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A ACA Celebra 10 Anos no Festival Anual 
Mundial do Caju e Expo de 2016

De 19 a 22 de setembro diversos atores da cadeia de 
valor do caju se reuniram para o 10º Festival Anual 
Mundial do Caju e Expo da ACA em Bissau, na 
Guiné-Bissau, sob o tema “Uma Década de Trans-
formações”. Mais de 300 participantes do mundo 
todo estiveram presentes na conferência. 

A comemoração do 10º Aniversário da ACA certa-
mente tornou a conferência deste ano um evento 
especial. Ela contou com 12 expositores, 4 sessões 
plenárias, 6 sessões do Fórum Mundial do Caju 
e mais de 360 reuniões oficiais de empresa para 
empresa. Como uma oportunidade única, este ano 
a ACA também ofereceu duas sessões do Fórum 
Mundial do Caju intituladas “Fazer o Caju Dar 
Certo” as quais serviram de sessões de treinamento 
sobre os Sistemas de Mercado, ambas dirigidas pelo 
Sr. Jim Fitzpatrick. Da cerimônia de abertura até o 
jantar de gala, cada evento teve a preocupação em 
ver como o setor africano do caju poderia progredir 
e melhorar durante esta próxima década. 

Entre os assuntos discutidos durante o evento 
estavam a década passada com a ACA, o ponto 
de virada para o setor, a competitividade global, o 
acesso ao financiamento e outros mais. A ACA se 
sentiu honrada em receber palestrantes convidados 

de muita experiência de várias instituições funda-
mentais para o setor, incluindo a responsAbility, o 
Banco Mundial, a River Foods, a Caronut IPL ltd 

e outros mais. Na noite do dia 20, a Aliança deu as 
boas-vindas a quatro membros novos do Comitê 
Executivo, depois de uma eleição conduzida e 
liderada pela Secretaria. Os novos membros são 
a Sra. Minata Kone, o Sr. Charles Muigui, a Sra. 
Kate Kamba e o Sr. Florentino Nanque. O Comitê 
Executivo também deu oficialmente as boas-vindas 
à Sra. Johanna Adotevi que assumirá o restante 
do mandato do Sr. Ashak da CASA, da Costa do 
Marfim. O novo Comitê Executivo, com o novo 
Presidente eleito Florentino Nanque na liderança, 
optou por uma nova iniciativa de ter três vice-presi-
dentes. Os escolhidos para estes cargos foram a Ma-
dame Kate Kamba, como primeira vice-presidente, 
a Sra. Kone Minata, como segunda vice-presidente, 
e o Sr. Lars Wallevik como terceiro vice-presidente 
para representar os parceiros internacionais.

A conferência foi encerrada no dia 21 de setem-
bro com uma cerimônia de premiação e um 
jantar de gala, o qual contou com o corte do bolo 
de aniversário e a mostra inaugural do vídeo de 
aniversário. A noite também contou com perfor-
mances ao vivo e foi agraciada pela presença do 
Honorável Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, 
Baciro Djá. 

A ACA se sente muito grata por todo o apoio 
recebido na preparação e durante a conferência. 
Na condição de Aliança do setor, a ACA depende 
em grande medida de todos os nossos membros e 
jamais teria alcançado os seus dez anos sem o apoio 
de todos vocês! 
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A ACA Participa de Reunião Técnica da CEDEAO sobre o Processamento de Cajus na 
África Ocidental 

De 17 a 18 de agosto de 2016, o Dr. Babafemi Oyewole, Diretor 
Executivo da ACA, e o Sr. Akwasi Adom-Dankwa, Diretor Finan-
ceiro, participaram de uma reunião técnica da CEDEAO em 
Abidjã, na Costa do Marfim. A iniciativa faz parte da estratégia 
de implantação da política industrial da iniciativa Política Indus-
trial Comum da CEDEAO, a qual foi apresentada na reunião dos 
Ministros da Indústria e da Qualidade que ocorreu em Acra, em 
abril de 2015. O objetivo da reunião técnica foi reunir especialis-
tas em caju para encontrar sinergias regionais que possam ajudar 
a acelerar a industrialização do setor do caju na África Ocidental. 
Um total de 14 países estavam representados. O Banco Africano 
de Desenvolvimento e a Agência de Desenvolvimento da França, 
a AFD, também estavam representados. Na reunião Babafemi fez 
uma apresentação sobre as atividades da ACA para a promoção 
de um setor africano do caju competitivo, do produtor rural ao 
consumidor final, no cenário mundial, delineando os vários ser-
viços de assistência técnica focados no reforço da capacidade insti-
tucional e no setor do caju, os quais estão sendo prestados pela 
Aliança aos elementos-chave dentro do setor. No final da reunião, 
foi tomada uma resolução para conclamar os governos de vários 
países a apoiar instituições como a Aliança Africana do Caju para 

um desenvolvimento sustentável e um aumento na adição de 
valor ao caju na África Ocidental. Depois da reunião, Babafemi 
discutiu com o Sr. Kalilou Traore, o Comissário da CEDEAO 
para a Promoção da Indústria e do Setor Privado, sobre o 
caminho para o avanço para ambas as instituições na implantação 
da resolução tomada durante a reunião. Ambos concordaram que 
eles continuarão o trabalho feito durante aquela reunião através 
da assinatura de um Memorando de Entendimento entre a ACA 
e a Comissão da CEDEAO, dentro do espírito de uma parceria 
público-privada para o benefício dos elementos-chave do caju na 
África Ocidental. 

A ACA Organiza Oficina Bem Sucedida em Banjul Sob o Projeto USAID WATIH 
Sob a sua parceria com o Centro da USAID para o Comércio e 
os Investimentos na África Ocidental, a ACA concluiu a última 
sessão da Série de Oficinas sobre o Processamento de Cajus e os 
Sistemas de Informações de Mercado em Banjul, na Gâmbia, de 
23 a 24 de agosto de 2016. O Honorável Ministro do Comércio, 
da Indústria e do Emprego da Gâmbia declarou a oficina aberta 
depois das palavras de boas-vindas do presidente da Aliança do 
Caju da Gâmbia (ACG), O Sr. Momodou Ceesay, do Diretor 
Executivo da ACA, o Dr. Babafemi Oyewole, do diretor nacional 
da AID, o Sr. Boubacarr Sow, e do representante da ComAfrique, 
o Sr. Ram Mohan. A oficina de treinamento sub-regional contou 
com a presença de 30 processadores de caju, analistas de mercado 
e de outros elementos-chave vindos de quatro países: da Guiné-
Conacri, da Guiné-Bissau, da Gâmbia e do Senegal. A sessão 
colocou o seu foco no gerenciamento de negócios do caju e nas 
tecnologias do Sistema de Informações de Mercado. Estas oficinas 
ajudam a aumentar significativamente o reforço da capacidade de 
gerenciamento através do conhecimento técnico e de mercado e 
da compreensão das dinâmicas dos negócios com o caju dentro da 
cadeia de valor do caju na África Ocidental.

A sessão para os processadores foi ministrada por Sunil Da-
hiya, Diretor de Negócios da ACA, e incluiu assuntos como as 
tendências de inovações tecnológicas, a competitividade global e 
a economia, a aquisição, a garantia de qualidade na produção, o 
gerenciamento de resíduos e a adição de valor, além do plane-
jamento da expansão dos negócios. O Sr. Ger Bal, um cientista 
independente em gerenciamento de resíduos da Wasecoal, da 
Holanda, também compartilhou as suas inovações na produção 
de carvão biológico a partir de cascas do caju. As sessões para 
os profissionais do Sistema de Informações de Mercado (SIM) 
foram ministradas por Olivier Kabre, Chefe da ACA para o SIM 
e o Desenvolvimento de Parcerias, e Isaac Brou, Consultor de 
TIC da ACA. As sessões do SIM colocaram o seu foco sobre o 
uso da nova tecnologia de SMS da ACA, a qual permite que as 
informações de mercado sejam enviadas diretamente para os 
produtores rurais e os elementos-chave da área, permitindo que 
eles possam estar regularmente informados sobre os mais novos 
desenvolvimentos de mercado. 

O evento foi um grande sucesso, com apoio local ativo do Min-
istro do Comércio, da Indústria e do Emprego da Gâmbia, da 
Aliança do Caju da Gâmbia, da ComAfrique e da comunidade de 
negócios do caju. 

A ACA aproveitou a oportunidade gerada pela oficina para orga-
nizar uma coletiva de imprensa sobre o Festival Mundial do Caju 
e Expo da ACA, que ocorreria dali a pouco na Guiné-Bissau. A 
coletiva de imprensa foi usada para sensibilizar os participantes 
e o setor de caju na Gâmbia sobre a necessidade de participar da 
conferência, a qual também marcaria o 10º aniversário de estabe-
lecimento da ACA. 
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O Diretor Executivo da Aliança Africana do Caju, Babafemi Oyewole, 
fez uma visita a Sua Excelência o Prof. Alpha Condé, Presidente da 
República da Guiné, na quarta-feira, dia 14 de setembro de 2016. O 
Diretor da ACA responsável pelo Desenvolvimento de Parcerias o acom-
panhou, a fim de procurar durante as discussões por oportunidades 
para estabelecer uma plataforma de informações e de conhecimentos 
técnicos. 

O presidente lançou um programa vasto para revitalizar a cadeia de 
valor do setor do caju na Guiné. Este ano a ANPROCA, a agência 
responsável pela promoção dos agronegócios nas áreas rurais, gerenciada 
por M. Condé Aly, Diretor Geral da agência, relatou ter alcançado cerca 
de 220 mil hectares de cajus plantados nas comunidades rurais. Nos 
próximos anos também será considerada a possibilidade de proces-
samento. O governo quer facilitar o estabelecimento de duas plantas 
de processamento semi-mecanizadas para também agregar valor à 
produção. O Sr. Sekou Sangaré, Conselheiro de Desenvolvimento Rural 
da Presidência, explicou o plano de implantação do programa. 

Com a recomendação do Conselheiro em Agricultura, o Presidente 
requisitou que a ACA forneça os seus serviços de assessoria técnica e de 
assistência ao programa, especificamente na produção, através da con-
exão deles a institutos de pesquisa bem avançados no setor do caju na 

África, tais como o do Gana. O presidente também solicitou que a ACA 
forneça serviços de assessoria para estabelecer duas plantas de processa-
mento semi-mecanizadas e para desenvolver parcerias com os ministros 
encarregados de estabelecer uma plataforma nacional de diálogo sobre o 
caju. O Sr. Sekou Sangaré instou a ACA a dar conselhos sobre as tecno-
logias dos equipamentos de processamento. A ACA também organizará 
um diálogo nacional do caju durante o próximo mês. 

O Presidente Condé da Guiné Recebe a ACA 

Apresentando Comitê Executivo Novo ACA

Charles Muigai
Florentino Nanque, 
Presidente Minata Kone

Segundo Vice-
Presidente

Kate Kamba
Primeiro Vice-
Presidente
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INSTRUÇÕES:      
    

1. Escorra a lata de abacaxi amassado, reserve o suco dentro de uma jarra grande 
de medidas. Adicione leite de coco o suficiente para fazer com que o líquido 
total da jarra de medidas chegue a 750 ml (o equivalente a 3 xícaras). Se não 
houver leite de coco o suficiente, acrescente água até atingir a medida correta.

2. Despeje todo o líquido em uma caçarola e cozinhe em fogo baixo até começar 
a ferver levemente.

3. Adicione o abacaxi amassado e todos os ingredientes restantes (exceto os da 
guarnição). Coloque para ferver, cubra e cozinhe em fogo baixo de 15 a 20 
minutos, até que o arroz esteja cozido e não restar mais nenhum líquido na 
caçarola.

A Sala de Receitas: Arroz Tropical com Cajus e Abacaxi 

INGREDIENTES 

• 1 ½ xícara de arroz de grão longo não cozido, lavado até que a 
água que escorrer estiver limpa, sem resíduos 

• 1 lata de 567 g de abacaxi amassado com suco de abacaxi

• 1 lata de 383 g de leite de coco sem açúcar

• 3 colheres de sopa de flocos de coco adocicados

• 1 colher de chá de alho em pó

• ½ colher de chá de cebola em pó 

• ½ colher de chá de gengibre ralado

• ½ colher de chá de sal

• 1/8 de colher de chá pimenta

Para Guarnecer:  

• 3 colheres de sopa de suco de limão ou quantidade a gosto. 

• ½ xícara de cajus salgados e torrados

• ½ xícara de coentro fresco picado

4. Deixe tampado e descansando por 5 minutos.

5. Solte o arroz com um garfo e imediatamente antes de servir misture os ingrediente da guarnição. 

Fonte: http://www.thechunkychef.com/tropical-coconut-pineapple-cashew-rice/

Próximas Atividades da ACA
Novembro
10-12 Vinacas Ouro Caju Rendezvous, Da Nang, Vietnã

16-17 ACA Oficina MIS em Kilifi, Quênia sob Walmart Projeto


