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Introdução

• Estamos de frente de uma realidade, 
o Huambo completou os seus 106 
anos, para os que assistem de perto 
ou a distancia a partir das 
comunicações sociais devem sentir-
se felizes.
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• O Huambo é conhecido e batizado na 
economia nacional e não só, como 
agro-indústrial e comercial.

• Esse fenomeno natural fez com que 
homem aplicasse na sua 
administração sistemas profundos 
em agricultura e pecuária. 

2



Na agricultura a 
sua 
demonstração 
está:

Nos 5 silos de 
cereiais  e 
leguminosas  
como 
materia 
prima para as 
indústrias .
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Nas grandes 
Moageiras:  

-Kanine 

-Venancio 
guimarães 

-Indumil

- Fabrica de 
ração

4



-Na torradeira 
de café.

-Na fabrica de 
massa 
Duquesa.

-Na fabrica de 
sumo(Passi 
Cuca).  

-Na fabrica da 
Coalfa das 
bebidas 
fermentadas.
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Na pecuária 
como materia 
prima:

-No monstro 
matadouro 
indústrial 

-Na fabrica 
de salcichas  
Buçaco.
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-Na produção 
de forragens 
com as 
sementes 
nacionais.

-Na central 
leiteira e os 
seus 
derivados.
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Sementes de forragem nacional 
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-Na  agricultura, pecuária, indústria, 
comercio, educação, saúde e 
administração, ocupava uma mão de 
obra vasta, que não dava socego ao 
desemprego. 
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Prespectivas

Com as tecnicas modernas, podemos 
vir a fazer mais dentro dessa 
provincia desde que os importadores 
de angola, nos deixem trabalhar 
livremente sem que eles apliquem as 
suas praticas maquiavelicas .
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Angola a gastar de importações USD 
250,000,000.00 (duzentos e 
cinquenta milhões de dolares)  por 
mês na compra de alimentos não é 
agradavel, enquanto temos 
engenheiros e veterinarios no 
desemprego profundo, empresarios 
agropecuários sem financiamento.

11



O ministério de agricultura com uma 
cota do OGE(orçamento geral de 
estado) que so desanima os 
agricultores empresariais e 
familhares, com as novas politicas de 
mudanças do nosso país há 
esperança de que havera orçamentos 
fortes e saudaveis para o sector, até 
mesmo para a investigação cientifica.

12



A toda plateia muito obrigado!

Huambo 28 de setembro de 2018
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