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RESOLUÇÕES 

Governo investe 126 mil euros 
em zonas balneares do norte 

Por Iolanda Chaves 
ichaves@jm-madeira.pt 

Três zonas balneares (no Seixal, 
Ribeiro do Faial e Ribeira de São 
Jorge) vão ser alvo de obras, com 
a comparticipação financeira do 
Governo Regional. 

Para o efeito, serão celebrados 
três contratos-programa entre a 
Região e a Sociedade de Desen-

 

volvimento do Norte da Madeira, 
com um valor global perto dos 126 
mil euros. 

O Conselho de Governo reuni-

 

do ontem na Quinta Vigia aprovou  

também a expropriação de mais 
duas parcelas para o novo hospital 
a construir na zona de Santa Rita, na 
freguesia de São Martinho. 

Relativamente a outra obra, no 
concelho da Ribeira Brava, o Exe-
cutivo regional deliberou avançar 
com a aquisição de dois terrenos. 
Em causa está a regularização e ca-
nalização da Ribeira da Tabua. 

Há a destacar também um apoio 
extraordinário aos agricultores que 
tiveram de repor ajudas recebidas 
no âmbito do PRODERAM. Esta aju-
da será operacionalizada pela Se-
cretaria Regional da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. 
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Duas expropriações para o novo hospital 

O Governo Regional vai expropriar, por cerca de 92 mil euros, mais 

duas parcelas de terreno necessárias à construção do novo hospital do 
Funchal, em Santa Rita. Uma das parcelas custará 57.338,29C e a outra 

34.560,00C, o que perfaz um total de 91.898,29 euros. 

Piscinas Naturais do Seixal vão ser reabilitadas 

A Região e a Sociedade de 

Desenvolvimento do Norte da Madeira 

vão celebrar um contrato-programa 

que visa garantir a conservação, 

segurança e bom funcionamento das 

Piscinas Naturais do Seixal. 
O contrato definirá o processo de 

cooperação financeira entre as partes, 

devido à necessidade de reabilitar as 

infraestruturas, zonas exteriores e 

equipamentos. Esta comparticipação 

financeira não excederá o montante 
máximo de 13.004,00C, para o ano 

económico de 2021. 

Aquisição de terrenos 
na Ribeira da Tabua 
O Governo Regional vai adquirir 

duas parcelas de terreno 

necessárias à obra de canalização 

da Ribeira da Tabua, a montante 

da ER 222- 2.ª fase'. Os terrenos 

custarão 82.590,00C. 

Apoio extraordinário 
aos agricultores 
Foi aprovado um apoio financeiro 

extraordinário aos agricultores 

que "tiveram ou têm de repor 

ajudas recebidas no âmbito da 

Medida 11, Agricultura Biológica, 

do PRODERAM 2020, com 
compromissos com início entre 

2016 e 2020". 

Complexo da Ribeira do Faial melhorado 

O Governo aprovou a celebração de um contrato-programa entre a Região 

e a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, para assegurar os 
trabalhos de recuperação e melhoramento do Complexo Balnear da Foz da 

Ribeira do Faial, considerando a necessidade de reabilitar este espaço, de 

modo a torná-lo acessível a toda a população. 

A comparticipação financeira a conceder não excederá o montante máximo 

de 18.300,00C, para o ano económico de 2021. 

Obra na zona balnear da Ribeira de S. Jorge 

O Complexo Balnear de São Jorge — Zona 

Balnear da Foz da Ribeira de São Jorge vai 
ser alvo de uma intervenção suportada por 

um contrato-programa entre a Região e a 

Sociedade de Desenvolvimento do Norte da 

Madeira. Garantir a conservação, segurança 

e condições para o funcionamento deste 

empreendimento é o objetivo da obra cuja 
comparticipação financeira a conceder 

não excederá o montante máximo de 

94.549,00C, para o ano económico de 2021. 


