
8-10set2016

PROMOVA O DESENVOLVIMENTO 
DO SECTOR AGRICOLA, 

FOMENTE A DIVERSIFICAÇÃO  
DA ECONOMIA NACIONAL!

Organização Apoio Empresa Oficial de Montagem 

Governo Provincial de Cuanza Sul

FICHA TÉCNICA

Realização
08-10 de Setembro 2016
11h00 – 22h00 

Montagem 
Stand próprio | 02-07 Setembro 2016
Stand montado pela Line Stands | 06-07 Setembro 2016 
08h00 – 20h00

Desmontagem
11 Setembro 2016
08h00 – 20h00

Local: Fazenda Bumba Longa, Cuanza Sul

Organização:
Eventos Arena 
Novagrolider 

Apoio
Governo Provincial do Cuanza Sul

Contactos

T (+244) 226 433 360
Tlm  (+244) 943 029 438 / 480 / 498
F (+244) 226 433 361
geral@eventosarena.co.ao
www.eventosarena.co.ao
 



A FAPECS é uma feira de cariz profissional que tem por objectivo promover o desenvolvimento 
do sector agrícola e pescas da região do Cuanza Sul. Por outro lado, pretende promover  
a aposta na produção interna como mecanismo capaz de inverter o actual quadro de importações 
de produtos alimentares e, consequentemente, alavancar o crescimento da região e do país.

O sector agrícola e das pescas é, actualmente, o maior sector produtivo não petrolífero  
de Angola e a província do Cuanza Sul tem dado significativos passos neste sector, não só pela 
diversificação das suas culturas, como pelo aumento dos níveis de produção, determinando, 
assim, o potencial e riqueza da região.

Com o apoio do Governo Provincial do Cuanza Sul, a FAPECS promete ser um marco  
de exposição pública do sector na região.

FAPECS
Feira Agroindustrial e Pescas do Cuanza Sul

O Cuanza Sul é uma província de Angola constituída por 12 municípios.
A capital é o Sumbe e, localizada a 330 km de Luanda, permite a ligação às províncias limítrofes 
como seja Benguela, Huambo, Bié, Malange, Cuanza Norte e Bengo.

Além das suas acessibilidades por via terrestre a província do Cuanza Sul possui, ainda, uma 
linha férrea que serve de transporte a passageiros e também ao escoamento de mercadorias 
provenientes das zonas agrícolas do interior da região, bem como duas pontes cais, uma das 
quais pesqueira, ambas situadas em Porto Amboim.

Está igualmente prevista a construção do Porto Comercial de Porto Amboim que complementará 
os portos de Luanda e do Lobito, oferecendo mais uma opção eficaz, rápida e dedicada ao 
escoamento dos produtos locais.

POTENCIALIDADES DO CUANZA SUL 

PONTO DE ENCONTRO ANUAL DO SECTOR

SECTORES

Capaz de reunir uma oferta diversificada no âmbito da agricultura, pescas, tecnologias 
e serviços, a FAPECS apresenta-se como um espaço privilegiado para exposição das 
capacidades técnicas e tecnológicas disponíveis no mercado mas também para a 
realização de debates, troca de conhecimentos e experiências, sobre os temas mais 
actuais do sector.

Mais do que uma exposição, a FAPECS potencia o encontro anual do sector num mesmo 
espaço.

Agropecuária
Produção Agrícola, Pecuária e Pescas

Máquinas e Equipamentos
Motores Endotérmicos e Eléctricos, Tractores, Motocultivadores,  Motocortadores, Recuperação e Máquinas  
de Processamento de Terra, Semeadura, Adubação, Máquinas e Equipamentos para Rega, 
Máquinas para Protecção, Tratamento e Poda, Máquinas para Transporte

Serviços Tecnologia e Energias Renováveis dedicados ao sector Agrícola


