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Governo remodela
14 reservatórios de água

Movimentos
com quebras
de 56%
As torres de controlo nos aeroportos da Madeira e Porto Santo
registaram quebras no número
de movimentos iguais ou superiores a 50%, sendo que a Madeira registou um retrocesso de 56%
entre janeiro e junho, e o Porto
Santo de 50,7%. Foram registados 5.445 movimentos na Madeira e 608 no Porto Santo. Por
torre de controlo, entre janeiro
e junho, foi no Algarve “que se
sentiu maior retração relativa ao
tráfego”, tendo sido registados
9.692 movimentos.

O Governo Regional lançou o concurso público para a remodelação de 14 reservatórios
de água de rega de Machico, Santana e São Vicente. O investimento é de 450 mil euros
e vai garantir o armazenamento de 10 mil metros cúbicos de água.
Por Alberto Pita
albertopita@jm-madeira.pt

BEBIDAS ALCOÓLICAS

Proibido
consumo
ao ar livre
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A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações
Climáticas vai avançar para a remodelação de 14 reservatórios de
água de rega na Madeira, num investimento de quase meio milhão
de euros.
O concurso público para a contratação da empreitada foi recentemente lançado e os 14 reservatórios integram os sistemas de
rega sob gestão da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), nos concelhos de Machico, Santana e São
Vicente.
A obra tem como objetivo a
melhoria das condições de fornecimento de água aos regantes
dos referidos municípios, bem como o reforço da segurança das
respetivas infraestruturas.
De acordo com a secretária
regional do Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas,
Susana Prada, os trabalhos consistirão na substituição dos reservatórios atuais, atendendo à sua
antiguidade e ao seu estado de
degradação, que, não obstante a
manutenção corretiva e preventiva de que foram alvo ao longo
dos anos, deixaram de possuir
condições para armazenar, em
segurança, a totalidade da sua capacidade.
Depois das obras de remodelação, os 14 reservatórios terão a
capacidade total de armazenamento de mais de 10 mil metros
cúbicos de água.
O investimento total desta obra
é de 450 mil euros e o seu prazo
de execução de 270 dias.
De salientar que a ARM tem em
curso um conjunto de investimentos, que rondam os 35 milhões de
euros, cofinanciados ao abrigo do
PRODERAM, tendo em vista a melhoria da prestação de serviços de
fornecimento de água para regadio agrícola aos mais de 24.000

14 reservatórios de água de rega serão remodelados pelo Governo Regional.

Principais Investimentos da ARM em curso
Estados

Valores totais das principais empreitadas
(adjudicados ou estimativa)

CONCLUÍDO
2 674 266 €
Recuperação do Reservatório do Salão - Ponta do Pargo
904 773 €
Recuperação de Sistemas de Regadio da ARM, S.A. nas Freguesias
de Gaula, Santa Cruz e Campanário
379 493 €
Beneficiação da Levada do Monte Medonho - Canal
1 390 001 €
CONSIGNADA/EM EXECUÇÃO
26 318 908 €
Remodelação do Sistema de Regadio da ARM na Ilha da Madeira – FASE 1 5 468 090 €
Recuperação da Levada do Norte - Lanço Sul - Túnel do Pedregal
16 596 887 €
Recuperação da Levada do Norte - Lanço Sul - PK9+500 AO PK34+500
3 349 588 €
Beneficiação da Levada do Monte Medonho - Conduta
904 343 €
EM EXECUÇÃO
1 000 000 €
Atualização do Cadastro das Infraestruturas do Sistema
de Regadio Agrícola Regional
1 000 000 €
EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3 000 000 €
Remodelação do Sistema de Regadio da ARM na Ilha
da Madeira – FASE 1 - Reservatórios 24 Horas
3 000 000 €
EM PREPARAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA PROJETO
705 000 €
Sistema de regadio agrícola do Porto Santo - Barragem do Tanque
705 000 €
EM PREPARAÇÃO DE PROCEDIMENTO (OBRA)
650 000 €
Substituição de reservatórios de rega em chapa zincada
450 000 €
Construção do Reservatório de Rega dos Canhas (Tito Noronha)
200 000 €
TOTAL GERAL
34 348 174 €

O Conselho do Governo determinou que está proibido o "consumo de bebidas alcoólicas em
espaços ao ar livre de acesso ao
público e vias públicas, excetuando-se os espaços exteriores
dos estabelecimentos de restauração (...)", que, por sua vez, têm
encerramento obrigatório determinado para as 2 da manhã. Fica
igualmente proibida a venda de
bebidas alcoólicas nas áreas de
serviço ou nos postos de abastecimento entre as 00h e às 08h.

NOVAS REGRAS

Parques
reabrem
a 18 de julho
Susana Prada.
regantes da Região.
As principais intervenções previstas visam a recuperação de cerca de 100 quilómetros de canais
e construção de condutas, beneficiação e construção de reservatórios, beneficiação de 15 captações
e nascentes, atualização do cadastro agrícola regional e expansão da
rede de telegestão.

Reunido em plenário, o Conselho de Governo decidiu autorizar
a reabertura e utilização de parques infantis na Região Autónoma da Madeira, a partir do dia 18
de julho. Na resolução aprovada,
o Governo definiu que a retoma
da utilização de parques infantis
deve realizar-se no cumprimento, nomeadamente, de várias regras e condições.

