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Assunto: MozBio financia produção de mel em  
                Chimanimani 
 
 

O Projecto de Áreas de Conservação para Biodiversidade e 
Desenvolvimento (MozBio) está a financiar projectos comunitários 
destinados a massificar a produção de mel para abastecer ao 
mercado local e nacional e para o aumento da renda das famílias 
que vivem nas imediações da Reserva Nacional de Chimanimani, 
localizada na província central de Manica. 
 
Para colocar em prática a iniciativa, o MozBio vai desembolsar um 
total de 267.852,00 dólares americanos, o equivalente a 
20.088.900,00 de meticais. 
 
Prevê-se que o investimento venha a beneficiar a cerca de 500 
pessoas que se dedicam à produção de mel para a 
comercialização, das quais 40% serão mulheres. Do total dos 
beneficiários, apenas 200 é que possuem colmeias.  
 
Para reverter o cenário, o investimento do MozBio inclui a 
aquisição e fornecimento de colmeias convencionais e 
equipamentos de protecção, fumigação abrangendo 300 famílias 
envolvidas na actividade. 
 
Assim, pelo menos 10 colmeias convencionais deverão ser 
fornecidas a cada família, o que irá elevar os níveis de produção 



 

dos actuais 2 para 10 quilogramas de mel por colmeia, podendo 
totalizar, no final de cada colheita, 35 toneladas de mel. 
 
As colmeias e outros equipamentos serão adquiridos e entregues 
à Associação de Apicultores de Chimanimani que será 
responsável pela sua distribuição e conservação para assegurar 
que venham a ser utilizados durante um período longo. 
 
Actualmente, existe uma crescente demanda de mel tanto no 
mercado nacional como internacional que viabiliza o 
desenvolvimento da apicultura em moldes comerciais. De acordo 
com dados do mercado, o mel de Chimanimani está entre os 
melhores produzidos em Moçambique neste momento. 
 
A Mozambique Honey Company, Lda (MHC), comprou, em 2015, 
cerca de 14 toneladas de mel proveniente de vários locais da 
província de Manica, níveis de procura que aumentaram para 26 
toneladas em 2016 e com a previsão de atingir 40 toneladas em 
2017. 
 
A empresa irá celebrar contratos com os apicultores para a 
compra do produto oferecendo melhor preço no mercado, desde 
que eles concordem em adoptar boas práticas de apicultura e 
manter os compromissos de gestão sustentável dos recursos 
naturais. 
 
A apicultura foi sempre uma actividade exercida por homens, mas 
nos últimos anos existem tendências de envolvimento de 
mulheres, uma vez que grande parte dos “chefes de famílias” 
encontra-se envolvida em outras actividades dentro e fora da 
província sem, muitas vezes, a possibilidade de enviar dinheiro 
para as suas famílias custearem despesas e, a apicultura acaba 
sendo uma fonte alternativa de geração de renda destas famílias. 
 
O MozBio é um projecto implementado pela Administração 
Nacional das Áreas de Conservação e é financiado pelo Banco 
Mundial (BIRD) para o período de 2015 a 2018. Ao longo deste 
período prevê-se que beneficie pouco mais de 2.500 pessoas, na 
Reserva Nacional de Chimanimani nas várias acções em curso. 



 

 
 

Maputo, 09 de Fevereiro de 2017 
O Departamento de Comunicação e Marketing 
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