Angola Press - Economia - Assinado acordo para construção de sistema de abasteci...

Luanda - Segunda-feira, 12 de Março de 2012 10:15

Seite 1 von 1

Indique este Site | Adicionar aos Favoritos | Sua Página Inicial

Página Inicial
Notícias
Minuto a Minuto
África
Ambiente
Ciência e Tecnologia
Desporto
Economia
Educação
Internacional
Lazer e Cultura
Política

06-03-2012 18:25

Últimas Notícias

Huíla

23:43 - Projecto aldeia
nova vai beneficiar de
energia eléctrica da
subestação da Gabela

Assinado acordo para construção de sistema de
abastecimento de água no Lubango e Humpata
Lubango - A secretaria do Estado das Águas e a empreiteira alemã Gauff rubricaram
hoje, terça-feira, na Huíla, um acordo de consignação do projecto vocacionado ao
sistema de captação, tratamento e distribuição de água potável à cidade do Lubango e
ao município da Humpata.
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O acordo foi rubricado pelo secretário de Estado do sector, Luís Filipe da Silva e o
presidente da Gauff, Estáfano Bollow, numa cerimónia presenciada pelo governador,
Isaac Francisco Maria dos Anjos.
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Falando no fim do acto de assinatura do acordo, o director nacional de águas e
saneamento, Lucrécio Costa, sublinhou que o mesmo visa propicia melhor
abastecimento, tratamento, captação e distribuição de água potável aos munícipes do
Lubango e da Humpata, no âmbito do programa "Água para todos".
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O projecto, que será executado em 36 meses, está avaliado em 900 mil euros e vai
beneficiar um total de um milhão e 900 mil habitantes, estando ainda prevista a
recuperação de furos artesianos no município da Humpata, assim como serão
complementados com novos reservatórios para um crescimento na ordem de quatro
mil para 60 mil metros cúbicos deste precioso líquido.
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O projecto, que inicia dentro de dias, terá numa primeira fase uma extensão de 16
quilómetros.
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Segundo, Lucrécio Costa, a empreitada estará igualmente associada a um plano de
formação e treinamento de quadros do sector, para melhor execução das obras a
partir da fonte da Tundavala.
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