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Nesta oficina aprendemos sobre a BIODIVERSIDADE DE ABELHAS EM PORTUGAL e construímos um 
bom abrigo para abelhas solitárias.

As abelhas são muito diversas nas suas CARACTERÍSTICAS FÍSICAS como o tamanho: podem 
medir de menos de meio mosquito (2mm) a mais dum abafador (mais de 20mm); a cor: do mais 
completo breu (algumas espécies de  Panurgus  sp.) ao mais intenso brilho metálico ( Agapostemon 
sp.); ou pilosidade, vestindo a coberturas espessas dum urso (abelhões) ou a nudez dos gatos 
egípcios  (p.e.  Hylaeus  ou  Nomada  sp.). Mas as abelhas são igualmente muito diferentes nas 
suas NECESSIDADES ECOLÓGICAS. Algumas são bastante esquisitinhas em termos de comida 
(especialistas), enquanto outras mordiscam qualquer grão de pólen comestível. Algumas nidificam 
em enormes famílias (sociais), ao passo que outras preferem a tranquilidade de uma casinha 
individual (solitárias). Outras ainda  acreditam no compromisso de uma existência comunal. Podem 
construir os próprios ninhos ou  ocupar locais abandonados; abrigar-se debaixo de terra, acomodar-
se à superfície ou procurar uma casa com vista.  

Sabendo agora o que as abelhas precisam e procuram, podemos 
aspirar a construir-lhes uma  casa perfeita. Nesta OFICINA DE 

CONSTRUÇÃO vamos construir diferentes abrigos para abelhas,                           
concebidos de forma participada e usando materiais locais e/ou 

reutilizados com uma boa dose de imaginação à mistura.



CONDIÇÕES
DEStINatárIOS:  público escolar do 3º ciclo e secundário,  público em geral, famílias 
lOtaÇãO: 12 participantes / sessão
DuraÇãO: 6h

valOr SOb CONSulta

CONTACTOS
EmaIl apisdomus@gmail.com
tlm 932896631
fb ApisDomus
SItE http://apisdomus.wixsite.com/andreia-albernaz

MINI BIOGRAFIA
aNDrEIa albErNaz valENtE é bióloga de estudos. Artesã de cortiça. Inventora de 
jogos. Cineasta em construção. Mosaico de experiências várias e aparentemente 
desconexas. Ilustradora.  Mentora e gestora do projecto Apis Domus ®, dedicado, por 
um lado, ao  aprofundamento do estudo da biodiversidade de abelhas em Portugal, 
tendo contribuindo para o Atlas de Abelhas Portugal (Baldock et al. 2018).  Por 
outro, promove o conhecimento da biodiversidade de insectos junto do público em 
geral através da concepção e dinamização de actividades de divulgação, palestras e 
oficinas, nomeadamente de construção de ninhos para abelhas solitárias.


