
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL //2022 // 5

É importante que os açorianos
consumam produtos regionais

Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,
António Ventura, afirmou que os Açores devem continuar 
a afirmar-se como região produtiva de leite

O
s açorianos devem consumir
mais produtos produzidos
nos Açores, pois assim estará
a ajudar toda a economia. A

opinião é de António Ventura,
Secretário Regional da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, no fecho da
Feira Agrícola Açores, que decorreu no
Parque de Exposições de São Miguel,
em Santana. Para o responsável pela
tutela da lavoura, o atual momento vivi-
do, depois da pandemia e com a guerra
na Ucrânia, realçou a importância de
uma agricultura forte.

"A agricultura, para muitas pessoas,
estava esquecida e o conflito militar
veio recordar que a alimentação é um
produto de base. Ou seja, ninguém vai
ao teatro, ninguém vai ao futebol de
estômago vazio. E isso é estrutural
para a sobrevivência da espécie huma-
na. E portanto, nos Açores, estes even-
tos que estamos a fazer ao longo de
todo o ano, uns de iniciativa das pró-
prias associações , outros patrocinados,
têm acima de tudo o papel de chamar a
atenção à sociedade que nós podemos
produzir mais e melhor desde que
também os açorianos consumam pro-
dutos locais. Sempre que um açoriano
compre um produto produzido nos
Açores está a melhorar a sua qualidade
de vida e está a assegurar a sua
existência em termos futuros. Porque
costumo dizer uma região também se
mede pela sua qualidade em produzir
alimentos".

Para António Ventura, a realização
do 39.º Concurso Nacional da Raça
Holstein Frísia nos Açores comprovou,
mais uma vez, os Açores como uma
região produtiva no leite, quer a nível
nacional, quer a nível europeu.

"De facto estamos numa estratégia
política de valorização da mesma maté-
ria-prima para a produção de vários
produtos que são transformados. Ora o
concurso nacional vêm dar de facto um
reconhecimento não só regional mas
nacional que efetivamente nós aqui nos
Açores temos bons animais produtores
de leite, não só em quantidade mas em
qualidade. Temos 40 anos de melhora-
mento genético e nos Açores há espaço
para três realidades produtivas no
âmbito do leite: uma realidade conven-
cional, uma realidade biológica e uma
realidade de especialização. Nós assisti-
mos aqui a uma realidade de especiali-
zação que não pode ser descurada e que
tem que ser atendida no futuro. O con-
curso nacional é um marco no calendá-
rio civil em que de facto hoje se reconhe-
ce e se atesta a boa qualidade genética
dos animais para a produção de uma
matéria-prima que os Açores conse-
guem produzir em boa qualidade".
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