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Trata-se do maior valor conseguido até hoje
?*

PRODERAM aprova
projeto de 12,7 M€
o

O Governo Regional enfra com um apoio de quase dois milhões de euros.

recuperação da Levâda do

RECUPIRAÇÃO

Norte-Lanço Sul-Túnel dg
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Pedregal foi o maior projeto
aprovado até agora no âm-

cailadbeho@im-maüeira.pt

O Governo diz que
este é do maior

doPRODEMM(Progama de Desenvolvimento Rural da
Madeira). O investimento total elegívelé de 12.700.000,00€, dos quaÍs
857o são financiados pelo FEADER

râgüada ordem dos 907o. O secretário

regional da Agricultura e Pescas,
Humberto Vasconcelos, diz que o
projeto agora aprovado é detèrminante para a agricultura regional,
uma vez que irá beneficiar várias

(10J95.000,00€), no âmbito do PRG
DERAM 2020, e 15% suporürdos pelo

elçlorações agrícolas.
'Trata-se de um grande investimento em que o Governo Regional
entra com um apoio de quase 2 mi.
lhões de euros. Ao todo são cerca
de 6 mil explorações agricolas be
nefrciadas o que demonstra bem a
importância deste projeto para agricultura r€gional", disse o govemante
sublinhando que os invèstimentos

dráulica do çanal, atrávés do au-

em

valor conseguido
orçamento da Região
(1.905.000,00€). O investimento toal
até hoje. O projeto proposto é superior a 18 milhões.
A recuperação desa levada tem
vai beneficiar a
como principais objetivos o aumento
da capacidade de armazenamento
distribuição de
da infraestrutura de rçgadio, bem
âgua para regadio como a melhoria da efrciência hinos concelhos da
Ribeira Brava e
Câmara de Lobos.

para regadio nos concelhos de Ribeira Brava e Câmara de Lobos.
Prevê-se um-grau de poupança de

meno da capacidade de escoamento
e de transporte de água Apôs concluído, irá proporcionar melhoria

rqadio são sempre mais-valias.
Das últimas candidaturas ápro-

dos níveis deserviço doatual sisterna

vadas, destaque ainda para três
projetos de grande dimensão cujo
custo elegível rondaos 4O2 mil eu-

de adução e distribuição de água

ros.

