
 

 

CURSO DE MESTRADO EM AGRONOMIA E RECURSOS NATURAIS (2ª EDIÇÃO) 
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DISCUSSÃO DAS TESES JUNHO DE 2016 – FCA – HUAMBO 

Nome Título de tese Orientador 

Alberto Feliciano Pedro A gestão dos solos ferralíticos e a disponibilidade do 
fósforo 

Manuel Madeira 

Almelita Linda 
Sandimba Sapingala 

Caracterização e propostas de procedimentos de 
controlo de ravinas no bairro Kakelewa, município 
do Huambo 

Paulo Matias 

Ana de Fátima Faro de 
Almeida 

O projecto “Direito à terra e a mulher”. Uma 
avaliação intermédia na perspectiva dos envolvidos. 

Isabel Rodrigo 

Andrade Moreira Bahú A comercialização do carvão vegetal versus 
insustentabilidade das florestas naturais baseado 
num estudo de caso nas aldeias da Nazaré e 
Calombo nos municípios do Longonjo e Caála, 
província do Huambo 

José C. Costa 

António Joaquim 
Sapalo 

Sistema de produção e economia dos camponeses 
no município da Chicala Cholohanga 

M.João Canadas 

Clemente Raimundo 
Nequetela 

Caracterização e avaliação de germoplasma de 
manga (Mangifera indica L.) em Angola 

J. M. Neves Martins 

 
Dolina Nassocópia 
Miguel 

Recursos naturais e agricultura familiar, a difícil 
conciliação dos tempos actuais – casos das aldeias 
da Chiteta, Assongo e Sailundo . município do 
Bailindo 

 
Carlos Cabral 

Domingos António 
Maria Silva 

Serviços do ecossistema do café na escarpa do 
Amboim 

Luzolo Manuel 

Emetério Orlando 
Candumbo Tiago 

Identificação dos principais factores que dificultam 
a comercialização agrícola e o impacto das políticas 
públicas de apoio na condição de vida das famílias 
camponesas da comuna da Calenga – província do 
Huambo 

F. Gomes da Silva 

 
Feliciano Cassapa 
Samutaca 

Estudo das potencialidades e limitações no aceso à 
mecanização pelos agricultores familiares no 
município do Lucala, província do Kuanza Norte 

M.João Canadas 

Felizardo de Almeida Avaliação de variedades locais de milho da 
província do Huambo  

Pascoal Muondo 

 
Francisco Botelho de 
Vasconcelos 

Desmatamento para a produção de carvão e suas 
consequências. Estudo comparativo ente os 
municípios do Lubango (província da Huíla) e o 
município da Bibala (província do Namibe) 

 
José C. Costa 

Hélio Ndemba Vicente 
Tiago 

Contribuição para a gestão e valorização dos 
serviços do ecossistema florestal no sector do 
Ngove 

José C. Costa 

HonoréThipaca Coelho 
Cassinda 

Serviços do ecossistema do Miombo e economia 
das famílias e sistemas de produção agrícola. Uma 
análises de duas comunidades com níveis distintos 
de desflorestação 

 
J. Lima Santos 

Inocêncio Canganjo 
Nangafina 

Correcção da acidez do planalto central  de Angola Manuel Madeira 

Joaquim Júnior   

Joaquim Faustino “Impacto do projecto da agricultura familiar nas 
famílias camponesas no município do Londuimbale, 
Huambo” 

Maria de Belém 



 

 

Nome Título de tese Orientador 

 
 
José Domingos 

Identificação e caracterização das principais pragas 
e de auxiliares artrópodes na cultura da batata 
(Solanum tuberosum L.) nas regiões da Calenga e 
Ecunha – província do Huambo 

 
António Mexia 

José Maria Katiavala O processo de diferenciação socioeconómico dos 
produtores agrícolas na província do Huambo: um 
estudo de caso  na aldeia do Kapunge, município da 
Kaála 

 
Isabel Rodrigo 

 
Manuel António dos 
Santos 

Educação ambiental e conservação da 
biodiversidade na floresta angolana. Um caso de 
estudo – Comunas do Cuíma e da Catata (município 
da caála, Província do Huambo) 

 
Cardoso Pinto 

Maria deFátima Dovala Caracterização e previsão de secas na Chianga Paulo Matias 

Marques Kalunda da 
Silva 

Impacto das energias renováveis no município do 
Huambo (biomassa, solar e hídrica) 

Olívio Patrício 

Massango Manuel 
Nlandu 

O papel do género no uso e gestão da água no 
município do Cachiungo 

M.João Canadas  

 
Messias Jorge Menezes 
Kalivala 

Caracterização de sistemas de produção e efeito 
das acções destes na qualidade do solo nas parcelas 
de produção de algumas comunas das províncias do 
Huambo e do Bié 

 
Ginhas A. Manuel 

Pascoal Jeremias 
Chiambo 

Vantagens dos sistemas fotovoltaicos para a 
agricultura no município do Huambo 

Olívio Patrício 

 
Paulo Bartolomeu 
Carlos Alicerces 

Estudo sobre as características e a viabilidade 
económica da cultura da batata (Solanum 
tuberosum L.) na Ecunha província do Huambo 

 
Maria de Belém 

Pedro Luís Canjumba Estudo sa adaptabilidade de Citrus sp. Na sub-
estação experimental agrícola do Alto Kapaca 

J. M. Neves Martins 

Romilson Gouveia 
Madruga 

Medidas de eficiência energética no sector 
residencial do Huambo 

Olívio Patrício 

 
Rute Taiengo Manuel 

Estudo, em situação controlada, de espécies de 
leguminosas utilizadas no sistema agro-florestal 
(alley-cropping) e seu efeito na fertilidade dos solos 

Virgínia Q. Lacerda 

Tony Daniel Camuti Sustentabilidade e sistema de culturas de famílias 
camponesas na comuna do Lépi, município do 
Longonjo, província do Huambo 

M.João Canadas  

 


