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Investimento vai otimizar distribuição de água aos agricultores

zmilhões para redunir
perdas de âgua em Santa Cruz
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Albuquerque destaca o impacto da reabilitação das levadas ns.poupança de iágua n
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Remodelação
do sistema
de regadio
prolongâ's€

atê,2020
em vârios
concelhos

da Madeira
e vai custar
à volta de 6,7

milhões.

do Governo Rçgional
da l\,Iadeira que rrai aplicar
cerca de 2 milhões de euros

na reabiütação de 29 Quilómetnos
de canais de rega no concelho de
Santa Cruz.

Miguel Albuquerque deslocou*q
ontem, ao largo da Achada na Ca-
macl4 para dar.a coúecer mais
este investimento preconizado no
âmbito da empreitada Semodela$o
do Sistema de Regadio da fouas e
Residuos da,l\4adeira (Afiv[ na llha
da Madeira - Redç de Disnibuição',
um nabalho que onsidena sei'ïnúto
importânte" para a distribúgo de
rágua de regadio naquele rnunicípio
governado pelo panido Juglos pelo
Povo (JPP).

'Viemos apresenüar esta ernprei-
tada muito impopl4pte,;ascende a
cerca ile dois milhõesdeeuros, esÉ
a ser realizada pelaÁgua e Resíduos
da lMadeira (ARM) e contempla a
reabilita$o dos canais de rega de
Santâ CnÍt', afirmou, na Camachâ,
o presidente do Governo Regional.

O líder do Executivo madeirense
destacou ainda a importância deste
invesfimento do ponto de vista do
turismo, já que se trata, adiantou,
de um projeto'reabiliação do pa-

trimónio que vai dar condi@ e se
gurânça para circulação pedonal e
tuúüca nas'lerradas"', percursos que
registam uma forte procura entre

mãqdeobra intenpiv4", affrrnou O

responsável, adianando que esta
"empreitada vri se prolo.r,EAl rnais
utn ano emeio'i

Para Miguel Albuquerque, esta
obra'é mais uma demonstrdção de
que o C,overno da IUadeira çuâ anenO

aos problemas prioriuários deste corr
celho, dog seus habitantes, e parti-
cularmente, dos seus empregários
agÍcolas".
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No total, a empreitade'Remode
lago do Sisrcma de Rryadio da eeugq
e ResÍduos da Madeira'inclú 27 irr
tervenções em subsistemas de rega-
dio nos aincelhm da Calheta, Cârnara
de Iobos, Funúal, I\[achico, Pona
do Sol, Santa Crua Sanana ç Ribqira
Brarra,abr-angepdo maf ae IZ mit
regpntes, 56 quilómetros de canais
de água e uma área agrícola de aprc
ximadamente 1.620 hecares.

O investimentode 6,7 milhõç de
euros é cofinanciado em 85% pelo
PRODERAM 2O2O-e Íurancou em
agosto na ï^evada do Blandt', em
Santa Cruz e na kyirda das Figuçi
rinhâs', em Machico. As esdmativas
são, sçgundo o Governo Regional,
para que a empreiada seja concluída
no prazo de dois anos, contribuindo
positivamente para a redução das
perdas de água-
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