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Governante e presidente da Cãmara visitaram o local das obras.

500 mil recuperam
tanque na Ponta Delgada
SUSANA PRADA
DESTACOU O
INVESTIMENTO EM 14
RESERVATÓRIOS EM
TODA A REGIÃO
A secretária regional do Ambiente,
Recursos naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, acredita que
já neste Verão os regantes da Ponta
Delgada terão maior disponibilidade de água para o regadio muito por
culpa do investimento que está sendo realizado na localidade.
O Governo Regional, através da
Águas e Resíduos da Madeira
(ARM) investiu 3,7 milhões de euros em obras e limpezas na Ponta
Delgada, precisou a secretária durante a visita à obra do Reservatório das Fontes.
A empreitada foi iniciada a 12 de
Julho e prevê-se que esteja concluída durante o mês de Agosto.
"Foram construídos três novos reservatórios para melhorar as condições de fornecimento de água

aos agricultores. Além do canal,
no período de verão, os regantes
contam com a água dos reservatórios para reforço da rega", sublinhou a governante.
A precipitação também tem ajudado apresentando níveis médios
aceitáveis.
Esta recuperação do tanque decorre no âmbito de uma intervenção mais vasta, em 14 reservatórios, que integram os sistemas públicos de rega sob gestão da ARM,
nos concelhos de Machico, Santana e São Vicente.
Um investimento de mais de
meio milhão de euros, co-financiado a 85% pelo PRODERAM e 15%
pelo Governo Regional.
As 14 intervenções consistem na
substituição das infra-estruturas e
visam melhorar as condições de
fornecimento de água, bem como o
reforço da segurança dos respectivos equipamentos.
A ARM é responsável pela gestão
dos sistemas públicos de regadio da
Região que consistem em mais de
2.800 quilómetros de canais de
transporte de água, 136 reservatórios de água de rega e 3 lagoas. V. H.

