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ENERGIA
No que respeita à Energia, à Produção, às Mini e Pequenas Hídricas e às Redes de Distribuição, são áreas em que a h3p se
disponibiliza para apoiar a realização destas infra-estruturas em Angola.

Fiscalização da reabilitação da barragem da Matala

Água e Energia

Empresa Nacional de Electricidade – E.P. (ENE)
Fiscalização de obra
A obra de “Reconstrução da Barragem da Matala” tem como objectivo a recuperação da barragem existente com a execução
dos seguintes trabalhos: reabilitação e reconstrução de 27 dos 35 descarregadores existentes e reconstrução de 21 dos 27
dos descarregadores, bem com a remoção das respectivas comportas; execução de 8 novas secções em betão armado
de descarregadores, munidos de comportas radiais; reabilitação e aumento de secção em betão armado dos 9 pilares
afectos aos novos descarregadores; e a reabilitação do tabuleiro da ponte rodoviária. O valor de adjudicação da obra foi de
$249.600.000,00 USD. Actualmente, os trabalhos desenvolvem-se a um bom ritmo, estando executados aproximadamente
70% dos trabalhos previstos.
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h3p o seu parceiro para o desenvolvimento
sustentável de Angola
A Água e a Energia são duas questões fundamentais
para o desenvolvimento da República de Angola. Actuar
de forma consciente e consequente nestas duas áreas
vai certamente simplificar todo um role de processos
indispensáveis ao desenvolvimento e ao bem-estar de
toda a população do território nacional.
A h3p possui actualmente uma equipa técnica
pluridisciplinar que é composta por um quadro 40
funcionários distribuídos pela sua sede e delegações,
para além do quadro técnico das empresas sócias
que é formado por cerca de 200 técnicos das diversas
especialidades da Engenharia e Arquitectura que passam
pela Geologia de Engenharia e Geotecnia, Hidrologia e
Hidráulica, Eletrotecnia, Ambiente, Biologia, Economia,
Estrutura e Topografia.
A h3p apresenta capacidades técnicas e está assim
habilitada para realizar estudos e projectos de
abastecimento e tratamento de águas, drenagem e
tratamento de águas Residuais e drenagem de águas
fluviais, barragens e obras geotécnicas, engenharia das
zonas costeiras, hidráulica urbana e recursos hídricos,
recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos,

industriais e hospitalares, estudos de impacto ambiental
e auditorias ambientais, produção e distribuição de
energia assim como outros directamente relacionados
com as áreas da Água, da Energia e do Desenvolvimento
Sustentável.

Abastecimento de água de consumo
do Intituto de Investigação Agrária de
Chianga

Águas
Na Água, possuímos grande experiência no que respeita à
Hidráulica Urbana e aos Recursos Hídricos em Planeamento
Estratégico, Concepção e Dimensionamento de Sistemas
de Abastecimento de Água contemplando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Captações e Tomadas de Água;
Condutas Adutoras;
Reservatórios;
Estações Elevatórias;
Redes Interiores de Edifícios;
Optimização de Sistemas;
Recursos Hídricos;
Hidráulica Fluvial;
Obras Hidráulicas.

Estação de Tratamento de Águas
Quartel de Cangamba, Liambambi,
Chipuli e Esaque, Huambo

Estação de Tratamento de Águas
Abastecimento de Água ao Hengue,
Huambo

Abastecimento de água a
Quilembe, Uíge

Abastecimento de água da Comuna de
Cacoma e da Missão do Bongo, Huambo

Na Qualidade e Tratamento de Águas, salientamos:
• Estudos de Qualidade de Recursos Hídrícos,
Monitorização da Qualidade e Assessoria Técnica Geral,
na Área da Qualidade e Tratamento de água;
• Planeamento Estratégico, Concepção, Engenharia
de Processo Implantação e Definição de Formas de
Estações de Tratamento de Água;

No que respeita aos Efluentes a h3p dispõe de
conhecimentos e experiência em:
• Drenagem e Tratamento de Águas Residuais;
• Reutilização dos Efluentes;
• Drenagem de Águas Pluviais incluindo o
Dimensionamento das Bacias de Retenção.

• Reabilitação e Reconversão de Instalações de
Tratamento de Água.

sistemas de abastecimento de água de Caxito e Porto Quipiri, no Bengo
Ministério da Energia e Águas - Direcção Nacional de Abastecimento de Águas e Saneamento (DNAAS)
Fiscalização de Obra
A obra de “Abastecimento de Água a Caxito e Porto Quipiri” tem como objectivo a construção de dois sistemas de
abastecimento de água com uma capacidade de 5800m3/d (Caxito) e 600m3/d (Porto Quipiri). Os sistemas a construir
são compostos por Captação, tratamento, adução e rede de distribuição de água. O valor de adjudicação da obra foi de
$28.868.688,50 USD. Actualmente, os trabalhos encontram-se no seu início, prevendo-se a sua conclusão em Setembro
de 2014.

Estudo da Bacia Hidrográfica
de Luanda e definição
de soluções para controlo
e tratamento de
efluentes

Coletor Pluvial da Rua 11 de
Novembro, em Viana

