
AGRICULTURA

Q secretiirio regional de Agricultura
e Dèsenvolvimento Rural anunciou
ontem que estão aserregulamenta-
das medidas quevisam responderao
impacto da invasão da Ucrânia pela
Rússia e que resultaram num aumen-
to exponencial dos custos dos fatores
de produção.

"Os produtores do setorpecuário
da Regão vão ter um apoio adicio-
nal de 330 rÍül euros, enquanto os
agricultores e as empresas do sector
agroalimentar terão um apoio extra
de 3,1milhões de euros. Vamos inletar
mais verbas no sector primário, em
prol da Madeira e dos madeirenses.
Trata-se de umagrande aiuda, por-

que é funilamental continuarmos a
olhar e a defender o sector piÍm:irio.
E este Govemo tem feito esse traba-
lho'i registou Humberto Vasconce-
los, quando disiursava na abertura
da durante 65.a Feira Agropecuária"

Na oportunidade, o govemante
anunciou a abertura gratuita da Es-.

Íarãozootécnica da Madeira à pol
pulação do Porto Monz. "!,lo próxi-
mo sábado, dia 16, entre as lO e as

12 horas, todas as pesso:rs do Porto
Moniz poderão tesÍemunhar o gaode
ihvestimento que o Govemo Regio-
nal ali fez, a bem da pecuária e do
desenvolümento deste sector neste
concelho. Aproveito para agradecer

JM
Sdbado

I delulho de 2O22

a todos os técnicos que estiveram
envolvidos no proieto que vai en-
gradecer o Porto Moniz e a Região.
Vai trazer certamente muito turismo
a esta zona da Ilha I previu.

Humberto Vasconcelos lançou
ainda o desafio de ser criado mais
um evento naSantado Porto MoniZ.
r.Esta Feira tem vindo a ser alvo de
melhoramentos, àtravés de v:lrios
investiÍnentos, a bem daqueles que
a visitam, por isso lanço o desafio à
Câmara Municipal dó Porto Moniz de
aqui reallzarmos mais algum evento,
algo de diferente além da FeiraAgro-
pecuária, como forma de dinami-
zarmos ainda este espaço", apontou.
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Setor primiírio com apoio
extra de 3,4milhões


