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Apoio visa ajudar relativamente aos factores de produção. FOTO GR 

`Reserva de crise' para apoiar os produtores regionais 
Na visita à r edição da Expo Pecuá-
ria, que decorre na Ponta Delgada 
(São Vicente), Miguel Albuquerque 
anunciou que o Governo Regional, 
depois de "muita insistência" junto 
da União Europeia, obteve autori-
zação para começar a elaborar o re-
gulamento para a chamada "Reser-
va de Crise", que vai afectar verbas 
do PRODERAM e do Orçamento 
Regional, para apoiar os produtores 
regionais com a subida dos preços 
dos factores de produção que afec-
tam a pecuária na Madeira. 

"Já está combinado com o secre-
tário regional [da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural] que va-
mos, até ao Verão, elaborar o regu-
lamento e vamos afectar essas ver-
bas para iniciarmos o apoio justo,  

merecido e necessário aos nossos 
produtores regionais, relativamen-
te aos factores de produção". 

O governante relembrou que os 
cereais têm tido uma subida expo-
nencial, devido principalmente à 
guerra na Ucrânia, que é um dos 
principais produtores mundiais, e 
essa subida de preços tem-se reflec-
tido nos factores de produção, desi-
gnadamente nos custos das rações e 
no conjunto de produtos associados 
à produção animal. 

"Visa minimizar os custos de 
produção, ou seja, que os custos da 
subida da ração não tenham tanto 
impacto no consumidor final e 
também no próprio desenvolvi-
mento das actividades empresa-
riais", explicou, acrescentando que  

estes apoios devem entrar em vi-
gor logo após o Verão e também 
devem chegar a outros sectores, 
como a panificação. "Também já 
estamos a tratar disso e vamos ten-
tar evitar a subida do preço do pão. 
Neste momento, estamos a ultimar 
os trabalhos e também vão nesse 
sentido", referiu. 

Na mesma ocasião, Miguel Albu-
querque deixou ainda a garantia 
que o espaço onde decorreu a Ex-
po Pecuaria, em frente à escola da 
Ponta Delgada, passa a estar desti-
nado à realização de eventos de in-
teresse para a freguesia. Por fim, 
afirmou que só falta resolver, com 
a autarquia de São Vicente, o "pro-
blema" da expansão das instala-
ções da Casa do Povo. C.R. 


