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Huíla: Primeiros ensaios do programa "Águas do Lubango" acontecem em 
breve 
Lubango - As obras do programa "Águas do Lubango", iniciadas há três anos, estão perto do fim, devendo os responsáveis pela empreitada darem 
início, nos próximos dias aos primeiros ensaios para testar a sua eficácia, soube hoje, terça-feira, a Angop, nesta urbe. 

Segundo o director provincial de Energia e Águas, Abel João da Costa, que prestou a 
informação, os ensaios vão servir para testar a sua eficácia em termos de capacidade e 
quantidade de água desde a captação às torneiras dos consumidores.

Afirmou que as obras, que devem estar concluídas em Agosto, estão na fase de acabamento 
da instalação da conduta numa extensão de 31 quilómetros e destas para mil e 500 ligações 
domiciliares.

Abel da Costa considerou que as obras de alteração e renovação da rede estruturante vão 
permitir, não só trazer água ao centro da cidade onde há intervenção, mas também nos bairros 
Comandante Cow-Boy, Nzagi e Sofrio, onde começou a reforma.

A execução da obra financiada pelo Ministério da Energia e Águas está orçada em dez milhões 
e 230 mil Euros.

O Projecto “Águas do Lubango” teve início em 2011 e contempla a reabilitação da rede de 
distribuição da água a partir da Central de Captação da Tundavala, construção de quatro 
reservatórios com capacidade de 70 mil metros cúbicos e ligações domiciliares.

A empreitada substituiu a antiga rede de distribuição de água à capital huilana e estão a ser 
executadas pela empresa alemã GAUFF, cujo prazo de entrega estava previsto para o mês de 
Abril último, mas devido a alguns constrangimentos de ordem técnica não foi possível honrá-lo.
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