma solução 
para um futuro mais sustentável, um 
compromisso que diz bem da im-
portância que tem este modo de 
produção para todos nós", revelou 
Humberto Vasconcelos. 

Registe-se a finalizar q
.

 ue termos 
deprodução, são os p odutos frutí-

 

colas que dominam a agricultura 
biológica, apesar de também esta-
rem a crescer as áreas de hortícolas 
e viricolas. 

MERCADO DE AGRICULTURA BIOLÓGICA É SEMPRE ÀS QUARTAS-FEIRAS 
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Perspectivas "excelentes" animam 
hoteleiros. Números da ocupação 
fazem antever melhor Abril 
de sempre P. 2 
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Apoios europeus e do Governo Regional ao sector, que conta com 250 agricultores 
e não pára de crescer, atingem 5 milhões de ouros P. 6 

PSD E PS UNIDOS 
PRESSIONAM COSTA 1" 

RODOESTE E 
SAM SEGURAM 
CONCESSÃO 
Concurso internacional 
para Serviço Público 
de Transportes 
de Passageiros contou 
com 8 candidaturas P.4 

Partidos vão submeter proposta 
de alteração ao Orçamento do 

Estado, que preconiza a entrada 
de novas empresas no Centro 
Internacional de Negócios até 

2023, actualmente bloqueada P.7 

PACOTE EUROPEU PARA REDUZIR EMISSÃO DE GASES PENALIZA MADEIRA P 8E9 

PRODUÇAO BIOLOGICA OCUPA AREA IGUAL 

A 236 CAMPOS DE FUTEBOL 


