Conferência Internacional Agro Negócio 2017

Luanda, 17 de Novembro de 2017 - A Fazenda Maxi, enquanto uma das principais
parceiras da ASM (Angola School of Managment), participou na Conferência
Internacional do Agronegócio 2017 enquanto principal patrocinador, que se realizou
nos dias 22 e 23 de Novembro no auditório da Cidade Financeira em Talatona,
Luanda.
A Conferência teve como tema "O Desafio da Sustentabilidade Agroalimentar em
Angola 2020-30" e visou promover a reflexão e o debate sobre o sector do Agronegócio
enquanto factor prioritário para o desenvolvimento da economia e da sustentabilidade
dos países.
A conferência contou com a presença de vários oradores, dos quais destacamos o Prof.
Francisco Gomes da SIlva e Eng.º Miguel Vieira Lopes, que abordaram os seguintes temas,
respectivamente, “Reflexões sobre o modelo para o desenvolvimento sustentado do setor
agrícola em Angola” e “Possíveis estratégias para o desenvolvimento agrícola em Angola”.
Com grande sucesso, foi participada por mais de cem técnicos e empresários
relacionados com o agronegócio.

Ao apoiar e participar nesta conferência, a Fazenda Maxi reafirmou a sua aposta no
sector agrícola nacional.
Qualquer informação adicional entrar em contacto através de:
Telefones: (+244) 949 523 978
Website: http://fazendamaxi.co.ao/formGeneric.aspx?lang=pt&id_object=563&name=C
ontactos

Sobre a Fazenda Maxi: A "Fazenda Maxi" é um programa exclusivo promovido pela Maxi que
estabelece parcerias com produtores, com o objectivo de desenvolver a produção nacional e
tornar acessíveis a toda a população os melhores produtos agrícolas. Os produtores que
pertencem à "Fazenda Maxi" beneficiam, entre outros apoios, de suporte técnico na
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planificação e no acompanhamento das culturas da sementeira à colheita, permitindo
aperfeiçoar os seus métodos de produção e melhorar os resultados da sua actividade.
Sobre a Maxi: Fundada há mais de 20 anos, a Maxi é uma das mais importantes redes de lojas
de comércio alimentar em Angola, tendo grande reconhecimento no mercado devido à sua
história e à qualidade e preços competitivos dos produtos que oferece.
A Maxi disponibiliza aos seus clientes um vasto sortido de produtos alimentares e não
alimentares, além de outros serviços como padaria, grelhados para take away, talho e peixaria
disponíveis em algumas das suas lojas, sempre com garantia de qualidade e um rigoroso
controlo e segurança alimentar.
Actualmente, a organização Maxi integra cerca de 1.400 colaboradores que asseguram a
operação das 16 lojas existentes em Luanda, Porto Amboim, Sumbe, Lobito e Benguela.
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