
Mais de 30 anos na irrigação agrícola
Orgulhosa empresa membro do Instituto de Irrigação da África do Sul (SABI)
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A NOSSA HISTÓRIA

CREDENCIAIS DA EMPRESA
Somos especialistas em sistemas de irrigação agrícola com 
mais de 30 anos de experiência no sector. Orgulhamo-nos de 
procurar a inovação contínua em métodos tecnológicos e de 
irrigação, adaptando-os à realidade prática.

 Projectamos sistemas de irrigação agrícola de todos os tipos  
 e para todo o género de culturas.

 Damos aconselhamento especializado em todas as fases, ou   
 em fases específicas, do projecto e/ou do processo de instalação.

 Fornecemos produtos de irrigação e de gestão de culturas   
 de qualidade. 

 Instalamos e damos manutenção aos sistemas de irrigação   
 agrícola, sistemas de automação e sistemas de fertirrigação.

 Agregamos valor com serviços de irrigação complementares,  
 como acções de formação, sistemas de controlo climático e   
 monitorização da humidade nos solos.

EMPENHADOS EM SISTEMAS INOVADORES E 
OFERECENDO UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA

Somos

 uma empresa membro do SABI com vários projectistas com  
 qualificação SABI

 procurando sempre minimizar o nosso impacto ambiental

 continuamente a melhorar e a actualizar as nossas competências

 dedicados a construir relações duradouras com os nossos clientes

 certificação ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e  
 ISO 45001:2018  

CHERRY IRRIGATION 
PROJECTOS DE IRRIGAÇÃO 
DESDE 1987

Peter Cherry criaram em 1987 a Cherry Irrigation, tendo como objectivo 
da empresa a concepção de projectos de irrigação. Quando Charles 
(filho de Peter) se juntou à empresa em 1992, a oferta de serviços foi 
ampliada, passando a incluir projectos de automação e “chave-na-mão”.

Embora o nosso centro de operações seja em Grabouw – uma 
região de árvores frutícolas de folha caduca – os nossos serviços 
estenderam-se a toda a África do Sul, países da SADC e a outros 
países africanos, assim como a outros tipos de culturas.
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PORQUÊ ESCOLHER A CHERRY IRRIGATION?

Quer necessite de uma solução 
integral – desde a consulta até ao 

projecto, implementação a assistência 
pós-venda – quer prefira escolher 
e encontrar a melhor solução para 
o seu caso entre as ofertas que lhe 

podemos oferecer, estamos aqui para 
o ajudar.

Possuímos todas as competências 
necessárias para serem os nossos 
técnicos a projectar o seu sistema, 

o que significa que assumimos 
inteira responsabilidade por todos 

os aspectos de cada um dos 
nossos projectos.

Trabalhamos com os líderes do 
sector e adquirimos equipamentos 
de agentes fiáveis e reputados. Ao 
usar produtos de qualidade para 

implementar o trabalho executado 
pelos nossos projectistas qualificados 
pelo SABI, garantimos que ao cliente 

é entregue uma solução de qualidade.

MISSÃO VISÃO COMPROMISSO

Propomos soluções e serviços 
de irrigação agrícola de elevada 
qualidade com eficiência ímpar.  

O nosso processo de colaboração 
e a vontade de aprender ajudam-

nos a produzir um trabalho 
sustentável e tecnologicamente 

inovador.

Queremos ser líderes em 
soluções inovadoras, eficientes e 

sustentáveis no sector da irrigação 
para a indústria agrícola.

Propomos aos nossos clientes soluções e 
serviços de irrigação agrícola de elevada 

qualidade tão rápida e eficazmente 
quanto possível. Trabalhamos em 

conjunto como uma equipa e em estreita 
colaboração com os nossos clientes. 
Continuamos em aprendizagem para 

desenvolver competências e adaptarmo-
nos às mudanças neste sector. O nosso 
trabalho é prova do nosso respeito pelos 

outros e pelo meio-ambiente.

VALORES

trabalho de equipa
Valorizamos a contribuição de cada um dos 
membros da equipa e estamos dedicados a uma 
cultura de colaboração mútua.

empenho
É nosso desejo prestarmos sempre um 
serviço de excelência.

adaptabilidade
Esforçamo-nos por evoluir, nos adaptarmos 
à mudança sob uma perspectiva criativa e 
desenvolvermos as nossas competências.

respeito
Preocupamo-nos com os outros e com  

o meio-ambiente.

Soluções focadas no cliente, 
com base no conhecimento e na 

experiência

Processado internamente do início 
ao fim

Equipamentos de qualidade 
aliados a design de qualidade
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PROJECTOS DE IRRIGAÇÃO E CONSULTORIA
Oferecemos um serviço de projecto e consultoria que inclui todos os sistemas de irrigação agrícola e culturas. 
Os clientes podem decidir se necessitam de um serviço autónomo completo ou apenas de alguns aspectos das 
fases do projecto. 

Especializamo-nos em projectos de Sistemas de Bombagem/Quadros Centrais de Controlo, sistemas de 
automação e sistemas de reticulação da conduta aductora

CONSULTA INICIAL 
E AVALIAÇÃO DAS 

NECESSIDADES

LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO

Apresentamos uma proposta ou 
fornecemos uma estimativa do 
custo do projecto. Analisamos 
as suas necessidades e do que 
precisa:

 tipo de cultura
 solo/substrato
 gestão da água
 espaçamento das plantas  

 e entre fileiras
 irrigação e/ou método   

 de fertirrigação
 automação
 tipo de estrutura

Realizamos um levantamento 
topográfico pormenorizado 
(usando equipamento GPS 
cinemático em tempo real) ou 
levantamento aéreo (com imagem 
completamente ortorrectificada e 
informação topográfica).

01 02
ENVOLVIMENTO DAS 
PARTES INTERESSADAS 

03

Conversamos consigo e com as 
partes interessadas no projecto, 
como cientistas do solo, agrónomos, 
consultores e fabricantes de estufas, 
a fim de discutir eventuais conclusões 
e implicações da avaliação e/ou do 
levantamento e captando as suas 
opiniões e comentários.

ORÇAMENTOS 
HÍDRICOS E 

ENERGÉTICOS

04
Definimos orçamentos hídricos e energéticos, tendo em conta 
os seus requisitos, os dados do projecto e o envolvimento 
das partes interessadas.

PROJECTO E 
PLANEAMENTO

05

Esta fase inclui

 planeamento geral
 armazenamento de água
 projecto da cabeça de comando
 projecto da conduta aductora
 projecto de implantação no   

 terreno
 automação
 fertirrigação
 recolha das águas pluviais,  

 drenagem e recirculação das   
 águas drenadas, se aplicável

PLANOS, 
ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E 
DESENHOS

06

Fornecemos planos, especificações 
técnicas e desenhos.

LISTA DE 
QUANTIDADES

07

Após conclusão do projecto, 
completamos uma lista de 
quantidades que é entregue  
ao cliente.

OFERECEMOS PROJECTO E SERVIÇO DE 
CONSULTORIA QUE INCLUI TODOS OS SISTEMAS DE 

IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA E CULTURAS.
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5

O SABI procura assegurar os melhores 
métodos de irrigação, conservação 
hídrica e sustentabilidade na agricultura, 
paisagismo e meio-ambiente. Fazem-
no partilhando o conhecimento sobre 
irrigação mediante associação, eventos, 
acções de formação e uma revista técnica.

MEMBRO DA EMPRESA
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OS ELEMENTOS INTERLIGADOS DA IRRIGAÇÃO

TIPO DE CULTURAS E 
MÉTODOS DE PLANTAÇÃO

• Viveiros
• Plantio em fileiras
• Plantio em canteiros
• Plantio no terreno

SOLO/SUBSTRATO
• Características 
• Profundidade
• Taxa de infiltração
• Capacidade de retenção  
 da água

QUALIDADE DA ÁGUA

• Química
• Biológica
• Sólidos em suspensão

CLIMA
• Temperatura
• Humidade relativa
• Velocidade do vento
• Chuva
• Microclima

TOPOGRAFIA
• Levantamento do local

ASPECTOS OPERACIONAIS
• Contribuição da  
 gestão
• Mão-de-obra
• Planeamento
• Aplicação de   
 fertilizantes

O QUE 
CONSIDERAMOS?
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FALE CONNOSCO ACERCA DA 
INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO 
SEU SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA, 

AUTOMAÇÃO OU FERTIRRIGAÇÃO.

EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO
Contacte-nos para produtos de irrigação de 
qualidade e gestão de culturas de fabricantes e 
grossistas de renome. Enviamos para qualquer 
destino – desde esquemas de irrigação completos a 
peças de assistência individuais.

CABEÇA DE COMANDO E AUTOMAÇÃO

 Bombas 
 Filtros
 Conjuntos de colectores HDPE  

 [Polietileno de alta densidade]
 Fertirrigação 
 Medidores hídricos
 Válvulas de ar (vácuo, libertação de ar e duplas)
 Válvulas hidráulicas de sustentação e redução
 Válvulas hidráulicas
 Bombas de dosagem de químicos
 Reservatórios

 
AUTOMAÇÃO E ELÉCTRICO

 Controlo da bomba (VSD [Variador de velocidade],  
 PLC [Controlador lógico programável])

 Protecção da bomba

 Controladores de irrigação/fertirrigação

 Controladores climáticos

 Painéis eléctricos

 Comunicação 
  
LINHAS ADUCTORAS  

 Condutas HDPE [Polietileno de alta densidade]  
 e fixações

 Tubos em PVC e fixações 
 Válvulas de ar (vácuo, libertação de ar e duplas)
 Válvulas hidráulicas de sustentação e redução
 Válvulas de verificação 

  
IRRIGAÇÃO NO CAMPO  

 Gotejadores localizados ou “in-line” e acessórios
 Gotejadores externos ou “on-line” e acessórios
 Microaspersão e acessórios
 Método “solid set” de irrigação convencional  

 e acessórios
 Condutas HDPE e fixações 
 Tubos em PVC e fixações 
 Laterais em tubos de polietileno
 Laterais de linha cinzenta HDPE
 Pontos de jorro da sublinha principal e laterais

  
IRRIGAÇÃO EM VIVEIRO

 Irrigação por aspersão
 Nebulização 
 Refrigeração 
 Pulverização
 Sistemas de fluxo e refluxo
 Controladores climáticos

MONTAGEM E MANUTENÇÃO

Montamos e prestamos manutenção de sistemas de 
irrigação agrícola, automação e fertirrigação. Novos 
equipamentos e tecnologia de ponta modernizam e 
transformam estes sistemas. Mantemo-nos actualizados 
com as mais recentes tecnologias e fornecemos aos nossos 
clientes um serviço de assistência apoiado em know-how 
técnico e mais de 30 anos de experiência neste sector.

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA

Montamos e prestamos assistência a todos os tipos de 
sistemas de irrigação agrícola para todos os tipos de colheita:

IRRIGAÇÃO EM CAMPO ABERTO 
• irrigação por gota a gota 
• irrigação por microaspersão
• sistemas “solid set” de  
 irrigação convencional 
• pivôs

IRRIGAÇÃO EM ESTUFA
• irrigação por gota a gota 
• irrigação por microaspersão
• aspersores 

IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA E SISTEMAS DE FERTIRRIGAÇÃO

Montamos e prestamos assistência a uma gama completa  
de sistemas automatizados e equipamentos para optimizar  
a irrigação e a fertirrigação, de acordo com as 
necessidades dos nossos clientes.
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SERVIÇOS RELACIONADOS
Como complemento à nossa actividade de irrigação principal, também estabelecemos parcerias para oferecermos os 
seguintes serviços aos nossos clientes.

FORMAÇÃO

 Para todos os produtos  
 técnicos que fornecemos

 Produtos NMC

SUSTENTABILIDADE

 Auditorias energéticas  
 aos sistemas de   
 irrigação, bombas,   
 linhas principais e   
 projecto no campo

MONITORIZAÇÃO E COMANDOS

 Sistemas de comando climático em estufas
 Monitorização da humidade do solo com sondas de  

 humidade e estações meteorológicas
 Uma vasta gama de aparelhos de medida e sensores
 Painéis eléctricos para gestão e sistemas de controlo
 Caudalímetros mecânicos e ultrassónicos

BOMBAS

 Uma gama completa   
 de bombas de dosagem  
 de químicos

 Recirculação da água   
 da irrigação

 Assistência e reparação  
 de bombas

ÁGUA

 Certificados de calibração  
 de medidores hídricos

 Sistemas de captação   
 de água

 Testes hídricos e  
 equipamento de   
 tratamento hídrico

 Tanques de    
 armazenamento de água

DESENVOLVIMENTO

 Desenvolvimento de   
 produtos e serviços

E PARA MAIOR 
TRANQUILIDADE, 

OFERECEMOS 
CONTRATOS 

DE ASSISTÊNCIA 
PARA OS 
NOSSOS 
SERVIÇOS

VASTA GAMA DE EXPERIÊNCIA
A nossa equipa consiste de técnicos com qualificação SABI e equipas de automação, eléctricas e técnicas com uma vasta 
experiência no ramo. O nosso pessoal de apoio ajuda-nos a manter os nossos projectos a funcionar como programado e a 
conservar uma boa relação com os nossos clientes.

ENGENHARIA 
CIVIL

ENGENHARIA 
MECÂNICA

AGRICULTURA

HIDROLOGIA

ESPECIALISTAS EM
Sistema de irrigação

Sistemas de 
automação

Sistemas de gestão e 
controlo

DISPOSIÇÃO 
DO TERRENO

PLANEAMENTO 
DO SISTEMA

PROJECTO DA 
REPRESA NO 

SOLO

PROCESSOS DE 
TRATAMENTO 

DA ÁGUA
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RUI LOPES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO E DIRECTOR DE LOGÍSTICA

Rui Lopes é engenheiro civil, com experiência em gestão de projectos e gestão de operações. Até ao 
ano de 1994, exerceu funções técnicas e de gestão na Sonangol, na direcção de projectos de gestão. 
Desde 1998 tem trabalhado na área de consultoria, através da rede de consórcios Angola Alliance, 
com enfoque na Agricultura, Desenvolvimento Regional e Gestão de Saúde. A sua experiência nas áreas 
de operacional e logística associada ao conhecimento que detém da realidade angolana permitiram 
a realização com sucesso de inúmeros trabalhos de grande complexidade envolvendo especialistas de 
diferentes origens e exigindo uma logística infalível.

CHARLES CHERRY, DIRECTOR-GERAL EXECUTIVO
Membro: SABI (Projectista de irrigação aprovado)

Charles obteve o seu diploma de engenharia civil na então Cape Town Technikon (actualmente, Cape 
Peninsula University of Technology ou CPUT) em 1994. Nessa altura, já trabalhava na Cherry Irrigation 
desde 1992. Até 2007, quando assumiu as rédeas como Director Geral Executivo, tinha várias 
áreas de enfoque na empresa que o seu pai, Peter Cherry, fundara em 1987. Conhecido pelos seus 
conhecimentos técnicos detalhados de projecto, fertirrigação, sistemas de automação e controlo obtidos 
ao longo de uma vida de trabalho no sector da irrigação, aumentou a empresa ao empregar mais de 
50 pessoas e ampliou e estendeu a sua influência em vários países em África, com unidades de negócio 
individuais em Angola e na Namíbia. Charles está activamente envolvido na comunidade agrícola 
irrigada e exerceu funções como presidente do SABI de 2014 a 2015.

HILGARD ROSSOUW, DIRECTOR TÉCNICO
Membro: SABI (Projectista de irrigação aprovado)

Hilgard licenciou-se em engenharia mecânica na Nelson Mandela Metropolitan University em 2006 e 
está a trabalhar desde 2008 na indústria da irrigação. Não só é conhecido pelos projectos de ponta de 
irrigação de comando centralizado destinados a culturas de elevado valor, como os mirtilos e canábis, 
como também é um solucionador de problemas de alto gabarito devido à sua abordagem prática em 
campo e ao seu extenso conhecimento sobre a aplicação prática  das diferentes tecnologias. As suas 
competências humanas acrescentam valor às relações com os nossos clientes, assim como ao modo 
construtivo como os nossos projectistas e pessoal técnico operam.

A NOSSA EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS
Cada um dos membros da nossa equipa contribui para a experiência e competências da empresa. O resultado é que temos a 
capacidade de cobrir um amplo espectro dos seus requisitos de irrigação agrícola. Temos os nossos próprios técnicos qualificados 
em engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, agricultura e hidrologia, além de uma extensa experiência em 
layouts agrícolas, planeamento de sistemas, projecto de barragens de terra e processos de tratamento de água, além de vários 
sistemas de irrigação, automação e controlo.

MEMBROS PRINCIPAIS DA EQUIPA

NELUS DE WAAL, DIRECTOR DE MARKETING

Enquanto estratega de desenvolvimento rural e gestor de projectos, Nelus de Waal esteve envolvido 
em vários projectos de estudos rurais e agrícolas em Angola desde 1996.
Ele é o cofundador do Angola Alliance, um consórcio empresarial de engenheiros que partilham dos 
mesmos ideais, cientistas e planeadores que pretendem transformar a economia rural de Angola. 
Desde o seu início em 2001, a Angola Alliance foi responsável por vários estudos de desenvolvimento 
de espaço e projectos multi-disciplinares no sector agrícola. A Angola Alliance orgulha-se do âmbito 
e variedade da detecção remota e dados meteorológicos que produziu e continua a produzir. Nelus 
esteve envolvido em vários estudos de campo e é conhecido pelo seu amplo conhecimento da Angola 
rural e pelo seu grande carinho pelas pessoas do país.
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WERNER DE LEEUW DEN BOUTER, PROJECTISTA DE IRRIGAÇÃO
Membro: SABI (Projectista de irrigação aprovado)

Werner é um qualificado engenheiro mecânico, com um diploma pelo ex-Cape Technikon 
(actualmente, Cape Peninsula University of Technology ou CPUT). Possui uma experiência profunda 
em projectos de irrigação e tem mais de 25 anos de experiência profissional no sector, incluindo 
um mandato como vice-presidente do SABI. Os seus pontos fortes são a capacidade de adaptação, 
a capacidade para resolução de problemas e uma abordagem focada e sistemática ao projecto. 
Orgulha-se, em particular, dos seus projectos bem calculados do ponto de vista hidráulico. Werner 
valoriza uma lógica orientada para soluções, pontualidade e clareza, e crê em prestar sempre um 
elevado Serviço de Atendimento ao Cliente.

ISOBEL VAN DER STOEP, ENGENHEIRA AGRÍCOLA
Membro: SABI (Projectista de irrigação aprovado)

Isobel possui licenciatura e também um mestrado em engenharia agrícola pela Universidade de 
Pretória, e está registada como engenheira profissional na Ordem dos Engenheiros da África do Sul. 
Há mais de 23 anos que trabalha na indústria da irrigação e possui uma vasta experiência técnica, de 
campo, investigação, formação e gestão. Isobel foi presidente da SABI entre 2008 e 2009 e do South 
African Institute of Agricultural Engineers (SAIAE) entre 2013 e 2017.

PETER CHERRY, PROJECTISTA
Membro fundador e membro vitalício do SABI (Projectista)
Co-fundador da Cherry Irrigation

Peter deu os primeiros passos no sector da irrigação nos anos sessenta. Tem profundos 
conhecimentos de projectos de irrigação por aspersão e gotejamento. A sua experiência em 
layout geral, planeamento de sistemas e projecto de represas no solo é substancial.
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O NOSSO SERVIÇO ONE-STOP EM ACÇÃO
Deixe que a Cherry Irrigation o ajude a escolher e a criar o melhor 
sistema de irrigação para as suas necessidades. Percorremos o 
seu percurso lado a lado: damos aconselhamento experiente, 
fornecemos equipamentos de irrigação, fazemos a instalação, 
damos formação e oferecemos um serviço de reparação.

PROJECTOS PERTO E LONGE
Eis alguns exemplos do nosso trabalho. Mesmo 
que um projecto possa ter especificações 
particulares, o nosso trabalho combina aspectos 
da nossa proposta de serviços.

IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO

CLIENTE: Somersfontein, Grabouw, Western Cape, África do Sul
CULTURA: Maçãs
TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação por microaspersão
MEIO DE CULTIVO: Solo

CLIENTE: Altius Trading, Greyton, Western Cape, África do Sul 
CULTURA: Maçãs e peras

TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação por microaspersão 
MEIO DE CULTIVO: Solo

CONTROLADORES CLIMÁTICOS

CLIENTE: Lebombo, Wellington, Western Cape, África do Sul
CULTURA: Pimentos, substituído por mirtilos
TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação, controlo climático, drenagem e recolha de águas pluviais
MEIO DE CULTIVO: Substrato/sem solo

CLIENTE: Greendrop farms, Joostenberg, Western Cape, África do Sul 
CULTURA: Alface e ervas

TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação, controlo climático, drenagem e recolha de águas 
pluviais

MEIO DE CULTIVO: Sem solo

RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS

CLIENTE: Lankgelê, Wellington, Western Cape, África do Sul
CULTURA: Pimentos, substituído por mirtilos
TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação, controlo climático, drenagem e recolha de águas pluviais
MEIO DE CULTIVO: Substrato

CLIENTE: Hoopenberg, Muldersvlei, Western Cape, África do Sul
CULTURA: Mirtilos 

TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação por gotejamento, drenagem e recolha de águas pluviais 
MEIO DE CULTIVO: Substrato

IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO

CLIENTE: Mushandi Blueberries, Zimbabué
CULTURA: Mirtilos
TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação por gota a gota
MEIO DE CULTIVO: Solo

CLIENTE: Mouton Citrus, Citrusdal, Western Cape, África do Sul
CULTURA: Citrinos 

TIPO DE IRRIGAÇÃO: Gotejadores localizada ou “in-line” (baixo fluxo)
MEIO DE CULTIVO: Solo
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FORMAÇÃO

CLIENTE: Centro de Formação NAMPAADD, Gaborone, Botsuana 
CULTURA: Vários produtos, sobretudo legumes
TIPO DE IRRIGAÇÃO: Principalmente irrigação por gota a gota 
NOTAS: Damos formação sobre projectos de estufas e equipamento NMC para 
pessoal do governo do Botsuana.

CLIENTE: Africado, Tanzânia
CULTURA: Mirtilos

TIPO DE IRRIGAÇÃO: Irrigação gota a gota
NOTAS: Montamos o sistema de irrigação de um bloco experimental de mirtilos e 

demos formação sobre planeamento de irrigação em diferentes meios.

TANZÂNIA
SANYA JUU 

ANGOLA
LUANDA, MALANJE  

ZIMBABUÉ
HARARE 

BOTSUANA
GABORONE

NAMÍBIA
ARIAMSVLEI, STAMPRIET, KAVANGO

LIMPOPO, ÁFRICA DO SUL
TZANEEN

MPUMALANGA, ÁFRICA DO SUL
MBOMBELA (NELSPRUIT)

NORTH WEST, ÁFRICA DO SUL
RUSTENBURG, MADIKWE

LESOTO
MASERU

WESTERN CAPE, ÁFRICA DO SUL
GRABOUW, GREYTON, WELLINGTON, 
STELLENBOSCH, WOLSELEY, GEORGE, 
CITRUSDAL, PORTERVILLE, PIKETBERG, 
SWELLENDAM, RAWSONVILLE, NAPIER, 
RIVIERSONDEREND, RIVERSDAL, HERMANUS, 
BOTRIVIER, VYEBOOM

LIGAÇÕES COM A NOSSA CADEIA DE EXCELÊNCIA 
Temos colaborado ao longo dos anos com os principais fornecedores e associados deste sector. 
São pontos de ligação fortes na nossa promessa de um serviço de excelência e qualidade no trabalho.

ONDE DEIXAMOS A NOSSA MARCA

ÁFRICA DO SUL

NAMÍBIA
BOTSUANA 

ZIMBABWE

ZAMBIA

ANGOLA

LESOTOLESOTOLESOTO

TANZÂNIA

MOZAMBIQUE
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POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO

MARQUE A SUA CONSULTA HOJE MESMO

+244 993 028 660

info@cherryirrigation.com 

www.cherryirrigation.com 

Rua Senado da Camâra, Complexo da  
Cidadela Desportivo vãos 55, Luanda, 
Angola




