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A Tecnagri, é uma empresa de direito Angolano, fundada em 2009, tendo a

sua sede e escritório principal, na Rua Direita Luanda/Malanje –

Camunday, na cidade de N´Dalatando, província de Cuanza Norte.

Há 14 anos a operar no mercado Angolano, através dos programas para o

desenvolvimento de Angola, particularmente em Projetos Agrícolas,

Irrigação, Construção e Reabilitação de redes viárias de carácter

secundárias e terciárias, Programas de Água para todos, Construção de

residências económicas.

ÁGUA PARA TODOS



Identificaram-se como os maiores desafios da Tecnagri:

• Crescimento no Mercado Nacional;

• Capacidade de Gestão e Desenvolvimento Sustentado;

• Inovação em novas tecnologias para os recursos hídricos em Angola;

• Desenvolver Projetos habitacionais económicos;

• Comercialização de Equipamentos e Sistemas Inovadores;

• Internacionalização para países da Africa Austral.



AGRICULTURA

• Serviços de desmatação, derruba, ripagem e gradagem de

terrenos agrícolas;

• Conceção e execução de projetos agrícolas;

• Serviços de terraplanagem para apoio agrícola;

• Serviços de mecanização de terras no âmbito de um programa

do governo angolano de combate à fome e à pobreza;

• Comercialização de equipamentos, implementos e outros

produtos agrícolas;

• Construção de represas, pequenas barragens e charcas pulmão
para apoio agrícola.



INFRAESTRUTURAS

RODOVIÁRIAS

• Estradas secundárias
• Estradas terciárias

Reabilitação da estrada

terciária, município do

Golungo Alto troço Açude-

Cerca-Beira Alta, numa

extensão de 15 km.

RESIDÊNCIAS

ECONÓMICAS

• Modelo T1
• Modelo T2



• Estrada terciária projeto
Quizenga - Cacuso

Construção de estrada 

terciária, na localidade da 

Quizenga – município do 

Cacuso com uma 

extensão de 4.260 m.



INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS

• Projetos de conceção/execução para irrigação agrícola;

• Projetos de conceção/execução de água potável (programa Angolano

água para todos);

• Fornecimento e montagem de Pivots TL;

• Fornecimento e montagem de todo o tipo de condutas de água.

Processo de corte e solda

topo a topo em tubagem

PEAD.

Charca Pulmão com

Estação de Bombagem,

para irrigação de projetos

agrícolas, revestida com

manta Geotêxtil e Tela no

acabamento final.



Construção de Charca

Pulmão revestida com

manta Geotêxtil e Tela

no acabamento final.



IRRIGAÇÃO - MONTAGEM DE PIVOT TL



BARRAGENS AGRÍCOLAS



CHARCA PULMÃO COM GRUPO DE MOTOBOMBAS

Construção de Charca

Pulmão para irrigação

de projetos agrícolas.

Charca Pulmão para

irrigação de projetos

agrícolas em pleno

funcionamento.

Aplicação de Manta Geotêxtil

no fundo da Charca Pulmão, e

posterior acabamento em Tela.



LIGAÇÕES EM TUBAGENS PEAD E ACESSÓRIOS



PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

CAPTAÇÃO DE ÁGUA CUANZA SUL – MUNICÍPIO DE CASSONGUE

Sistema de captação,

tratamento, filtragem e

distribuição de água

para população local.



PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

RESERVATÓRIOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO   



PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO

Os trabalhos executados têm como

objetivo captar, abastecer e

distribuir água potável por meio de

um furo, para evitar que as

populações percorram longas

distâncias a pé, em busca do líquido

precioso.



PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

CAPTAÇÕES DE ÁGUA CUANZA NORTE – COMUNA DA CANHOCA

Reabilitação do sistema de abastecimento

de água na comuna da CANHOCA, província

do Cuanza Norte, município do Cazengo.

A reabilitação e melhoramento deste sistema

surge para distribuir água potável 24/24h à

população.

Foi substituído todo o sistema de

bombagem porque o mesmo

encontrava-se obsoleto, optou-se

por aplicar um sistema moderno e

eficaz para captação, filtragem

tratamento e fornecimento de água.



APROVEITAMENTO DE ÁGUA REMANESCENTE SANTA ISABEL

FORNECIMENTO DE ÁGUA CUANZA NORTE

MUNICÍPIO DO CAZENGO

No âmbito do PIIM, a empresa

Tecnagri realizou trabalhos de

reabilitação, construção de vários

chafarizes, lavandaria comunitária e

ampliação da rede de

abastecimento de água em alguns

bairros no município do Cazengo.

Os trabalhos surgiram para

melhoramento da rede de ligação e

abastecimento de água em vários

pontos de alguns bairros periféricos

e não só, como também do projecto

habitacional do Km 11.

Reabilitação de um dos

chafarizes de 4 bicas.



APROVEITAMENTO DE ÁGUA REMANESCENTE SANTA ISABEL

Reservatório de captação e

armazenamento de água

nascente do Rio Muembeji,

bairro Monte Redondo

reabilitado em N´Dalatando.



DEPARTAMENTO COMERCIAL

• Comercialização de equipamentos, 

implementos e outros produtos 

agrícolas

• Apoio pós venda e formação

• Loja de peças


