
 

                                                       

NOTA DE IMPRENSA 

 

VILA DE OMBALA YO MUNGO SERÁ A PRIMEIRA EM ANGOLA A CONTAR COM SISTEMA DE 

DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA 

 

No âmbito do Programa Água Para Todos, do Executivo Angolano, mais de setecentas pessoas 

da Vila de “Ombala Yo Mungo”, no município de Ombadja, Província do Cunene, vão beneficiar 

de sistemas inovadores de abastecimento de água potável. O projecto é executado pela Owini, 

a Unidade de Projectos de Abastecimento de Água do Grupo Mitrelli.  

 

O acto de lançamento da primeira pedra da instalação da nova infra-estrutura, terá lugar nesta Quinta-

feira, 19 de Março, às 11:30 minutos, naquela localidade e vai contar com as presenças do Secretário 

de Estado das Águas, Lucrécio Costa, da Governadora da Província do Cunene, Gerdina Ulipamwe 

Didalelwa, Representantes da Owini e do Grupo Mitrelli, bem como das Autoridades Tradicionais 

Locais. 

O novo sistema de abastecimento de água potável a instalar em Ombala Yo Mungo, cuja construção 

teve início em Fevereiro e deverá decorrer perto de 90 dias, irá abranger uma população de cerca de 

720 pessoas.  

O novo sistema contará com uma solução integrada confiável que inclui avançados sistema de 

dessalinização de água, para dar resposta ao elevado teor de sais das águas subterrâneas na região, 

e de energia solar, com simplicidade e baixos custos de operação e manutenção. 

 



 

                                                       

 

O referido sistema de abastecimento de água potável vai incluir outros elementos, nomeadamente:  

 

• Sistemas de captação da água por furo a uma profundidade de cerca de 185 metros; 

• Tratamento e dessalinização por osmose reversa em unidade pré-montada; 

• Armazenamento e transporte; 

• Fontenários; 

• Torneiras públicas;  

• Unidades combinadas de chuveiros e lavandarias;  

• Bebedouros e tanques de lavagem de roupa. 

Este projecto de abastecimento de água é parte de outro mais vasto de construção de infra-estruturas 

de sistemas de abastecimento de água potável em 234 localidades das províncias do Cuanza Sul, 

Lunda Norte, Moxico, Uíge, Zaire, Cuando Cubango e Cunene, a cargo da Owini. 

 

 

Dada a relevância social desta actividade e o seu impacto para as comunidades, vimos por este meio 

convidar o vosso órgão de Comunicação Social para cobertura do evento e divulgação da referida nota 

de imprensa. 

 

Sem mais nada de momento, agradecemos a atenção dispensada.   

Para mais informações por favor contacte: 934 931 074 / 931 553 417/ 938 350 911 

www.imagine.co.ao 

 

Luanda, 17 de Março de 2020 

 

http://www.imagine.co.ao/

