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É uma noúcia qúe
vai ao encontro das

'. . ;. r
aspirações de muitos
agricultores
madeirenses.
Estâ tudo pronto
para avançar com
o novo trinel
do Pedregal.
A obra deverâ ir para
o terreno em junho e
vai custar mais de 16

milhões dê euros.

construção do novo túnel
associado à Levada do Norte
deverá arrancar já em ju-
nho. O objetivo desta obra
é o de assegurar o regular

fornecimento de água para regadio
agrícola a mais de 9.000 explora-

ções agrícolas, numa área de cerca
de 790 hectares localizadano eixo
entre os concelhos daRibeira Brava
e de Câmara de Lobos, e de au-
mentar a capacidade de armaze-
nâmento de água.

O concurso público internacional
promovido pelo Governo Regional,
através da ARM - Água e Resíduos
da Madeira, resultou na adjudica-

ção ao agrupamento TecnoüaMa-
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Novo túnel do Pedregal
vai beneficiar 9.000 exploracoest

Investimento de 16,6 milhões de euros deverá arrancar em junho

O investimento é da ordem dos 16,6 milhões de euros e o prazo de execução é de 660 dias.

deira, Sociedade de Empreitadas
S.A./AFAVIAS - Engenharia e Cons-
truções, S.4., que já terá sido co-
locado na plataforma de contra-
tação pública. Decorrendo os trâ-
mites legais, tudo prevê que em
junho a obra possa ir pâra o ter-
teno.

O novo tunel destina-se ao ar-
mazenamento e ao transporte de
água entre a Ameixeira e o Pedre.
gal, permitindo desta forma desa-
tivar o trecho mais crítico da atual
levada com uma extensão de cerca
de 5.000 metros, escavado numa
escarpa quase vertical sobranceira
à margem esquerda da Ribeira
Brava, o qual apresenta zonas de

abismos de dificil circul4ção, com
pouca segurançâ, e que s€ encontra
fortemente condicionado em vir-
tude das constantes derrocadas.
Esta situação de instabilidade foi
significativamente agravada com
a intempérie de 2010 e os incêndios
de2OI2, colocando em risco a pas-
sagem de água para o regadio das
zonas cultivadas, localizadas nos
concelhos da Ribeira Brava e de
Câmara de Lobos.

O novo túnel hidráulico terá
uma extensão de aproximadamen-
te 5.400 metros e capacidade para
armazenar duranteo invermi cerca
de 40.000 metros cúbicos de água.

Com esta obra, a ARM minimi-

-

zarâas perdas de água no canal e
a falta deágua para ft€a no período
de Verão, constituindo assirh uma
reserva de água importante que
contribuirá para melhor adaptago
da Região às alterações climâticas
em termos de recursos hídricos.
Adicionalmente, garahtirá melho
res condições de segurança aos
seus trabalhadores que operam
neste importante canal de rega

O investimento é da ordem dos
16,6 milhões dé euros, e é finan-
ciado pelo Programade Desenvol-
úmehto Rural da Região Autóno
ma da Madeira - PRODEMM 2020
e pelo Governo Regional. O prazo
de execução da obra é de 660 dias.
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