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LOCALIZAÇÃO DE CABOVERDE

 O arquipélago de Cabo Verde está localizado no  Oceano Atlântico, cerca de 

500Km  a oeste da costa do Senegal

 Composto por dez ilhas e todas de origem vulcânica, das quais 9 são 

habitadas.

 Dividido em dois grupos :  Sotavento (mais oriental) composto pelas ilhas de 

Maio, Santiago, (a maior de todas) fogo e Brava e o grupo de Barlavento 

(mais ocidental) composto por Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia 

(desabitada) São Nicolau, Sal, Boavista. 





 Área de 4.033km2

 O clima é tropical seco com pouca variação de temperatura, o que torna as

chuvas escassas, aleatórias e mal distribuídas no espaço e no tempo

 A estação chuvosa vai de Julho a outubro com uma precipitação média de

230 milímetros.

 A população de Cabo Verde foi estimada em 491.683 habitantes uma

densidade média estimada de 121 habitantes / km2 e uma taxa de crescimento

média anual de 1,1% (RGPH 2010).



 Em termos agro ecológica e bioclimática, pode-se distinguir as seguintes

zonas: áridas, semi-áridas, sub-húmidas e humidas.

 A flora é pobre com fraca cobertura vegetal

 A vegetação natural é composta de formação herbácea recursos para

pastagem , formações lenhosas raras, e vegetação introduzida composta de

florestas que ocupam atualmente uma área quase 100.000 ha ou 23% do

território nacional.



Introdução e desenvolvimento da 

apicultura em Cabo Verde

 Com a implementação das políticas públicas, o governo pretende que as famílias

criem o seu próprio auto emprego, através das atividades geradoras de rendimento,

com vista à redução da pobreza. Nesta base, o sector apícola não só intervém a

nível da polinização mas também permite às famílias aumentar os seus

rendimentos, através da comercialização de produtos apícolas, nomeadamente: mel,

cera, própolis, etc.

 As actividades apícolas tiveram o seu início em 1992, no âmbito do projecto 

GCP/RAF/276/ITA, “Floresta e Segurança Alimentar na Africa Saheliana”

 Em 1993 Com o objetivo de assegurar a formação e a condução das actividades 

apícolas nas diferente níveis, a FAO institui-se uma assistência técnica a Célula 

Nacional da Apicultura, 



• ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS ENTRE 1992 A 1998

 Formação (agricultores, técnicos auxiliares);

 Sensibilização e  vulgarização ;

 Captura, dominação e criação de abelhas; 

 Estabelecimento de apiários nas ilhas mais agrícolas de Cabo Verde;

 Estudo botânico da flora apícola,



Formação. 



 Aumento de capital biológico; 

 A distribuição de colmeia e equipamentos;

 Avaliação da capacidade e a produção de mel (1994 -1998);

 Extração do mel 1999/2003;

 Embalagem e degustação do mel; 

 Após o termino do projeto as atividades continuaram , mas com muitas dificuldades. 

 Dado aos problemas  financeiros e   tecnicos, as actividadeso tiveram o seu declínio  a 

partir de 2008

















situação  atual  da apicultura e perspetivas.

Com o objectivo de promover a prática de apicultura a nível da ilha de Santiago, foram 

realizadas nos finais de 2015 as seguintes actividades:

 Diagnóstico do estado da apicultura em todos os concelhos  da ilha de Santiago,

 Identificação e recuperaçao das colmeias anteriormente instaladas, em estado de 

degradaçao. 

 Contacto com antigos apicultores  e agricultores sensíveis à instalação de colmeias 

nas suas culturas (aproveitamento do serviço de polinização),

 Sensibilização dos fruticultores para a  prática apícola



Preparação para a  realização de capturas



Formação de apiários em S. Jorge 
Propriedade privada- tarrafal



Constrangimentos

 Falta de financiamento; 

 Equipa técnica reduzida/ dois técnicos superiores e um auxiliar;

 Número reduzido de colmeias para a produção das colonias a nível das ilhas; 

 Falta de materiais e equipamentos;

 Necessidade de identificação genética da espécie melífera de Cabo Verde;

 Necessidade de rever a flora apícola de Cabo Verde;

 Dificuldades em formar e estagiar técnicos, agricultores, apicultores e animadores 

rurais;



Justificação para um novo investimento em Apicultura

 Necessidade de reorientação da Apicultura e adotar-lhe de um orçamento

próprio anual para sua promoção ao nível nacional;

 A existência ainda de um grande mercado em termos de necessidade do mel,

que poderá ser coberto caso funcionasse de forma contínua e produtiva cerca

de 500 colmeias;

 A modernização e diversificação da agricultura em curso, acompanhada de um

programa alargado de mobilização de água, e a instalação crescente de culturas

protegidas com recurso a estufa, que aumenta a necessidade crescente de

agentes polinizadores para aumento da produção;



 Existência de áreas nas montanhas cobertas com espécies florestais de grande

valor para a produção de mel, incluindo eucalyptus sp. E Grevillea robusta. Nas

zonas costeiras há Acácia sp, AloeVera, cocos nucífera, Leucaena Leucocephala,

Musasp, Parkinsonia culeata, prosopis juliflora e ziziptus Mauritânia etc.

 Em Santiago e Fogo existem muitas colónias de abelhas silvestres. Vivem em

muros, cercas de pedra, em rachaduras das casas nas montanhas.

 A polinização das acácias etc., para o aumento de forragens (vagens) para os

gados;

 A existência de abelhas em quatro Ilhas de Cabo Verde que garantem a instalação

de apiários nestas ilhas e desenvolver com segurança a apicultura;

 A necessidade de formar tecnicos, vulgarizadores e camponeses, para o

alargamentos das experiências a um número maior de comunidades agrícolas à

nível do país;



 Necessidade de instalar definitivamente a apicultura nas mãos dos

camponeses;

 Necessidade de identificação genética da espécie melífera de Cabo Verde;

 Necessidade de rever a flora apícola em Cabo Verde;

A reorganização das atividades apícolas em Cabo Verde vai permitir a

Promoção da agricultura através da polinização das culturas , valorização dos

produtos apícolas, melhoria de vida da dieta alimentar da população,

desenvolvimento do turismo e principalmente a proteção ambiental.



Materiais  Apicolas
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