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Apoios aos apicultores afetados pelos incêndios

REPORTAGEM
Apicultores reclamam mais apoios

e proteção do mel europeu

ENTREVISTA
«É necessário inovar para diluir o risco do negócio»

Miguel Vilas Boas, especialista em Tecnologia Apícola



Reagir após os incêndios e perante a seca

O ano de 2017 ficará para a história como um ano negro
para Portugal e para a Apicultura Nacional, na sequência dos
piores incêndios de que há memória na história do país.
Conta-se a perda inadmissível e irreparável de mais de 100
vidas humanas, entre as quais alguns apicultores, mas também
a maior área ardida de sempre, com o consequente desapa-
recimento de uma grande área de pasto para as abelhas.

Agora é tempo de reagir a toda esta devastação e de reerguer
o país. A FNAP está, junto com as suas associadas, a envidar
esforços para a recolha de informação sobre todos os pre-
juízos diretos e indiretos dos incêndios do verão e outono
de 2017, que suportará a elaboração de um documento de
síntese e proposta de atuação que entregará a todas as
entidades competentes, procurando com isso minimizar
todos os danos e perdas sofridos pelos apicultores nacionais.

Conforme informamos nesta edição da Apinfo, os apicultores
atingidos pelos incêndios podem candidatar-se aos apoios
da Operação 6.2.2. �Restabelecimento do potencial produtivo�
do PDR2020.

Menos dramática, mas igualmente preocupante é a seca
que assola o país há vários meses, com consequências nefas-
tas para a produção de mel. Neste caso, o Governo criou
uma linha de crédito garantida que pretende compensar o
aumento dos custos de produção resultantes da seca, nomea-
damente os custos relativos à alimentação das colmeias,
devido à escassez de pastagens. Conheça os montantes e
as condições do apoio mais à frente nesta edição.

Boa leitura!
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«É necessário inovar
para diluir o risco do negócio»

Miguel Vilas Boas, especialista em tecnologia apícola e diretor

da Escola Superior Agrária de Bragança, está na origem de

muito do progresso registado na Apicultura portuguesa nos

últimos 15 anos.

Químico de formação, Miguel Vilas Boas, foi cativado pela

Apicultura no início do milénio ao integrar o quadro

docente da Escola Superior Agrária de Bragança e como

fundador do Centro de Investigação de Montanha (CIMO),

criado em 2003.

O seu primeiro trabalho de investigação em Apicultura

incidiu sobre o tratamento da varroose com novas

moléculas autorizadas em Modo de Produção Biológico

(MPB). Recorda que nesse período havia apenas três

apicultores e 250 colmeias em MPB, mas passados 15 anos

são já centenas os apicultores em MPB e cerca de 50.000

as colmeias certificadas. O maior núcleo de apicultores

biológicos surgiu precisamente nas regiões de Trás-os-

-Montes e do Alentejo, onde este projeto decorreu.

Resultou também do trabalho liderado por Miguel Vilas

Boas um �Manual Técnico de Apicultura em MPB� e a

criação da primeira entidade produtora de cera certificada

em MPB � a Associação de Apicultores do Parque Natural

de Monte-sinho. «Isto prova que a investigação tem

impacto real na atividade produtiva», afirma o investigador,

dando outro exemplo de transferência de conhecimento

para os apicultores: «conseguimos iniciar alguns núcleos

de produção de própolis, contribuímos para ultrapassar

as dificuldades de padronização da qualidade desde

subproduto, e inclusive facilitámos contatos para

comercialização da própolis».

Miguel Vilas Boas tem dedicado grande parte da sua car-

reira à investigação da melhoria do modo de produção

do mel, à avaliação de problemas sanitários das abelhas

(sobretudo varroose e loque americana), e mais recente-

mente, à diversificação dos produtos da colmeia.

DivInA-Diversificação e Inovação na Produção Apícola

O desafio a que se propõe nos próximos anos é incentivar

e cativar os apicultores para produzir pólen, própolis, pão-

de-abelha e apitoxina (vulgo veneno de abelha), através

do projeto DivInA- Diversificação e Inovação na Produção

Apícola, financiado pelo PDR2020 ao abrigo da Operação

1.0.1 - Grupos Operacionais, onde a FNAP é um dos parcei-

ros. Um dos muitos objetivos do projeto é identificar os

timmings ideais de produção e a rentabilidade dos diversos

produtos da colmeia na exploração apícola e elaborar

manuais de Boas Práticas para a produção destes produtos.

entrevista
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«Se nos focarmos exclusivamente no mel, estamos mais

vulneráveis à volatilidade dos preços e do mercado. É

necessário inovar e diversificar para diluir o risco do negócio

e estabilizar o rendimento», explica, acrescentando «na

Apicultura há um conjunto de produtos que não competem

uns com os outros e há práticas que até são complemen-

tares. Pode ser viável reduzir a produção de mel em 15%

e investir na produção de apitoxina», exemplifica.

Miguel Vilas Boas é líder do grupo da própolis na Comissão

Internacional do Mel, onde coordena vários laboratórios

internacionais na avaliação de procedimentos e da qualida-

de da própolis, também integra a vice-presidência da Api-

mondia na seção de qualidade e tecnologia de produtos

apícolas.

«O setor apícola é coeso e tem voz ativa»

O que justifica a elevada qualidade dos produtos da colmeia
portugueses?

Os produtos da colmeia portugueses demarcam-se cla-
ramente pela qualidade (�) o baixo nível de industrialização
do nosso país e a fraca densidade populacional das zonas
rurais são positivas para a Apicultura, porque criam condições

para a produção de mel de alta qualidade, seja por inexistência
de contaminações ou porque a vegetação espontânea é
muito diversificada, com grande variedade floral.

Usar as abelhas para polinização de culturas agrícolas
intensivas põe em risco a qualidade do mel?

Desde que haja uma relação de simbiose entre o agricultor
e o apicultor e respeito pela regra de não aplicar pesticidas
durante a floração, não há prejuízos para as abelhas, nem
a qualidade do mel é afetada. Infelizmente, ainda há um
grande desconhecimento por parte dos agricultores da
mais-valia que representa a polinização por Apis mellifera
na produção de frutas e hortícolas. Os ganhos de produti-
vidade chegam a atingir os 50% quando as culturas são
polinizadas por abelhas.

As alterações climáticas são uma ameaça real à apicultura
em Portugal?

Sim, desde logo as alterações climáticas afetam a dis-
ponibilidade de flora autóctone de que dependem as
abelhas. Consequentemente há uma desregulação da
colónia, resultado da dessincronização entre a alimentação
disponível e o estado de desenvolvimento deste superor-
ganismo. Cabe ao apicultor regular o comportamento da
colónia, ou seja, ter uma atitude mais proactiva. Por exem-
plo, se a população de um apiário aumentou em demasia
e não existe alimento suficiente para a alimentar, devido
a uma primavera muito chuvosa, é preciso deslocar algu-
mas colmeias. Por outro lado, os verões amenos geram
aumento da população de abelhas mas também do
número ácaros parasitoides dentro das colónias, sendo
necessário atuar de forma mais rápida no controlo destas
pragas, porque os níveis de infestação tornam-se insusten-
táveis e a colónia colapsa, mesmo sendo forte. A Apicultura
é cada vez menos programável e exige muita capacidade
de interpretação do comportamento das colónias.

As abelhas em Portugal estão a morrer?

Globalmente a mortalidade das abelhas é um facto, mas
há países onde o impacto é nulo ou negativo. Em Portugal
a mortalidade das colónias é estimada em 10 a 20% ao
ano, mas temos conseguido repor e aumentar o efetivo.
As causas da mortalidade são diversas, os pesticidas não
são os únicos culpados, o tipo de maneio também influên-
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Ensaios de campo para avaliação do impacto da dosagem e modo
de aplicação de timol
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cia a vitalidade da colónia. Em Espanha, por exemplo, faz-
se uma exploração massiva da produção de pólen (a fonte
proteica das abelhas), o que em conjunto com colocação
dos apiários em locais de monofloralidade, faz com que
as abelhas fiquem mais débeis e suscetíveis a doenças. Já
em França, a principal causa da mortalidade é o uso exces-
sivo de pesticidas.

Como olha para a apicultura nacional na atualidade? Com
orgulho ou com preocupação?

A Apicultura é dos poucos setores agrícolas onde produ-
tores, investigadores e legisladores trabalham de forma
tão próxima. O setor apícola tem evoluído bastante nos
últimos 20 anos e apesar de ser pequeno, é coeso e tem
uma voz ativa. O perfil do apicultor português mudou
muito, entrou gente jovem no setor, com uma nova dinâ-
mica, recetiva ao conhecimento e à inovação. É claro que
há novos problemas sanitários que ameaçam as abelhas,
devido à globalização e às alterações climáticas, mas
haveremos de encontrar soluções para conviver com eles.

O mel português é um pequeno tesouro com grandes
potencialidades�

Sim é verdade, mas em Portugal não há uma cultura de
consumo de mel, como noutros países da Europa, sobretu-
do de mel de qualidade. É preciso informar o consumidor

das diferenças entre um mel pasteurizado e ultrafiltrado,
sem garantia de origem, e um mel de qualidade como o
que produzimos em Portugal. Devemos apostar mais na
criação de marcas de mel, investir na embalagem e nos
rótulos para valorizar o mel nacional.

Qual o valor direto e indireto gerado pela fileira apícola
em Portugal?

Estima-se em 50 milhões de euros o valor da produção
nacional de mel. Já o valor dos serviços do ecossistema
das abelhas (70% a 80% de tudo o que comemos depende
da polinização por abelhas) é incalculável, poderá atingir
30 vezes o valor da produção do mel.

Há margem de crescimento para o número de apiários
em Portugal?

Acredito que sim, há espaço para isso. Com a instalação
de novos apicultores, chegaremos provavelmente a 1
milhão de colónias em Portugal, na próxima década. A
evolução será influenciada pelos preços do mel no merca-
do mundial, ao preço atual é previsível que aumente o
número de apiários. À medida que o volume de novos
produtos da colmeia aumente as necessidades do mercado
vão aumentar.

Eficácia da própolis no controlo de loque americana

Análise de semioquímicos larvares
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