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A Gestão dos Recursos
Você está aqui: Início>A Gestão dos Recursos Hídricos >Infra- estruturas de Água >
Hídricos
Operação e Manutenção das Infra- estruturas
Introdução
A Demanda de Água
Infra- estruturas de Água
Barragens e InfraEstruturas
Sistemas de Transferência
Serviços de Águas
Subterrâneas
Existem actualmente várias instituições responsáveis pela operação e manutenção das
Infra- estruturas de
grandes barragens e infra- estruturas de acordo com os seus objectivos principais:
Irrigação
Operação e Manutenção
A principal responsável pela operação e manutenção da barragem do Gove e do
das Infra- estruturas
Explore as sub- bacias do rio
açude da Matala é a Empresa Nacional de Electricidade (ENE) em Angola.
Reabilitação e Futuro
Kunene
O açude do Calueque não produz actualmente electricidade e é gerido pela
Desenvolvimento
empresa namibiana NamWater, que assume a responsabilidade pela operação e
Águas Residuais
manutenção do açude.
O Valor da Água
O açude do Ruacaná, o maior produtor de electricidade na bacia do rio Kunene,
Monitorização dos
é gerido pela NamPower.
Recursos
Investigação e
Nos últimos anos, o Governo de Angola adoptou a estratégia de vincular a adjudicação
Desenvolvimento
de contratos de construção e equipamento de infra- estruturas à responsabilidade pelo
Referências
apoio à sua operação e manutenção. Isto inclui a formação de instituições nacionais
como a ENE em operação e manutenção.

Operação e Manutenção das Infraestruturas

Entrevista sobre a gestão
integrada e transfronteiriça da
bacia do rio Kunene

Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene

Tomada de água na barragem do Gove, Angola.
Fonte: Kellner 2010
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Próxima: Reabilitação e Futuro Desenvolvimento das Infra- estruturas de Água

Examine o comércio de água
virtual e a pegada de água dos
países da SADC
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Explore como as barragens
produzem energia hidroeléctrica
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