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Destaques do 9º Festival Anual Mundial do Caju 
e Expo da ACA de 2015

O 9º Festival Mundial do Caju e Expo da ACA 
ocorreu no Centro Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano (CICJC), em Maputo, Moçam-
bique, de 21 a 24 de setembro de 2015, com 
mais de 230 participantes inscritos de 23 países.

O Festival Mundial do Caju e Expo da Aca de 2015 
foi realizado em parceria com a entidade governamental 
nacional que supervisiona as políticas relacionadas ao 
caju em Moçambique (INCAJU), bem como com a As-
sociação Moçambicana de Processadores de Castanhas 
de Caju (AICAJU). A conferência de ACA serve como 
uma oportunidade única para que os elementos-chave 
africanos e internacionais possam se reunir e discutir os 
desafios e oportunidades da indústria africana do caju. 
O tema da conferência deste ano - “Estabelecendo Pa-
drões Sustentáveis” – colocou o seu foco sobre tópicos 
vitais, tais como o acesso ao financiamento e aos in-
vestimentos, os desafios da elaboração de políticas, bem 
como nas tendências de mercado na indústria global.

No dia 21 de setembro o evento começou com 
uma cerimônia de abertura, durante a qual cinco 
representantes ilustres do governo e do setor de 
caju deram as boas-vindas aos participantes locais 
e internacionais da conferência. Madame Filomena 
Maiopue (Diretora da INCAJU), Madame Georgette 
Taraf (Presidente da ACA), o Convidado de Honra 
Sr. Miguel Chissano (processador do caju e irmão do 
ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano), o 
Sr. Alexander Dickie (Diretor da Missão do USAID dos 
Estados Unidos em Moçambique), e Sua Excelência o 
Dr. Philipp Schauer (Embaixador da Alemanha) fizeram 
os seus comentários sobre os efeitos positivos que o caju 
tem na economia africana. O Convidado de Honra, o 
Sr. Chissano comentou: “É um fato que o caju alivia a 
pobreza e contribui com o desenvolvimento econômico 
e social dos países africanos. A castanha de caju como 
um produto primário agrícola não pode ser ignorada!”. 
Além disto, todos os representantes falaram sobre 
como os esforços de sustentabilidade desempenharão 
um papel importante no setor africano do caju.

Nas sessões plenárias, o programa contou com 16 
oradores de várias companhias, tais como a Intersnack, 

a Foretell Business Solutions Pvt Ltd., a Richard 
Franco Agency Inc., a responsAbility Investments AG, 
a Root Capital, a TechnoServe, a Condor Nuts, a ETG 
Mozambique, o Le Conseil du Coton et de l’Anacarde 
(CCA), além de vários outros. Este ano também houve 
um total de 18 expositores presentes à Expo Caju, vindos 
de 9 lugares diferentes, tais como da Índia, do Gana, 
da Nigéria, de Moçambique e da Costa do Marfim. 

No terceiro dia, os elementos-chave do setor do caju 
se reuniram mais uma vez no CICJC para o Fórum 
Mundial do Caju e para as reuniões de Empresa a 
Empresa (B2B). Durante a manhã, os participantes se 
dividiram em 3 sessões temáticas menores sobre tópicos 
que trataram das estratégias do processamento eficiente 
de cajus, das oportunidades de elaboração de políticas 
em países africanos do caju e de como melhorar o acesso 
ao financiamento. Ocorreram mais de 250 reuniões de 
B2B durante esta conferência, as quais facilitaram 
importantes estabelecimentos de contatos de negócios 
entre os membros da ACA e os seus elementos-chave.

No dia 23 de setembro de 2015 também ocorreram as 
eleições para o Comitê Executivo. A ACA tem o prazer 
de anunciar a eleição de três membros novos para o 
nosso Comitê Executivo: o Sr. Ashak Sherriff, Diretor 
de Operações da Cajou des Savanes (CASA), o Sr. Lars 
Wallevik, Proprietário da Mim Cashew & Agricultural 
Products Ltd., e o Sr. Ronald Zaal, Gerente de 
Operações do Trade and Development Group B.V. 
(TDG). As três pessoas mencionadas acima foram 
eleitas como Oficiais do Comitê Executivo. Além disto, 
o Sr. Babatola Faseru atuará agora como um dos dois 
Vice-Presidentes, junto com o Sr. Edgar Maokola-
Majogo. Madame Georgette Taraf continuará no 
cargo de Presidente da ACA durante o próximo ano.
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Contínuo...Na noite do mesmo dia, a conferência atingiu o seu clímax 
com o Jantar de Gala, animado por duas apresentações sensacionais de 
entretenimento feitas pelo grupo moçambicano de danças Milorho e a 
cantora Júlia Mwitu. Os comentários finais foram feitos pela Presidente 
da ACA, Georgette Taraf, a qual informou a todos os participantes de 
que a Guiné-Bissau sediará o 10º Festival Mundial do Caju e Expo da 
ACA em 2016! Na condição de segundo maior produtor de castanhas de 
caju, a Guiné-Bissau será um local de encontro ideal para nos reunirmos 
mais uma vez para a nossa conferência anual. A seleção dos locais de 
organização para as nossas conferências anuais é baseada em um sistema 
de alocação por zonas; mais informações sobre este assunto podem ser 
encontradas em nosso sítio de internet. 

No quarto dia, os participantes da conferência embarcaram em duas 
visitas de campo incríveis. Este ano os delegados tiveram a opção de 
participar de uma viagem de lazer para o mundialmente famoso Parque 
Nacional Kruger, localizado na África do Sul, ou de acompanhar uma 
visita de aprendizado com pernoite a uma unidade de processamento 
de cajus no coração do setor de caju em Moçambique – a província de 
Nampula. No dia seguinte, os participantes tiveram uma visita guiada à 
histórica e impressionante Ilha de Moçambique.

A Aliança Africana do Caju é muito grata aos nossos generosos 
patrocinadores, voluntários, palestrantes e moderadores, já que este evento 
não teria sido possível sem o apoio dado por todos eles. Aguardamos com 
expectativa pela realização da nossa próxima conferência em 2016!
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A ACA Inicia uma Série de Oficinas sob o Projeto do West Africa Trade & Investment Hub

De 3 a 4 de novembro, a ACA realizou em Cotonu a sua primeira 
oficina sob sua parceria com o Centro da USAID para o Comércio e 
os Investimentos na África Ocidental (WATIH). A oficina, destinada 
a processadores de caju e a profissionais do Sistema de Informações de 
Mercado (SIM) no Benim, no Gana e na Nigéria, foi realizada em dois 
dias e deu as boas-vindas a 15 participantes. O objetivo destas oficinas é 
aumentar significativamente a capacidade e o conhecimento técnico dos 
gerentes de processamento de cajus e de profissionais do SIM dentro da 
cadeia de valor do caju na África Ocidental. 

 

Esta oficina contou com duas sessões diferentes para os processadores e 
os profissionais do sistema de informações de mercado. Dorcas Amoh, 
Coordenador do Selo da ACA, promoveu as sessões de treinamento para 
os processadores de caju sobre assuntos relacionados à segurança dos 
alimentos, tais como boas práticas de higiene, boas práticas de produção, 
implantação de ARPCC / HACCP e a Lei de Modernização da Segurança 
dos Alimentos da FDA, bem como sobre estratégias de proteção 
ambiental. Estas questões são fundamentais para a competitividade 
internacional e a sustentabilidade das companhias processadoras no 

mercado internacional. Ao mesmo tempo, Olivier Kabré, Coordenador 
da ACA para o SIM e as Parcerias, promoveu os treinamentos do SIM 
em comportamentos do mercado internacional, análise de tendências 
de mercado, tendências de preços, coleta de dados e métodos de 
disseminação, comercialização de cajus e políticas de exportação e o 
desenvolvimento econômico geral dentro do setor. 

Durante toda a oficina foi enfatizada a importância dos diversos 
papéis desempenhados por todos os elementos-chave envolvidos. Os 
profissionais do SIM e os processadores se reuniram no final da oficina 
e discutiram as áreas de sobreposição e as possíveis oportunidades de 
parcerias dentro do setor. Os treinamentos foram bem recebidos por 
todos os participantes, os quais retornarão para as suas fábricas com seu 
conhecimento técnico e as suas conexões de comercialização ampliados. 
Esta oficina será seguida de outras cinco, a serem realizadas em toda 
a África Ocidental para completar a série de oficinas sob o projeto 
conjunto da ACA com o WATIH da USAID.

No dia 28 de outubro de 2015, a Associação do Setor no Caju no Gana 
realizou uma oficina de validação de um dia em Acra para discutir e 
fortalecer o setor ganense do caju, bem como para defender o apoio do 
governo. O setor do caju no Gana foi atingido fortemente por recentes 
faltas de materiais de castanha de caju in natura (CCN / RCN). A reunião 
ocorreu em um momento importante para o setor, já que o Ministério 
dos Alimentos e da Agricultura tem como objetivo aumentar a produção 
de 50 mil toneladas para 150 mil toneladas nos próximos 10 anos .

Durante a reunião dos elementos-chave, a ACA apoiou a Associação do 
Setor do Caju no Gana para que os fatos fossem apresentados. Akwasi 
Adom-Dankwa, Gerente Financeiro, fez uma apresentação introdutória 

em nome da ACA sobre as perspectivas globais do setor do caju, enquan-
to que Sunil Dahiya, Gerente de Assessoria de Negócios, fez uma apre-
sentação relacionada a um estudo de caso de um sistema de recebimento 
de armazenamento. A apresentação de Dahiya também incluiu possíveis 
reformas de políticas industriais através das melhores práticas dos países 
desenvolvidos dentro do setor do caju, as quais possam ser implantadas 
em curto, médio e longo prazos. Entre as organizações presentes estavam 
o Conselho de Promoção das Exportações do Gana, o Ministério da 
Agricultura, o Ministério do Comércio e da Indústria, a OLAM Ghana, 
a Mim Cashew e a Aliança Africana do Caju, além de outros importantes 
elementos-chave. 
Algumas das questões-chave levantadas incluem a implantação de uma 
taxa de exportação, a criação de uma força-tarefa nacional, a instituição 
de um sistema de recebimento de armazenamento e o uso de técnicas de 
pulverização em massa. Estas discussões foram extremamente impor-
tantes para conectar todos os elementos-chave relevantes e para avançar 
em questões vitais para o setor ganense do caju. Como consequência da 
reunião, os ministérios do governo envolvidos e os elementos-chave têm 
como objetivo aumentar as parcerias entre os setores público e privado, a 
fim de revitalizar o setor. 
Footprint to Africa 2015: http://footprint2africa.com/ghana-to-raise-150000-tonnes-of-cashew-nuts-
by-2025/

A ACA se Junta aos Elementos-Chave do Caju no Gana para Fortalecer o Setor
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À medida que a ACA continua a crescer, gostaríamos de aproveitar a 
oportunidade para destacar algumas das companhias que se tornaram 
membros novos, os quais tornam o nosso trabalho possível. Nesta edição 
nós gostaríamos de destacar uma nova companhia membro da ACA, a 
Abbasi Exports, da Tanzânia. A Abbasi Exports existe e está ativamente 
envolvida nos negócios com castanha de caju in natura (CCN / RCN) 
desde 1989. A sua declaração da missão é ser a líder em CCN na Tanzânia. 
O papel da companhia na cadeia de valor é extremamente importante, 
especialmente se considerada a deficiência de fornecimento de CCN 
em toda a África Ocidental. Para atingir os seus objetivos, a Abbasi tem 
exportado CCN principalmente para a Índia, a qual continua a ser o 
principal mercado da companhia. 

A empresa também vem importando o Palm Brand Sulphur (um enxofre 
em pó usado nas plantações de castanhas de caju para controlar o míldio 
pulverulento). A Abbasi está confiante nas suas projeções de longo prazo 
para crescimento e espera aumentar o seu volume anual de negócios. Os 
planos comerciais da companhia para o futuro incluem expansões para 
outros mercados e setores dentro da cadeia de valor do caju. 

Contudo, adquirir CCN de boa qualidade e ter acesso a mercados estáveis 
são alguns dos desafios atualmente encontrados. Enquanto que a África 
Ocidental tem enfrentado faltas prejudiciais e amplas de CCN, questões 
parecidas também têm desafiado a África Oriental. Na condição de novo 

membro da ACA, a Abbasi agora também receberá informações exclusivas 
de mercado, acesso a serviços de especialistas técnicos e de assessoria de 
negócios e, o mais importante de tudo, poderá estabelecer contatos de 
mercado com outros elementos-chave da cadeia de valor do caju. 

Na condição de empreendimento em crescimento na África Oriental, 
ela está pronta para fazer mais conexões no continente africano e fazer 
avançar o setor ainda mais como um todo. Além do mais, sob a bandeira 
da ACA, a Abbasi espera que um dia possa fundar a sua própria unidade 
de processamento na Tanzânia para poder processar castanhas de caju. A 
ACA está contente por poder dar as boas-vindas à Abbasi em nossa base 
de afiliados de mais de 200 membros do mundo todo. Com o crescimento 
e o potencial dos elementos-chave na África, tais como a Abbasi, a ACA 
visualiza um setor forte e competitivo em todo o continente. 
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De 2 a 9 de agosto de 2015, a Aliança do Sem Fronteiras, uma 
organização parceira da ACA, organizou uma caravana de governação 
das rodovias como parte dos seus esforços para avaliar o nível de 
competitividade e de desempenho para a parte norte do corredor de 
Tema a Paga. A caravana de uma semana também tinha como intenção 
avaliar a implantação e a conformidade das diretivas da administração da 
polícia de proibir que funcionários em todos os corredores de trânsito da 
Comunidade Econômica dos Estados da África do Oeste (CEDEAO) 
parassem e conduzissem verificações em caminhões em trânsito. 

Os procedimentos complexos de fronteira sempre resultaram em um 
aumento nos custos de importação, de exportação e de comércio feito 
com base no trânsito rodoviário na África Ocidental. Nos últimos anos, 
o Gana correu atrás de reformas agressivas para tornar os seus portos e 
corredores de trânsito mais competitivos para os parceiros comerciais que 
não têm acesso ao mar. 

Apesar destas reformas, vários dados coletados ao longo deste corredor 
de trânsito indicam que os custos e os atrasos resultantes destas várias 
barreiras não tarifárias, entre elas o assédio por parte do pessoal da polícia 
nos vários pontos de controle, passaram por uma deterioração, ao invés de 
uma melhoria. Já por algum tempo os diversos elementos-chave também 
têm recebido reclamações de operadores de trânsito de países que não têm 

acesso ao mar e de outros operadores econômicos sobre o assédio ao longo 
do corredor de Tema a Paga, especialmente por parte de oficiais de polícia 
nos numerosos pontos de controle que foram montados. 

A diretiva da administração da polícia foi seguida de uma série de 
reuniões realizadas entre o Serviço Policial do Gana e os elementos-chave 
do setor – notadamente pela Autoridade Portuária do Gana (GPHA), 
pela Autoridade de Transporte de Cargas do Gana (GSA), pelo Conselho 
dos Transportadores de Cargas de Burquina (CBC), pelo Centro da 
USAID para o Comércio na África Ocidental e a Rede de Parceiros, 
pela Secretaria da Cartão Marrom da CEDEAO, pelo Comitê Nacional 
de Facilitação do Transporte Rodoviário (NFC), pela Aliança do Sem 
Fronteiras etc. – para achar uma solução duradoura contra os problemas 
de atrasos e de extorsões que surgem com a montagem destes pontos de 
controle.

Na condição de plataforma para a defesa de causa, a caravana também 
tinha como objetivo ensinar os parceiros dos setores público e privado 
e os elementos-chave, aumentar a conscientização a fim de fortalecer a 
vontade política de eliminar estar ineficiências identificadas e lutar contra 
o assédio nas rodovias para, com isso, melhorar a competitividade geral 
do setor de transporte de cargas. As principais atividades organizadas nas 
respectivas paradas foram oficinas e mostras itinerantes, durante as quais 
foram feitas várias apresentações aos operadores econômicos para ajudar 
a abordar alguns dos desafios que eles enfrentam quando viajam ao longo 
do corredor. O evento foi extremamente significativo para facilitar um 
comércio mais eficiente para os bens agrícolas. 

Borderless Alliance organise la caravane de gouvernance de route à Tema-Paga Corridor
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Calendário do Caju 2015: 
Novembro
24-25  Oficina da ACA em Abidjã, Costa do   
           Marfim, USAID West Africa trade & Investment  
  Hub

23-24  Reunião do Comitê Diretivo da Conselho  
  Global do Caju e o Golden Cashew 

Fale conosco:
aca@africancashewalliance.com
ou telefonar +233 302 78 22 33

INGREDIENTS

• ½ xícara de iogurte natural desnatado           

• ½ xícara de maionese de baixo teor de   
gordura

• 3 colheres de suco de limão

• 2 colheres de água

• 1 colher de mel

• 1 colher de curry / caril em pó

• ¼ de colher de sal

• ¼ de colher de pimenta do reino moída na hora 

• 3 xícaras de verduras frescas mistas

• ½ xícara de pimentão vermelho cortado em 
cubos ou tiras

• ¼ de xícara de cranberries / oxicocos secos

• 1 ovo cozido no ponto duro, fatiado

• 2 colheres de cajus torrados

A Sala de Receitas : Salada ao Curry com Ovos e Cajus

PREPARAÇÃO:          

1. Coloque o iogurte, a maionese, o suco de limão, a água, o mel, o pó de curry, o sal e a pimenta em uma tigela ou em um liquidificador, bata 
até ficar homogêneo

2. Coloque as verduras frescas em uma saladeira individual; acrescente duas colheres do molho (refrigere o molho restante). Coloque o pimentão, 
os oxicocos, o ovo e os cajus sobre as verduras frescas.

Dicas e Observações:

Dica para poder usar posteriormente: Cubra e refrigere o molho por até 5 dias

Dicas: Para cozinhar ovos no ponto duro, coloque-os em uma única camada em uma caçarola; cubra-os com água. Coloque a caçarola em chama 
média-alta até a água começar a fervilhar. Reduza a chama e cozinhe os ovos em fogo baixo, no ponto mínimo de fervura, por 10 minutos. 
Remova do calor, despeje a água quente e cubra os ovos com água gelada. Deixe descansando o suficiente até poder descascá-los sem se queimar.

Para torrar os cajus: Espalhe as castanhas em uma assadeira e asse a 180°C / 350°F, mexendo-as uma vez, até ficarem aromáticas, de 7 a 9 minutos.

NUTRIÇÃO:

Por porção: 386 calorias, 16 g de gordura (4 g saturadas, 7 g mono), 216 de colesterol, 48 g de carboidratos, 20 g de açúcares adicionados; 13 g 
de proteínas, 7 g de fibras, 410 mg de sódio, 899 mg de potássio.

Bônus de Nutrição: Vitamina C (208% do valor diário necessário), Vitamina A (142% do vd), ácido fólico (66% do vd), magnésio e potássio 
(26% do vd), ferro (25% do vd), zinco (17% do vd), cálcio (16% do vd).


