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Preços do vestuário, bebidas, habitação,
electricidade e combustíveis fazem
aumentar a inflação nos Açores
A taxa de inflação média nos Açores subiu para 0,60% em Outubro.
Para o país foi de 0,78%.
A taxa de variação homóloga nos Açores, situou-se em 1,18%, sendo a
nacional de 1,83%.
A taxa de variação mensal foi de 0,11% nos Açores e 0,45% no país.
Segundo o SREA, a taxa de variação média dos últimos doze meses,
terminados em Outubro, do Índice de Preços no Consumidor, “Total”,
subiu para 0,60%.
As maiores variações médias positivas verificaram-se nas classes “Vestuário e calçado” (4,79%), “Bebidas alcoólicas e tabaco” (2,00%) e “Saúde”
(1,74%).
Relativamente às variações médias negativas, as classes que apresentaram maiores variações foram as de “Educação” e “Hotéis, cafés e restaurantes”, respetivamente, com -10,38% e -2,75%.
A taxa de inflação nacional foi de 0,78%.
A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor, “Total” de outubro, situou-se nos 1,18%, aumentando 0,24 pontos percentuais
em relação à taxa divulgada no mês anterior.
A taxa homóloga a nível nacional foi de 1,83%.
A taxa mensal do índice de Outubro, “Total”, foi de 0,11%, descendo
0,42 pontos percentuais em relação ao mês anterior.
A classe “Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis”

com 1,04%, foi a que mais se realçou no sentido da subida, enquanto no
sentido da descida temos a classe “Transportes” com -1,16%.
A taxa mensal a nível nacional foi de 0,45%.

Vai haver programa para redução de leite
Candidaturas para reconversão de produção leiteira
em carne abertas entre 1 de Dezembro e 15 de Janeiro
O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, António Ventura, anunciou, na
Ribeira Grande, que “o período de
candidaturas à reconversão da produção leiteira em produção de carne arranca a 1 de Dezembro de 2021
e termina a 15 deJaneiro de 2022”.
O titular da pasta da Agricultura
falava à saída de uma reunião com
a Direcção da Federação Agrícola
dos Açores, para auscultar as principais reivindicações daquele órgão
associativo.

Governo vai preparar uma proposta de programa de redução de produção de leite nos Açores

Redução de produção
de leite
No encontro foi também analisada uma proposta da Federação Agrícola para a criação de um programa
para a redução de leite nos Açores,
uma posição, que “vem ao encontro
da posição do Executivo açoriano”,
frisou o governante.
Por outro lado, no entender de
António Ventura, “a Região tem metas ambientais para cumprir, desde
logo a redução da carne animal por
hectare, a diminuição das emissões
de metano, assim como o bem-estar
animal e a conservação do solo”.
Neste sentido, o Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural avançou que o seu
gabinete vai preparar o programa
para a redução da produção de lei-

te, para posteriormente apresentar
a proposta à Federação Agrícola.
Pagamento de reformas
antecipadas
Em cima da mesa esteve, igualmente, uma questão que já se arrasta há algum tempo e que diz respeito ao pagamento de 121 reformas

antecipadas, que se encontram associadas a alguns projectos de primeira instalação.
Para António Ventura, estes pagamentos deverão ocorrer já “em
Janeiro do próximo ano”, acrescentando o Secretário Regional que
nesta questão “houve um período
de comunicação com muitos atritos
com a Comissão Europeia relativa-

mente a autorização para os pagamentos”.
Contudo, segundo disse, foi alcançado um acordo, “cabendo agora ao Governo Regional propor na
Assembleia Regional uma alteração ao decreto legislativo, mas no
final o produtor irá receber o mesmo montante, mas mais diluído no
tempo”, garantiu o governante.

