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As ilhas Oceânicas 
A origem do arquipélago de Cabo Verde e das outras ilhas da 
Macaronésia está intimamente relacionada com a formação, abertura 
e expansão do oceano Atlântico (erupções submarinas de magmas 
principalmente básicos). 
  
 

A região da Macaronésia, 
com uma área aproximada 
de 14.743 km2, agrupa as 
ilhas Canárias (7.542km2), 
Cabo Verde (4.033km2), 
Açores (2.344km2), Madeira 
(810km2) e Selvagem (4km2).  
 



O Arquipélago de Cabo Verde 
O arquipélago de Cabo Verde localiza-se na margem oriental do Oceano 
Atlântico, a cerca de 500 km ao Oeste do Cabo Verde senegalês, na costa 
ocidental africana. 
 
É constituído por 10 ilhas (Figura 1), nove habitadas, com áreas que variam 
dos 35 km2 (ilha de Santa Luzia, desabitada), aos 991 km2 (ilha de Santiago). 
Também abrange treze ilhéus desabitados, para uma área total de 4.033 km2.  
 
 
 

Fig. 1. Localização 
geográfica das ilhas 
de Cabo Verde 



O Arquipélago de Cabo Verde 

As ilhas de origem vulcânica apresentam dimensões e configurações 
diversas e características geológicas e geomorfológicas que as 
diferenciam. De acordo com a sua posição em relação à direção dos 
ventos dominantes de Nordeste, o arquipélago fica dividido em: 
 
! Ilhas de Barlavento (Norte) - Santo Antão, São Vicente, Santa 
Luzia, São Nicolau, Sal e Boavista e os ilhéus desabitados Branco e 
Raso, ilhéu dos Pássaros, ilhéu Rabo de Junco e os ilhéus de Sal Rei 
e do Baluarte;  
 
• Ilhas de Sotavento (Sul) - Maio, Santiago, Fogo e Brava e os ilhéus 
de Santa Maria, os ilhéus Grande, de Cima, do Rei, Luís Carneiro, 
Sapado e o ilhéu da Areia. 

• Ilhas montanhosas: Ex: Fogo, Santiago, Santo Antão. 

• Ilhas planas: Ex: Boa Vista, Maio, Sal. 
 
• Ponto mais alto: Pico do vulcão, na ilha do Fogo (2.829m). 



Descobrimento: 1460-62 

Independência: 05 Julho 1975 

Bandeira:  

 

Divisão Administrativa: 22 concelhos 

O Arquipélago de Cabo Verde 

População (2015): 524.833 habitantes 

! Praia (151.436hab.)  

! São Vicente (81.014hab.) 

Língua Oficial: Português 

Língua Nacional: Crioulo cabo-verdiano 

Capital: Praia, na ilha de Santiago 

Clima: tropical seco 

Temperatura média anual: 25ºC 

Precipitações: 250-500mm/ano 

 



SECTOR PRIMÁRIO 
! A pesca assume o principal papel,  
! A agricultura, pecuária e silvicultura pouco contribuem para o PIB, 
dadas as condições climáticas adversas e os escassos recursos 
naturais (Ferreira, 1998). 
 
SECTOR SECUNDÁRIO 
! A escassez de matéria-prima, de recursos humanos e de materiais, 
limita o desenvolvimento da indústria.  
! A indústria agroalimentar, mecânica e elétrica sobressaem neste 
sector,  
! A indústria extrativa limitada ao basalto e às argilas. 
 
O SECTOR TERCIÁRIO  
! Importante para a economia nacional, 
! Destaque para o turismo, como fonte de receita e representa cerca 
de 4% do PIB (INE 2000). 
! A ajuda externa e a emigração tendem também a equilibrar o défice 
comercial estrutural do país.  
 

O Arquipélago de Cabo Verde 



A ilha de Santiago - Cabo Verde 
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Recursos Humanos 

!  Pessoal do INIDA - 200  

!  Pessoal de apoio (65%)  
 
!  Técnicos & Investigadores (Mestres & 
Doutores (35%) 

	



Estruturas de apoio 
1.  Laboratório de análise de solos, águas e 

plantas (LASAP) 

2.  Laboratório de Luta Integrada 

3.  Laboratório de culturas “in vitro” 

4.  Laboratório oficial de análise da qualidade do 
pescado (LOPP) 

5.  Laboratório de sementes hortícolas 

6.  Unidade de Cartografia e Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) 

Recursos humanos / Património 



Estruturas de apoio 
!  Centro de Documentação e Informação Agrária 

(CNIDA) 
!  Centro Nacional de Hidroponia (CNH) - Centro Regional 

de Culturas Protegidas 
!  Estações experimentais 
•  Tarrafal 
•  São Jorge dos Órgãos  
•  Justino Lopes 
•  São Domingos  
•  Afonso Martinho (Santo Antão) 
!  Jardim Botânico "Grandvaux  L. Barbosa" 

	

Recursos humanos / Património (cont.) 



INIDA - A Direção de Investigação 

Três (3) Departamentos funcionais: 
1.  Departamento de Ciências do Ambiente (Solos, Água, 

Biodiversidade) 

2.  Departamento de Agricultura e Pecuária (culturas 
hortícolas, raízes e tubérculos, culturas pluviais, 
espécies frutícolas, irrigação, fertilização dos solos e 
das culturas, luta integrada e pecuária) 

3.  Departamento de Agro-economia e Sociologia Rural 
(indicadores socioeconómicos, custos de produção, 
avaliação de impacto das tecnologias, sistemas de 
produção agrícola) 

	



Programa de Ciência e Tecnologia 

Programa Investigação Agrícola Aplicada a 
Transferência de Conhecimentos 

Contribuir para a modernização da agricultura disponibilizando 
informações e tecnologias que permitam o aumento sustentável  

da produção e da produtividade agropecuária 
	



O Programa inclui os seguintes Projetos de 
Investimento Publico 

Apoio Investigação Novas 
Tecnologias de Agro-negócios  

Investigação Aplicada no 
Sector Agrícola de Regadio 

 

 
Rede Observatório  

Seguimento Ecológico a Longo Prazo  
 

 
 
Valorização das Zonas Áridas e 

Semiáridas 
 

 



As atividades de Investigação Aplicada realizadas no 
âmbito destes Projetos estão relacionadas: 

1.  Seleção de novos cultivares de espécies & variedades hortofrutícolas mais 
adaptadas às condições agroclimáticas locais, de interesse agronómico e 
qualidade comercial. 

2.  Produção de sementes hortofrutícolas. 

3.  Manutenção de bancos de germoplasma de batata-doce e mandioca e 
espécies fruteiras. 

4.  Avaliação de materiais e técnicas de irrigação. 

5.  Métodos de controlo de pragas e doenças. 

6.  Estudos económicos das diferentes fileiras prioritárias (10). 

7. Avaliação da produção e da produtividade de pastagens. 
 
8. Inventariação da flora, fauna, solos, agricultura e pecuária da sub-bacia da 

ribeira Seca. 

	
	

	

 



As atividades de Investigação Aplicada realizadas no 
âmbito destes Projetos estão relacionadas: (cont.) 

9. Monitorização de recursos naturais (solos, vegetação, água). 
 
10. Conservação da biodiversidade terrestre  
 
11. Instalação e conservação de bancos de germoplasmas de purgueira e café. 

 
12. Seguimento do custo de produção e rentabilidade económica. 
 
13. Atividades de pré- vulgarização (Dias de Campo & Feiras Agropecuárias e de 
Agronegócios). 
 
14. Instalação de campos demonstrativos em terrenos de agricultores 
(vulgarização de tecnologias apropriadas). 
 
15. Divulgação dos resultados da investigação (pacotes tecnológicos, 
publicações cientificas, workshop). 

	
	
	

	



Testes de espécies & variedades hortícolas e raízes e 
tubérculos (condições controladas - estufas e campo aberto) 



	
	
	
	
	
	

Produção de sementes pré base, base e comercial de espécies 
& variedades hortícolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espécies Variedades 
Bissap Vinto 
Cebola Violeta	Galmi	20 
Coentro Aromá6co 
Couve-chinesa 1100 
Mostarda 
Nabo 
Pimento Bonita 
Rúcula 
Tomate CV-01 

Cereja 

Na6va 
Robusta 

Anos 2013 2014 2015 
Produzidas 

(Kg) 
29.142  131.395 173.120 



Formação de agricultores - técnicas 
agrícolas de produção  



CONSERVAÇÃO DE MATERIAL VEGETATIVO 
Conservação de material vegetal  

vasos de vegetação     
Bancos de germoplasma  

campo aberto	

Introdução de novas variedades de batata-doce de polpa 
alaranjada e roxa 



Divulgação dos Resultados da Investigação 
Jornadas Cientificas & Workshop   

		

Dia Mundial da Alimentação   

Feiras Internacionais de 
Agronegócios & Agropecuárias 

Elaboração de 
Pacotes 

Tecnológicos 



Projetos Associados 

!  Projeto Investigação Aplicada em Horticultura. FAO/ FICASE - UNJP/
CVI/042 UNJ. 

"  apoio à segurança alimentar e nutrição das cantinas escolares através da 
diversificação de espécies & variedades hortícolas.  

 
!  Projeto - ASTI  - Indicador de Ciências e Tecnologia Agrícola. 

 

!  Projeto "Reforço das Capacidades de Adaptação e Resiliência às 
Mudanças Climáticas no Setor dos Recursos Hídricos em Cabo Verde" - 
financiado pela Agência Canadiana de Desenvolvimento Internacional 
(CIDA).  

 

"  contribuir para o aumento da capacidade de adaptação e resiliência aos 
riscos de mudanças climáticas através da maior disponibilidade de 
alimentos de alto valor nutritivo, que contribuam na melhoria da segurança 
alimentar e que permitam garantir o uso eficiente da água.  

 

.		



 
As Fruteiras nas ilhas de Cabo Verde" 

 
!  A fruticultura em Cabo Verde tem evoluído de forma positiva nos 

últimos anos e pode ser projetada para o futuro tendo em conta as 
favoráveis condições de clima e de solo que apresentam as ilhas para 
a produção de frutas tropicais, em particular da mangueira, 
bananeira e papaieira. 

 
!  Ainda, devido à existência em algumas das ilhas, por exemplo na 

ilha do Fogo, de zonas com microclimas, o desenvolvimento e a 
produção de frutas de clima temperado (uva, maçã, marmelo, 
pêssego e pera) vê-se favorecida e valorizada, tornando este sector 
um potencial a ser explorado. 

 

!  Contudo, muitos desafios devem ser assumidos, para o 
desenvolvimento sustentável da produção de fruteiras.  



	
Projeto "Relançamento da cultura de bananeira e 
diversificação da produção agrícola na ilha de Santiago"  
 

Objetivos 

1. Contribuir para o desenvolvimento da fruticultura visando a 
melhoria das condições de sustentabilidade alimentar e 
nutricional das populações rurais. 

2. Intensificar e diversificar a produção de fruteiras (bananeira, 
mangueiras e ananaseiros). 

 

Metodologia  
1. Participativa (Pesquisa & Desenvolvimento). 

2. Sensibilização dos beneficiários. 
3. Transferência de tecnologias e de material vegetal de qualidade. 

	
	



Projeto "Relançamento da cultura de bananeira e 
diversificação da produção agrícola na ilha de Santiago"  
 
METAS 
         Bananeiras: 38.035 plantas (19.01ha)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mangueiras: 1.233 plantas (246ha) 

 
Coqueiros: 100 coqueiros anões (0.5ha) 

 

APOIO FINANCEIRO 
União Europeia 

	
	
	

Ananaseiros: 13.147 plantas 
(0.6ha) 



Introdução de Novas Espécies & Variedades 

Novas Espécies & Variedades Fruteiras   

Carambola/Fruto estrela 
(Averrhoa carambola L.)  Aracá 

Acerola 

Pitanga 



	
Projeto "Relançamento da cultura de bananeira e 

diversificação da produção agrícola na ilha de Santiago" 	
	 Novas Espécies & Variedades Fruteiras 

Anona Chirimoya (100 plantas) 

Carissa (20 plantas) 

Framboesa 

Litchia (20 plantas) 

Macadâmia (20 plantas) 

Mirtilo 

Sapotizeiro 
20 plantas 

Amora (Rubus sp.) 
 

Distribuídas nas estações experimentais do INIDA e em parcelas de 
agricultores das localidades de Rui Vaz e Cidade Velha. 



	
Projeto "Relançamento da cultura de bananeira e 

diversificação da produção agrícola na ilha de Santiago" 	
	Novas Especies & Variedades Frutícolas 
Pitaya (Hibridium)  
(instalada em 2013) 

! Procedência Empresa Cultesa, Canárias. 

! Espécies de casca amarela (Selenicereus - megalanthus). 

! Espécies de casca vermelha (Hylocereus (Purpusii, Undatus, Hibridum, JCO1 e 
JCO2)	.	
 

 

! 1er ano de produção - aproximadamente 
14 meses após a plantação (Purpusii, 
Hibridum e Undatus). Variedade Undatus + 
produtiva (3.914 kg/ha). 

! JCO1 e JCO2 variedades menos precoces. 

! Megalanthus (pitaya amarela) variedade 
mais tardia (colheita 17 meses após 
plantação). 

! Duração das colheitas: 5 meses (Agosto - 
Dezembro 2014). 

 



	
Projeto "Relançamento da cultura de bananeira e 
diversificação da produção agrícola na ilha de Santiago"  
 
Novas Espécies & Variedades Frutícolas 
Framboesa (Rubus ideaus L.) – adaptabilidade/pragas e doenças 



Bancos de Germoplasma de Bananeiras 
 Introdução de nove novas variedades de Bananeiras (Musa spp) - 
(Topocho, BRS Tropical, Grande Naine e Gruesa Palmera (Cultesa, Canárias) e 

Grande Naine (Bioclone, Brasil), Ricasa, Curare, Williams, Zelig) 

Estação Experimental 
São Domingos   

665m2 

Estação Experimental  
São Jorge dos Órgãos 

287m2 

Estação Experimental do Serrado  
1.300m2 



Bancos de Germoplasma de Bananeiras 
 Introdução de nove novas variedades de Bananeiras (Musa spp) – 

(Topocho, BRS Tropical, Grande Naine (Cultesa, Canárias e Bioclone, Brasil), 
Ricasa, Curare, Williams, Zelig) 

!  Variedades mais precoces - BRS 
Tropical, Topocho, Curare e Ricassa 
(colheita 12 meses após plantação). 

!  Grande Naine (Bioclone, Brasil - 12,5 
meses).  

!  Variedades Zelig, Grande Naine 
(Cultesa, Canárias) e Williams são mais 
tardias (colheita entre 13 - 14 meses 
após plantação). 

  

Ribeira seca  
Parcelas de beneficiários 



Coqueiro Anão (Cocos nucífera L.) 

Introdução do Coqueiro Anão em parcelas 
de agricultores de diferentes localidades da ilha de Santiago 



Bancos de Germoplasma de Mangueiras 
 Variedades melhoradas de Mangueiras 



Ananaseiros (Ananas comosus L.) 

Novas variedades de ananaseiros (Imperial, MD2 e Vitoria, da 
Bioclone, Brasil) - ilha de Santiago 

Imperial e Vitoria (mais vigorosa) - resistentes à Fusariose. 
MD2 - muito sensível à podridão.  
Maiores dificuldades de adaptação: 
! Condições edafológicas  - pH=7.0-8,5 (neutro-pouco alcalino); 
! Problemas fitossanitários. 



Investigação Aplicada na Proteção Vegetal 
CONTROLO INTEGRADO DE PRAGAS 

Controlo integrado de pragas e doenças de 
bananeira e mangueira 

Métodos alternativos de controlo 
do gorgulho-da-bananeira 

Inventariação e monitorização da 
mosca-da-fruta (B. Invadens) 
 

- Estudo da fitossanidade  da bananeira 
- Diagnóstico da situação nematológica na bananeira  
 

 

Métodos alternativos no controlo 
gorgulho-da-bananeira  
(Cosmopolites sordidus) 

Inventariação e monitorização da mosca-da-fruta  
(Bactrocera  invadens) 

Diagnóstico fitossanitário da bananeira  

Inventário e recomendações controlo nematoides na 
bananeira 



 
Projeto "Relançamento da cultura de fruteiras em  

Cabo Verde" 
 

 
Código do Projeto: TCP/CVI/3603 

Dono do Projeto: Ministério da Agricultura e Ambiente - MAA 

Serviço de execução: INIDA em concertação com as Delegações  

Data de execução: Abril 2016 – Março 2018 

  
Objetivos: 

! Incentivar os agricultores a investir na diversificação de espécies fruteiras, 
recorrendo a plantas de qualidade e a associação de culturas, de forma a 
conseguir maior produtividade nos terrenos dedicados a fruticultura;  
 

! Dar resposta à crescente demanda do mercado em termos de frutas, 
principalmente manga, papaia, ananás, citrinos, abacate, coco e morango.  
 



Projeto "Relançamento da cultura de fruteiras em  
Cabo Verde" (cont.) 

Objetivos: 
 
! Colocar ao alcance de agricultores/produtores, material vegetal melhorado,  
 

! Difundir novas técnicas de produção e de proteção de culturas e de operações 
de colheita e pós-colheita. 
 

Zonas de intervenção: 

! Com potencialidades para a prática de culturas fruteiras (Fogo, São Nicolau, 

Santo Antão e Santiago).  



Projeto "Relançamento da cultura de fruteiras em  
Cabo Verde" cont.) 

Principais ações do Projeto. Plantas de produção local 

	
	

Espécies/variedades	 Quan:dades	

Sementes	de	Coqueiro	 	600	

Plantas	de		Acerola		 100	
Plantas	de	Cajueiros		 300	

Enxerta	de	Mangueiras			 1	000	

Plantas	de	Goiabeira		 100	

Plantas	de	Mangueira		 1	000	

Plantas	de	Abacateiro			 1	000	

Plantas	de	Carambola	 200	

Plantas	de	Cerise	pitanga	 100	

Plantas	de	Fruta		«du	dragon»	 100	



Projeto "Relançamento da cultura de fruteiras em  
Cabo Verde" cont.) 

Principais ações do Projeto 
 
II. Plantas a importar  
 
	
	
	
	
	
	

Espécies/variedades	 Quan:dades	

Plantas	de	Ananas			 1	000	

Plantas	de		Morango	 10	000	

Enxerta	de	Abacate			 1	200	

Sementes	de	Coco	 1	200	



Situação atual da fruticultura a nível das principais 
ilhas agrícolas de Cabo Verde 

Controlo integrado de pragas e doenças de 
bananeira e mangueira 

Métodos alternativos de controlo 
do gorgulho-da-bananeira 

Inventariação e monitorização da 
mosca-da-fruta (B. Invadens) 
 

- Estudo da fitossanidade  da bananeira 
- Diagnóstico da situação nematológica na bananeira  
 

 

ILHA DO FOGO 



Situação atual da fruticultura a nível das principais 
ilhas agrícolas de Cabo Verde 

Controlo integrado de pragas e doenças de 
bananeira e mangueira 

Métodos alternativos de controlo 
do gorgulho-da-bananeira 

Inventariação e monitorização da 
mosca-da-fruta (B. Invadens) 
 

- Estudo da fitossanidade  da bananeira 
- Diagnóstico da situação nematológica na bananeira  
 

 

ILHA DE SANTO ANTÃO 



Situação atual da fruticultura a nível das principais 
ilhas agrícolas de Cabo Verde 

Controlo integrado de pragas e doenças de 
bananeira e mangueira 

Métodos alternativos de controlo 
do gorgulho-da-bananeira 

Inventariação e monitorização da 
mosca-da-fruta (B. Invadens) 
 

- Estudo da fitossanidade  da bananeira 
- Diagnóstico da situação nematológica na bananeira  
 

 

ILHA DE SÃO NICOLAU 



	
	

Dificuldades do setor Frutícola 
 
 !  Secas frequentes, com consequências sobre o ambiente físico; 

 
!  Falta de substituição de plantas velhas (que atingiram o limite 

de vida útil) X novas plantações; 
 

!  Forte ataque de pragas e doenças. 

!  Dificuldades na identificação e utilização de meios de controlo; 
 
!  Limitada introdução e divulgação de variedades melhoradas; 

 

!  Baixo nível de consumo devido ao fraco poder aquisitivo das 
famílias, em particular as famílias rurais; 

 
!  Falta de investimentos na produção de fruteiras; 
 

 

	
	



	
	

Dificuldades do setor Frutícola 
 
 

!  Irregularidades no transporte entre ilhas (deficiente 

escoamento da produção). 

!  Concorrência com outras culturas, nomeadamente as 

hortícolas, devido possivelmente ao maior ciclo de cultivo. 

!  Fraca disponibilidade de terrenos e de água em quantidade e 

qualidade para a produção de fruteiras. 
 

 



Perspetivas do Sector 

1.  Contribuir para o desenvolvimento da fruticultura 
visando a melhoria da dieta alimentar e nutricional da 
população, bem como promover a geração de renda e 
sustentabilidade socioeconómica do agricultor familiar/
empresarial. 

2.  Intensificar e diversificar a produção de fruteiras 
(bananeira, mangueiras,  ananaseiros e outras 
espécies). 

3.  Gerar de tecnologias sustentáveis de produção e 
produtividade do setor frutícola. 

4.  Agricultura orgânica como alternativa de ecológica. 
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