PROJETO DE RESOLUÇÃO
RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA A REFORMULAÇÃO DO PROJETO
“RECUPERAÇÃO DA LEVADA DO NORTE – LANÇO SUL – TÚNEL DO ESPIGÃO”

A ARM- Água e Resíduos da Madeira tem planeado a construção de um túnel
denominado “Túnel do Espigão” integrado na empreitada que visa a “Reconstrução da
Levada do Norte - Lanço Sul - Túnel do Espigão” que ligará a Serra de Água, na Ameixieira,
e a Ribeira Brava, com saídas no Espigão na Ribeira da Varanda e mais à frente, e
também mais controversa, uma 2ª saída, na Eira do Mourão.
O JPP reconhece que esta obra é fundamental para o abastecimento de água de rega e
potável aos Concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos, nomeadamente, através da
articulação de um novo canal mais seguro e com capacidade de armazenamento, em
túnel, numa conjugação eficiente e sustentável com o ambiente, permitindo uma
melhor gestão e regularidade de fornecimento dos caudais necessários.
O concurso público que decorre na presente data, prevê a construção de duas saídas do
túnel (no Espigão na Ribeira da Varanda, e na Eira do Mourão) para articulação com o
primitivo canal da Levada do Norte, canal esse também alvo de reabilitação.
Apresentando o projeto uma saída na Ribeira da Varanda no sítio do Espigão (que atribui
a denominação deste túnel) sem relevantes impactes na comunidade, já a continuidade
do túnel por mais cerca de 2Km com uma saída na Eira do Mourão, provoca elevado
descontentamento e insegurança na comunidade, associados aos riscos associados à
segurança das moradias, nascentes e agricultura, fonte principal da sustentabilidade
económica destas populações, juntando-se ainda o facto de ter um custo económico
acrescido, quando comparado com a primeira saída do túnel (Ribeira da Varanda),
solução defendida pela comunidade.
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A solução, com o custo económico mais baixo, com maior eficiência, salvaguardando
todos os propósitos desta obra, com reduzido impacte na comunidade e defendida pela
mesma, exige a reformulação do projeto “recuperação da Levada do Norte – Lanço Sul
– Túnel do Espigão”, com saída na Ribeira da Varanda, seguido de lançamento de novo
concurso.
Deste modo, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, recomenda ao
Governo Regional da Madeira a reformulação do projeto de recuperação da Levada do
Norte, Lanço Sul, Túnel do Espigão, com a solução do túnel de saída no Espigão, na
Ribeira da Varanda, solução defendida pela população.
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