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Dia do Mel no Parque Nacional de Gorongosa 
 
 

 
 

O produto final: o excelente Mel da Gorongosa 
 

 
A equipa que recolheu o primeiro mel 

incluiu técnicos de apicultura 
 

Chitengo – O Parque Nacional 
da Gorongosa realizou recentemente a 
colheita inaugural de mel produzido no 
seu apiário didáctico instalado no Cen-
tro de Educação Comunitária (CEC).  

Trata-se da primeira cresta de 
mel proveniente das 40 colmeias insta-
ladas há 6 meses na pequena floresta 
de miombo do CEC, que servem como 
instrumento de prática para as comuni-
dades vizinhas que para lá convergem 
afim de adquirirem conhecimentos a-
vançados de apicultura, através de cur-
sos de formação promovidos pelo De-
partamento de Desenvolvimento Hu-
mano do Parque.  

No local também foi instalada 
uma casa de mel, onde ocorre o pro-
cessamento e armazenamento do pro-
duto. 

O Programa de Apicultura en-
volvendo as comunidades da Zona de 
Desenvolvimento Humano do Parque 
Nacional da Gorongosa, enquadra-se 
no âmbito da diversificação de activi-
dades de geração de rendimento a base 
de recursos florestais não madeireiros, 
por forma a aumentar a resiliência eco-
nómica das comunidades e garantir a 
sustentabilidade ambiental e conserva-
ção da biodiversidade da região da 
Grande Gorongosa. A iniciativa visa 
estimular a prática de uma produção a-
vançada e comercial do mel e valoriza-
ção da cadeia de agronegócio apícola. 

A filosofia do programa tem 
como base a capacitação de apicultores 
de contacto na manipulação avançada 
de apiários, distribuição de colmeias 
melhoradas, compra de mel às comuni-
dades locais por parte do Parque, e li-
gação dessas comunidades ao mercado 
comercial do mel. Até ao momento já 
foram capacitados 60 membros das co- 

 
Breve explicação sobre as vantagens das 

colmeias melhoradas da Gorongosa 
 

munidades e comprados cerca de 240 
quilos de mel bruto produzidos pelos 
camponeses desde o início da presente 
campanha que termina entre Agosto e 
Setembro. Até ao final de Abril o PNG 
espera poder adquirir mais 800 quilos 
de mel aos membros das comunidade 
locais. 

O evento foi testemunhado por 
membros dos governos locais, com 
destaque para o Administrador do Dis-
trito de Cheringoma, a  Secretária  per- 

manente do Distrito da Gorongosa, Di-
rectores Distritais de Actividades Eco-
nómicas, líderes comunitários bem co-
mo apicultores das comunidades vizin-
has.  

Um dos momentos altos deste 
Dia do Mel na Gorongosa teve lugar 
quando o Grupo “Juntos” da Escola 
Secundária Eduardo Mondlane da Vila 
da Gorongosa apresentou uma peça 
teatral sobre os benefícios da apicultu-
ra moderna.■ (Redacção/ PNG) 
 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 


