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AGÊNCIAS DE VIAGENS

Aposta no turismo interno
Ministério da Hotelaria e Turismo tem concebido o Plano Estratégico Operacional através do qual pretende manter dinamizada
a acção das empresas e outros operadores licenciados tendo em conta os efeitos adversos provocados pela baixa da procura  [6-8]
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Os municípios do Cuito, Andulo 
e Camacupa, na província do 
Bié, estão, este ano, contempla-
dos pelo plano de alargamento, 
distribuição e proximidade dos 
produtos agrícolas, para dina-
mizar a agricultura na provín-
cia e facilitar os camponeses da 
região. O referido projecto vai 
permitir desenvolver uma acti-
vidade de rentabilidade.

No âmbito dos objectivos tra-
çados pela “FertiAngola”, a pro-
víncia do Bié beneficiou de lojas 
comerciais e linhas de produção 
agrícolas e pecuária que vão dar 
cobertura às necessidades dos 
agricultores e camponeses.

Produtos desde os fertilizan-
tes, agro-químicos, sistemas de 
rega, rendimentos veterinários, 
enxadas, machados, charruas e 

BIÉ

Empresas agrícolas mais activas

outros equipamentos agora fazem 
parte do leque de opções dos cam-
poneses e a baixo preço.

O governador do Bié, Álvaro 
Manuel de Boavida Neto, que pro-
cedeu à inauguração do empreen-

dimento no Cuito, disse que a 
província é essencialmente agrí-
cola e que a abertura de lojas 
para apoiar a agricultura pro-
porciona um rendimento para 
actividade do campo. [24]
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Camponeses vão beneficiar de instrumentos e produtos para a sua actividade
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