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Munícipes de Cacuaco beneficiam de água 
domiciliar 

ANGOP 

08 De Dezembro de 2014 

Luanda - Catorze mil ligações domiciliares de água potável foram feitas hoje, segunda-

feira, nos bairros dos Imbondeiros, 4 de Fevereiro e da Nova Urbanização, município 

de Cacuaco,em acto assistido pelo administrador municipal, Carlos Alberto Cavuquila 

e pelo PCA da EPAL, Leonildio Ceita. 
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Em declarações à imprensa, o 

administrador de Cacuaco, Carlos 

Alberto Cavuquila, disse apesar de 

serem 14 mil, das 51 mil ligações 

previstas, sente-se satisfeito. 

“ Estas 51 mil ligações não são 

suficientes para o município na medida 

em que Cacuaco possui cerca de 800 

mil habitantes”, referiu. 

 Acrescentou ainda que, mais de 300 

residências poderão beneficiar, nesta 

primeira fase, tendo reconhecido que a 

EPAL está de parabéns pelo serviço 

realizado em Cacuaco, a semelhança da 

EDEL que esta a fazer um trabalho 

digno de realce. 

 Para as pessoas que beneficiaram desse 

bem, pede que raciocinem os gastos e 

devem pagar o consumo a EPAL, bem 

como alertou vigilância e denunciar 

quem incorrer na prática de “garimpo” 

para que seja responsabilizado 

criminalmente. 

 Por sua vez, o PCA da EPAL E.P. 

Leonildio Ceita disse que a nível da 

província de Luanda já foram feitas 

mais de 320 mil ligações, sem jorrar 

ainda agua, na estrada da Cuca, Benfica, 

Cacuaco (bairro da Vidrul), por falta de 

acesso para a travessia das condutas, 

mas garante que ates do Natal estas 

zonas serão beneficiadas. 



2 
 

 Acrescentou que para o município de 

Cazenga, as 47 mil ligações aguardam 

pelo fim de reabilitação da estação de 

tratamentos de água de Kifangondo até 

o próximo ano, a mesma situação vive a 

população do quilómetro 9. 

 Em relação ao abastecimento de água 

potável às pessoas que habitam no 

zango, informou que em Março 

próximo mais de cinquenta mil 

beneficiarão do liquido. 

 


