
agricultores e alertou que, devido às
incertezas dos mercados externos, exis-
te o risco de haver problemas com a
distribuição alimentar.

"Os produtores precisam de governo
ao seu lado e podem contar com este
governo. A produção é a essência da
nossa sobrevivência. Esta pandemia
mostrou que, a qualquer instante,
podemos ficar isolados. Se não tiver-
mos a capacidade de garantir a pro-
dução de bens alimentares, corremos o
risco, em virtude do nosso isolamento,
de passarmos dificuldades. Um gover-

no responsável não vai deixar cair o seu
setor produtivo, se existe este risco no
horizonte", vincou.

O presidente do Governo Regional
dos Açores anunciou, durante a aber-
tura do VII Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono,  que vai
antecipar para "final de dezembro" os
30% do suplemento aos produtores
de leite "que normalmente era pago
em abril".

José Manuel Bolieiro indicou uma
série de compromissos do Governo dos
Açores a propósito da fileira do leite,

entre os quais a publicação de uma
portaria de candidaturas para os pro-
dutores que queiram reduzir a sua
produção de leite.

Foi também assumido o compromis-
so de "pagar as ajudas à perda de rendi-
mento do POSEI e do PRORURAL
sem qualquer corte, ou seja, sem
rateios", medida que potenciará liqui-
dez nas explorações agrícolas.

Será também publicada uma porta-
ria para a reconversão de explorações
de bovinicultura de leite em bovinicul-
tura de carne, acrescentando que
avançará no próximo ano o Laboratório
de Inovação de Produtos Lácteos e foi
protocolado, entre a Secretaria
Regional da Educação e a da
Agricultura, um acordo para a literacia
sobre este setor nas escolas, "do primei-
ro ano de escolaridade até ao secundá-
rio", lembrou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo regional apro-
veitou a ocasião para destacar o con-
tributo de Jorge Rita, presidente da
Associação Agrícola de São Miguel,
na defesa dos interesses dos agricul-
tores, mas também da sociedade aço-
riana. "Ao longo dos últimos anos
desenvolveu uma cidadania ativa e
está fortemente ligado ao associati-
vismo agrícola, mas também aborda o
desafio da economia dos Açores.
Parabéns pela sua resiliência e capa-
cidade de representação dos agricul-
tores", destacou.
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