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A Capacitação dos Produtores Rurais de Caju Ganha Força
Em parceria com a Self Help Africa, a ACA está 
abordando questões de igualdade de gênero e de boas 
práticas agrícolas através do projeto “Empoderamento das 
Mulheres Produtoras de Cajus” no Gana e no Quênia. 

Este projeto, o qual se iniciou em junho de 2015 e é 
financiado pela Fundação Walmart, tem como objetivo o 
aumento de renda para os lares dos pequenos produtores 
rurais ao lhes dar treinamento sobre as boas práticas 
de produção rural. Para se assegurar de que o mercado 
africano seja o beneficiário final da intervenção, o projeto 
simultaneamente treinará os produtores rurais e fará o 
estabelecimento de contatos entre as comunidades de 
produtores rurais e as instalações de processamento. 
O projeto coloca o seu foco especificamente no 
empoderamento das mulheres da cadeia de valor do caju 
através de treinamento sobre a diversificação da renda 
familiar. 

Après quasiment une année de mise en œuvre du projet, 
lAproximando-se de quase um ano de implantação, a ACA 
se engajou diretamente com as comunidades beneficiárias 
para progredir ainda mais e para compreender os principais 
desafios. De 16 a 21 de abril, a equipe da ACA, composta 
pelo Diretor Executivo e outros funcionários, viajou ao 
município de Kilifi, no Quênia, para executar uma visita 
de monitoramento do projeto financiado pela Walmart. 
Na companhia de sete representantes dos parceiros 
implantadores, da Self Help Africa e da Fundação Ustadi, 
a equipe da ACA visitou três grupos de produtores rurais 
nos distritos municipais de Kilifi Norte e de Malindi. 

Junto com os anfitriões, a equipe interagiu com os 
grupos para tratar de questões relacionadas a boas práticas 
agronômicas, ao estabelecimento de preços e às vendas 
de castanhas de caju in natura, ao estabelecimento de 
contatos de mercado, ao acesso a terras, ao acesso ao 
crédito, bem como para conhecer os desafios que eles 
enfrentam. As entrevistas com os beneficiários destacaram 
os efeitos positivos que o projeto já teve sobre a capacidade 
dos elementos-chave locais de melhorar a produção de 
cajus e os seus negócios. 

No Gana, a ACA organizou uma oficina de treinamento 
de 13 a 15 de abril, a fim de implantar o principal 
aspecto dos Sistemas de Informações de Mercado (SIM). 
O foco deste treinamento foi estabelecer contatos entre 
os produtores rurais e as fábricas de processamento 
de cajus registradas junto à ACA. O treinamento 
procurou aumentar a capacidade dos produtores rurais 
de compreender os princípios do SIM, os quais trarão 

benefícios amplos para a cadeia de valor como um todo 
em longo prazo, já que os produtores rurais terão mais 
representação. 

Durante o treinamento, os participantes aprenderam 
habilidades de gerenciamento da cadeia de valor do 
caju relacionadas à comercialização de CCN / RCN, à 
obtenção de informações e à interpretação das tendências 
de mercado, a fim de reduzir os riscos na hora da tomada 
de decisões de mercado durante a temporada de colheita 
de cajus. Durante o trabalho em grupo, os participantes 
assumiram o papel de recebedores dos serviços de 
informações de mercado e o subsequentemente usaram o 
guia para determinar os períodos de decisão, se deveriam 
vender a CCN / RCN ou se deveriam segurar o caju por 
mais tempo.

A ACA fez uma parceria com a Mim Cashew and 
Agricultural Products Ltd no Gana para participar de um 
sistema de compartilhamento de informações de mercado 
junto com grupos de produtores rurais. As relações formadas 
serão a base para as conexões de comercialização entre os 
produtores rurais e o mercado internacional e permitirão 
que haja setores locais sustentáveis e competitivos. A ACA 
utilizará uma ferramenta inovadora de gestão da cadeia de 
suprimentos, a fim de facilitar o estabelecimento direto 
de contatos entre os processadores e as comunidades de 
produtores rurais através de instituições financeiras. O 
sistema tem como objetivo assegurar transações confiáveis 
entre os produtores rurais e os processadores, permitir que 
os produtores rurais tenham acesso ao sistema bancário e 
fortalecer o estabelecimento de contatos comerciais entre 
os processadores de caju e os produtores rurais. 

Ao final deste projeto, em 2017, a ACA tem como 
objetivo contribuir para que haja melhorias sustentáveis 
na renda familiar de 35 mil pequenos produtores rurais no 
Gana e no Quênia, os quais estão atualmente engajados 
no cultivo de cajus. Ao capacitar mulheres produtoras 
rurais e contribuir com a diversificação da renda familiar, 
a ACA está confiante que o projeto crie um impacto 
sustentável e de longa duração nas comunidades de 
produtores rurais. 
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A ACA Promove a Organização do Setor na Guiné-Bissau
A ACA tem como ideal um setor africano do caju no qual cada país 
tenha instituições locais fortes e uma plataforma ativa que possibilite 
a colaboração. Em linha com este ideal, a ACA organizou um Diálogo 
Nacional entre as Partes Interessadas em Bissau, na Guiné-Bissau, no dia 
12 de abril de 2016. 

O evento foi organizado pela ACA e patrocinado em conjunto com o 
PRSPDA, um projeto do Banco Mundial. O fórum “Promovendo o 
setor do caju para uma adição de valor sustentável na economia nacio-
nal” buscou reunir as partes interessadas de toda a cadeia de valor do 
caju, a fim de promover um diálogo facilitado. Entre os participantes de 
destaque estavam representantes da ANCA e do Ministério do Comércio 
e da Indústria. 

Especialistas do setor da ACA, do PRSPDA e do Centro de Promoção 
do Caju em Bissau fizeram apresentações relacionadas ao estado atual 
do setor do caju na Guiné-Bissau e sobre as perspectivas em relação à 
competitividade global. Na condição de segundo maior produtor de ca-
jus na África, a Guiné-Bissau depende muito deste produto para as suas 
exportações e o seu desenvolvimento econômico. 

O evento atraiu mais de 60 participantes, os quais representavam as-
sociações de produtores, companhias de processamento, exportadores, 

comercializadores, elaboradores de políticas e fornecedores de serviços 
comerciais. O fórum enfatizou o diálogo construtivo através de dis-
cussões aprofundadas e a criação de planos de ação por cada setor dentro 
da indústria do caju. Como forma de acompanhamento depois do 
fórum, o Coordenador do PRSPDA levará os representantes escolhidos 
de cada setor a formar um comitê, o qual terá a função de servir como 
plataforma nacional que continuará a identificar áreas para a colabora-
ção, com o objetivo de desenvolver o setor na Guiné-Bissau. 

O fórum foi um passo importante na promoção da organização do setor 
dentro do país. As questões levantadas durante o fórum também serão 
usadas para fortalecer a abordagem da ACA em relação à defesa de causa 
e ao engajamento do setor público. 

A ACA tem como objetivo trabalhar com todos os países produtores de 
caju, a fim de assegurar um diálogo nacional saudável e um ambiente 
que enfatize as parcerias. A ACA continuará a trabalhar com as partes in-
teressadas na Guiné-Bissau durante o planejamento do Festival Mundial 
do Caju e Expo de 2016 e na implantação do projeto em conjunto com 
o PRSPDA. 

L’ACA dialogue avec les institutions gouvernementales au Ghana
Recentemente o setor de caju no Gana esteve nos noticiários por causa 
de uma diretiva de exportação nova e controversa expedida pelo Ministé-
rio do Comércio e da Indústria. Em resposta, a ACA atuou diretamente 
junto ao ministério do governo e à imprensa local para pressionar em 
favor de políticas que apoiem de forma igualitária todos os atores da 
cadeia de valor do caju. 

Na segunda-feira, dia 21 de março de 2016, o Comitê Executivo e o 
Comitê Consultivo da Aliança Africana do Caju (ACA), liderados pelo 
Vice-Presidente Edgar Majogo, Presidente Interino do CE, fizeram uma 
visita de cortesia ao Hon. Ekwow Spio-Garbrah, Ministro do Comér-
cio e da Indústria do Gana. A visita foi feita com vistas às políticas de 
reconhecer a importância das parcerias público-privadas e do apoio ao 
desenvolvimento do setor africano do caju. 

L’ACA a réitéré son engagement à fournir le soutien et l’assistance nécesA 
ACA reiterou o seu comprometimento em fornecer o apoio e a assistên-
cia necessários às várias partes interessadas no setor de caju através de 

parcerias públicas e privadas. A ACA continuará a defesa de causa em 
favor do apoio do governo ao setor de caju na África através de um am-
biente propício aos negócios, de políticas e de medidas regulatórias que 
melhorem a produção e o processamento de cajus na África.

No dia 22 de março, o Comitê Executivo e o Comitê Consultivo da 
ACA convocaram uma conferência de imprensa em Acra, a fim de reafir-
mar a necessidade de haver apoio governamental e políticas habilitantes. 
A ACA também enfatizou a importância da adição de valor local através 
do processamento de castanhas de caju in natura antes da exportação, 
bem como de um aumento na produção de cajus que satisfaçam as mel-
hores práticas e os padrões internacionais. 

A ACA acredita que devam ser postas em prática políticas favoráveis que 
beneficiem as partes interessadas em toda a cadeia de valor. Sem sombra 
de dúvidas, o setor do caju na África possui o potencial de atrair o recon-
hecimento internacional, já que o caju provou ser um arrecadador não 
tradicional de moeda estrangeira para a economia.

Depois de um estudo minucioso por parte do governo, observou-se que 
a escolha do momento para esta diretiva não era apropriado e, por conse-
quência, o governo solicitou a sua retirada. Desde então, o Presidente da 
República do Gana anunciou a retirada completa da política que bania 
a exportação de castanhas de caju in natura e traçou outras medidas que 
promovam este setor emergente. A ACA continua a defesa de causa em 
favor de parcerias público-privadas colaborativas, a fim de assegurar que 
a cadeia de valor do caju seja apoiada adequadamente pelo ambiente 
regulatório.

Fonte: http://www.myjoyonline.com/business/2016/March-24th/african-cashew-
alliance-push-for-govt-policy-to-regulate-cashew-industry.php
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Junte-se a nós para o 10º Aniversário da Conferência da ACA!

Prezados Elementos-Chave do Caju e Caros Membros, 

Com a abertura das inscrições para o Festival Mundial do Caju e Expo 
da ACA de 2016, agora o palco está montado para que os membros e os 
futuros participantes possam se inscrever para a Conferência em nosso 
sítio de internet: http://www.africancashewalliance.com/en/world-
cashew-festival

Todos os membros da ACA se beneficiarão de taxas reduzidas de 
inscrição na conferência, ao mesmo tempo em que descontos adicionais 
estão disponíveis aos participantes que pagarem antes de 30 de junho 
de 2016. A conferência do 10º Aniversário será realizada em Bissau, na 
Guiné-Bissau, no Ledger Hotel e Centro de Conferências, de 19 a 22 de 
setembro de 2016. 

O tema da conferência – “Uma Década de Transformações” - colocará 
o seu foco sobre as contribuições da ACA para o desenvolvimento do 
setor do caju ao longo dos últimos 10 anos e sobre a evolução futura do 
setor. A ACA, formada na Guiné-Bissau em 2006, celebrará o seu 10º 
Aniversário durante a conferência e fará uma reflexão sobre o progresso 
do setor africano do caju, do cultivo rural e do processamento até o 
comércio internacional e a competitividade. O programa de quatro dias 
engajará vários elementos-chave locais e internacionais do setor, os quais 
contribuíram e estiveram e estão comprometidos com os sucessos e os 
desafios ao longo dos últimos 10 anos no setor africano do caju. 

Para celebrar o 10º ano da Conferência da ACA, o programa deste ano 
também contará com uma Cerimônia de Premiação, durante a qual 
nós reconheceremos fundadores da ACA, estrelas do setor e outros 
elementos-chave por suas contribuições significativas ao desenvolvim-
ento do setor africano do caju. Além disto, também haverá visitas de 

aprendizado e de lazer, concebidas para fazer com que os participantes 
descubram a cultura rica e as vastas oportunidades que há no setor do 
caju na Guiné-Bissau, o segundo maior produtor deste tipo de castanha 
na África.

A cada ano patrocinadores generosos e voltados aos negócios, os quais 
são muito engajados a favor da aquisição de produtos de caju e do pro-
cessamento sustentáveis, tornam esta conferência possível. O patrocínio 
fornece uma excelente avenida para promover a sua companhia junto 
aos elementos-chave do caju da África e do mundo todo. Os benefí-
cios do patrocínio estão correlacionados com as diferentes categorias e 
incluem as publicidades dirigidas e presença da marca nas faixas, nas 
bolsas e nas brochuras da conferência, o patrocínio dos intervalos para 
o café ou das sessões, além da oportunidade de ser um orador ou apre-
sentador. Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas em 
nosso sítio de internet. 

Eu recomendo encarecidamente que aproveitem as vantagens desta 
importante oportunidade de fazer a inscrição antecipada para o Festival 
Mundial do Caju e Expo da ACA! Aguardamos com expectativa para 
encontrá-los todos em Bissau! 

Sinceramente, 

Babafemi Oyewole
Diretor Geral
Aliança Africana do Caju  

http://www.africancashewalliance.com/pt/festival-mundial-do-caju

Descontos para inscrições antecipadas se aplicam 
até o dia 30 de junho de 2016
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Calendário do Caju de 2016 
Maio
4-7  FoodAfrica, Cairo, Egito

19-22  Exposição Internacional da Indústria de   
  Alimentos no Azerbaijão, Azerbaijão

30-Juin 1  INC XXXV World Nut & Dried   
  Fruit Congress, San Diego, EUA 

Junho 

26-28  Mostra “Gostos” de Alimentos do Verão, Nova  
  Iorque, EUA

Entre em contato conosco:
aca@africancashewalliance.com

ou ligue para  +233 302 78 16 08

INSTRUÇÕES:     
  

1. Coloque o macarrão em uma tigela de tamanho médio à prova de calor e 
cubra com água fervente, deixe descansar por 2 minutos e escorra; separe os 
macarrões e deixe descansar.

2. Coloque o mel, o molho de soja e o suco de limão em uma tigela pequena e 
bata para misturar bem e deixe descansar. 

3. Passe um pouco de óleo em uma panela wok grande e aqueça em fogo alto até 
que a panela wok esteja bem quente. Acrescente metade do frango e frite por 2 
minutos, sempre mexendo, ou até que o frango esteja quase pronto. Transfira-o 
para um prato.

A Sala de Receitas: Frango ao Caju e Macarrão Frito na Panela Wok

INGREDIENTES

• 1/3 de xícara de cajus torrados 

• 440g de macarrão com ovos (tipo pacote de Wokka com 
macarrão fino, frescos)

• 2 colheres de sopa de mel

• 1 colher de sopa de molho de soja com sódio reduzido

• 1 colher de sopa de suco de limão (espremido na hora)

• 1 colher de chá de azeite de oliva

• 500g de filés de peito de frango (magros, com a gordura retirada 
e cortado em tiras finas)

• 1 cebola roxa (cortada em lascas finas)

• 250g de ervilhas com a vagem (cortadas diagonalmente pela 
metade)

• 1 pimento vermelho (cortado em tiras, pimentão vermelho)

• 1 pimento verde (cortado em tiras, pimentão verde)

• 2 cenouras (grande, corte em tiras curtas e finas, à Julienne)

• 2 dentes de alho (picados)

• 2 colheres de sopa de água

4. Passe mais um pouco de azeite na panela wok e reaqueça-a em chama alta e repita a operação com o restante do frango. Quando estiver 
pronto, retire o frango da wok.

5. Passe o restante do azeite na panela wok e aqueça em chama média-alta. Acrescente as verduras e legumes e o alho e frite por 2 minutos, mex-
endo constantemente, então acrescente a água e cozinhe tampado por 2 minutos, agitando rapidamente a wok duas vezes neste tempo, até que as 
verduras e os legumes estejam próximos a estarem macios.

6. Acrescente o macarrão e o frango à panela wok e agite vigorosamente para misturar bem. Acrescente a mistura do molho e mexa para junto 
todos os ingredientes de maneira uniforme e aqueça tudo. Então coloque os cajus sobre a receita na hora de servir (pessoalmente, neste caso, eu 
prefiro acrescentar os cajus no final, quando já estiver servido, diretamente no prato).

Fonte: http://www.food.com/recipe/chicken-cashew-and-noodle-stir-fry-460415, http://www.couponclippingcook.com/chicken-cashew-stir-fry-with-whole-wheat-pasta/ 

Próximas Atividades da ACA
Maio
11-12 Oficina de Treinamento sobre o Mercado do Caju, Bissau,  
 Guiné-Bissau

16-21 Oficina da ACA e do USAID WATIH, Abidjã, Costa do  
 Marfim

15-28 Missão de Auditoria do Selo de Qualidade e de   
 Sustentabilidade da ACA, Togo, Ghana e Benim

29 Fórum dos Parceiros Internacionais da ACA, San Diego,  
 EUA

31 Apresentação da ACA na Cúpula Global de Cooperação  
 entre Juntas, San Diego, EUA

Junho 

4-13 Missão de Campo para Assessoria de Negócios e   
 Treinamento, Senegal

12-19 Missão de Auditoria do Selo de Qualidade e de   
 Sustentabilidade da ACA, Nigeria


