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População agrícola em Cabo Verde
diminui quase 18% em 11 anos

Mais Notícias

O número de agricultores diminuiu quase 18%
em Cabo Verde em 11 anos, onde atualmente um
em cada três pessoas dedica-se à prática da
agricultura, revelou um estudo apresentado
hoje na cidade da Praia.

Os dados constam do V Recenseamento Geral da
Agricultura (RGA), que concluiu que em 2015 um
total de 182.396 pessoas (34,8% da população)
praticavam a agricultura em Cabo Verde, menos
17,9% do que os 222.254 de 2004, ano em que tinha
sido realizado o último estudo.

O estudo, cuja recolha direta foi feita pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) entre novembro de 2015 e março de 2016,
revelou que o país contava com 45.399 explorações agrícolas
familiares, um aumento de 2,1% em relação ao último
recenseamento.

De acordo com o documento, o país tinha 42.470 famílias em que
pelo menos um membro praticava a agricultura, totalizando
182.396 pessoas e correspondendo a 34,8% da população.

No que diz respeito à população agrícola, o estudo notou um
equilíbrio de género, sendo 50,9% de mulheres e 49,1% de
homens, e que dois terços (65,1%) vivem no meio rural e 34,9% no
meio urbano.

Segundo o recenseamento, o quinto do género realizado em Cabo
Verde, a maioria da população ativa (71,6%) na agricultura tem
entre 20 a 65 anos, tendo também um equilíbrio de género, com
50,3% de homens e 49,7 de mulheres.

Relativamente aos concelhos e ilhas, o recenseamento notou que
a maioria das explorações agrícolas (59,1%) localiza-se na ilha de
Santiago, também a maior do país, sendo 13,6% no concelho de
Santa Catarina, interior da mesma ilha.

O estudo concluiu que o país tem um total de 74.944 parcelas
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