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Obra do Túnel do Pedregal
importante para
fornecimento de água
A escavação do
novo túnel, com
quase 5,5 quilómetros de extensão, representa
um investimento
de 20 milhões de
euros.

A

obra que está sendo executada no
Túnel do Pedregal
é, segundo o Presidente do Governo Regional da Madeira “uma
das obras mais importantes
dos últimos anos em termos
de hidroagrícolas”.
A escavação do novo túnel,
com quase 5,5 quilómetros
de extensão, representa um
investimento de 20 milhões
de euros

A obra de construção do
novo túnel hídrico do Pedregal, que permitirá aumentar
o fornecimento de água para
regadio agrícola, nos conce-

lhos da Ribeira Brava e de
Câmara de Lobos, beneficiando mais de 9.000 explorações
agrícolas, bem como minimizar perdas de água e a fal-

ta de água para rega no período de Verão. Numa visita a
esta obra, Miguel Albuquerque sublinhou que esta “é
uma das obras mais impor-

tantes deste mandato e dos
últimos anos em termos de
hidroagrícolas e de abastecimento de água”. O Chefe do
Governo adiantou ainda que
esta intervenção “vai também
permitir um abastecimento
de cerca de 40 mil metros
cúbicos de reforço de abastecimento de água para consumo, se for necessário”. Realçando: “É um túnel hídrico
com uma carga muito grande e com cerca de 5,5 quilómetros de extensão, que corresponde a um investimento de 20 milhões de euros,
parte dele financiado pelo
PRODERAM”.
A obra decorre em duas
frentes,
nomeadamente
Ameixieira e Pedregal. Neste momento, 37% da escavação encontra-se executada. A conclusão dos trabalhos
de intervenção está prevista
para o primeirto trimestre do
ano de 2022. n SS
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Movimento cívico em
defesa da Capela de
Nossa Senhora da Saúde
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Rede garante
a conservação
do património
O objectivo é garantir a “conservação do
património, valorizando-o e tornando-o
uma mais-valia turística e económica, social,
educativa e ambiental.” Foi com este objectivo
em mente que o Governo Regional criou a
«Rede de Monumentos Naturais da Região
Autónoma da Madeira», uma proposta
aprovada em Conselho de Governo a 10
de Dezembro de 2020 e que teve redacção
final do Decreto confirmada na Assembleia
Legislativa, a 12 de Fevereiro. | Pág. 8 e 9

Obra do Túnel
do Pedregal
importante para
fornecimento
de água
Madeira tem
grandes
disparidades
entre municípios
na facilidade em
comprar casa
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Banco de
Fomento
“deve ser
o braço
armado
da
Região”
Carlos Pereira, deputado socialista na Assembleia da República, ‘deu nas vistas’ no processo do CINM quando
conseguiu que o Governo recuasse na votação da Proposta de Lei Nº66/XIV/2ª que altera matéria de benefícios fiscais
e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, que poderia comprometer o futuro da
Zona Franca. Um processo “complexo”, diz o economista, que teve frutos de uma “decisão concertada” com o governo.
Em entrevista ao «Tribuna», Pereira faz uma análise à economia regional e aponta medidas para estabilizar os setores.
Sobre os elogios feitos por Pedro Calado ao seu desempenho na AR, este responde: “Na sequência do meu currículo
político, a minha actuação não depende nem dessa nem de outras afirmações”. | Pág. 4 a 7

“Existem zonas que deveriam
ser consideradas prioritárias”
20 de Fevereiro de 2010 ainda continua a deixar ‘cicatrizes’ na Madeira.
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Digitalização irá
ajudar a acelerar
a sustentabilidade

“Violência
nunca
é amor”

Candidaturas para
estágios profissionais

A UMAR Madeira
associou-se à campanha
“Bem-me-gosta,
Mal-me-gosta” contra
a violência no namoro.
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