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INVESTIMENTO 

Região investe meio milhão 
no sistema de regadio 
ANA LUISA CORREIA 
acorreia@dnoticías.pt 

O Governo Regional, através da 
empresa Águas e Resíduos da Ma-
deira (ARM), irá avançar em breve 
com os trabalhos de remodelação e 
reabilitação de 14 reservatórios de 
água que integram os sistemas pú-
blicos de rega nos concelhos de 
Machico, Santana e São Vicente. 

Trata-se de um investimento pú-
blico na ordem dos 550 mil euros, 
que se junta a outros que a ARM já 
tem no terreno e que representam, 
no total, 34 milhões de euros, tendo 
em vista a melhoria das condições 
de fornecimento de água aos re-
gantes da Região. 

Segundo o que foi possível apu-
rar, esta intervenção nos referidos 
14 reservatórios de armazenamen-
to de água, consistirá sobretudo na 
substituição das infra-estruturas 
actuais, de modo a satisfazer as ne-
cessidades dos regantes da Região 
de forma eficiente. 

A ARM prevê que os trabalhos 
tenham início no próximo mês de 
Fevereiro e que o prazo de execu-
ção da obra seja de 270 dias, ou seja, 
terminando no último trimestre do 
corrente ano. 

Em informações facultadas ao 
DIÁRIO, a ARM recorda que está 
em curso um conjunto de investi-
mentos no sector hidroagrícola, 
que ronda os 34 milhões de euros, 
co-financiados pelo PRODERAM 
em 85%, e que irão beneficiar mais 
de 38 mil regantes da Região. 

Entre as várias obras destacam-se 
não só a intervenção que vai avan-

 

14 RESERVATÓRIOS 
DE ÁGUA DO SISTEMA 
PUBLICO DE REGA 
SERÃO 
REABILITADOS 

ARM. Este levantamento permiti-
rá que a empresa pública adeque as 
atribuições de água de rega às reais 
necessidades das várias explora-
ções, e desta forma realizar uma 
gestão mais eficiente dos recursos 
hídricos disponíveis. 

Recorde-se que a ARM é res-
ponsável pela gestão dos siste-
mas públicos de regadio da Re-
gião, que consistem em mais de 
2.800 quilómetros de canais de 
transporte de água, 136 reserva-
tórios de água de rega e 3 lagoas, 
que detêm uma capacidade de 
armazenamento de cerca de 800  

mil metros cúbicos de água. 
Recorde-se que, na última quin-

ta-feira, e apesar das medidas res-
tritivas em curso para fazer face à 
pandemia de COVID-19, a ARM 
anunciou que as obras no túnel do 
Pedregal vão continuar a decorrer 
24 horas por dia, com as equipas 
divididas em turnos. A decisão 
prende-se com o facto de "que 
qualquer suspensão ou paragem de 
uma obra subterrânea em túnel co-
loca em causa a segurança dos tra-
balhadores e compromete a pró-
pria estabilidade estrutural das 
secções de avanço". 
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A ARM gere um total de 136 reservatórios de água de rega. 

çar em breve, como a construção do 
túnel do Pedregal (que tem 40 mil 
metros cúbicos de capacidade de 
armazenamento), a recuperação de 
mais de 100 quilómetros de canais 
de rega sob gestão da empresa pú-
blica e a actualização do cadastro 
das infra-estruturas associadas aos 
sistemas de regadio público igual-
mente sob gestão da ARM. 

Neste pacote de investimentos, 
inclui-se ainda o estudo sobre as 
necessidades hídricas das culturas 
mais representativas dos concelhos 
servidos pelo serviço público de re-
gadio da Madeira, sob gestão da 


