1. FESTIVAL MUNDIAL DO CAJU E EXPO 2015 DA ACA
Sob lema “ Criar Padrões Sustentáveis na Indústria do Caju”, vai decorrer no Centro
Internacional de Conferência Joaquim Chissano, em Maputo de 21 a 24 de Setembro
de 2015, a IX Conferência Internacional do Caju, sob a égide da Aliança Africana do
Caju (ACA) em parceria com a Associação Industrial do Caju (AICAJU) e o Instituto
de Fomento do Caju (INCAJU).
Esta é a terceira vez que Moçambique vai acolher o evento depois de 2007 e 2010,
depois de Tanzânia (2008), Costa do Marfim (2009), Gâmbia (2011), Benin (2012), e
Ghana (2013).
1.1.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A ACA é uma parceria público-privada criada em 2006 por 24 membros fundadores,
englobando processadores do caju, instituições financeiras e empresas internacionais
de Marketing, visando tornar a indústria Africana de Caju mais competitiva. É uma
Associação, com mais de 150 membros, vocacionada para à promoção do negócio do
caju a nível da África e internacional.
A Conferência Internacional promovida pela ACA é considerada a maior plataforma
mundial para troca de informação e interacção entre homens de negócios no que diz
respeito à indústria do caju em toda a sua cadeia de valor.

1.2.

OBJECTIVO

Consitui

objectivo

principal

desta

conferência,

reunir

intervenientes-chave

(stakeholders) do sector do caju de todo o mundo, entre produtores rurais,
comerciantes, processadores, exportadores, oficiais de governos, representantes do
sector financeiro, fabricantes de equipamentos e fornecedores de serviços para
expandir seus contactos, interagir e discutir as tendências de mercado, bem como os
desafíos do sector.
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1.3.
PARTICIPANTES
Na Conferência participarão membros do Governo, instituições governamentais,
produtores do caju, pesquisadores, processadores, comerciantes, exportadores,
provedores de serviços e de equipamentos, retalhistas, representantes dos sindicatos
do ramo e da banca.

O número estimado de participantes é de 350, provenientes de todos os países
Africanos produtores do caju e de outros países que intervêm na cadeia de valor, tais
como, Brasil, Índia e Vietname.
1.4.
FESTIVAL DO CAJU
A anteceder IX Conferência Internacional do Caju, vai ter lugar na Fortaleza de
Maputo, o Festival do Caju de 19 a 21 de Setembro sob o lema “Pela valorização do
caju e criação de oportunidades de negócios”, tendo como objectivos os seguintes:


Divulgar o valor socio-económico do caju para o país;



Divulgar as potencialidades e as oportunidades de negócio do subsector do
caju no país;



Divulgar as diferentes tecnologias de produção e de processamento;



Divulgar a rica culinária à base da pêra do caju e da amêndoa; e



Demonstrar a riqueza e diversidade cultural do país.

Pretende-se que o Festival sirva de plataforma para a exposição de diferentes
tecnologias de produção e de aproveitamento do caju, divulgação das potencialidades
do subsector, promoção de oportunidades de negócio existentes, realização de
palestras nas princípais instituições de ensino, contribuindo desta forma para a
valorização do caju moçambicano a nível nacional e internacional, bem como para a
divulgação do mosaico cultural aos visitantes que estarão no país neste período para
participar na IX Conferência Internacional do Caju.
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1.5.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado dia 19 de Setembro de 2015: Abertura oficial do Festival do Caju na
Fortaleza de Maputo dando início da visita a exposição patente. Em seguida haverá
espaço para leitura de mensagens, seguida de momento cultural envolvendo artístas
nacionais.

Domingos dia 20 de Setembro de 2015: Continuação de actividades na Fortaleza de
Maputo, com exposição de produtos e subprodutos do caju, artesanato, danças
tradicionais e música.

Segunda-feira dia 21 de Setembro de 2015: Recepção de boas vindas no Hotel
Afrin, seguida de um Cocktail de boas-vindas na Fortaleza de Maputo. Estes dois
momentos serão orientados por membros do Governo e da ACA, na presença de
convidados e de todos os participantes ao evento.

Terça-feira, 22 de Setembro de 2015: Abertura oficial dos trabalhos da Conferência
seguida pela inauguração da Exposição.
Finalmente terá inicio a sessão plenária, com apresentações de temas relevantes por
especialistas das respectivas áreas e Moçambique vai apresentar o primeiro tema
sobre a caracterização do agro negócio do caju e as oportunidades de investimento.

Quarta-feira, 23 de Setembro de 2015: Continuação das sessões plenárias e
realização de encontros (B2B) com e entre vários elementos-chave do sector do caju
para o estabelecimento de ligações de parcerias nos diferentes domínios da cadeia de
valor do caju.
Por fim terá lugar um jantar de gala oferecido pela organização do evento. Este evento
contará com a presença de membros do Governo, da ACA, todos participantes da
conferência e outros convidados.
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Quinta-feira, 24 de Setembro de 2015: Participantes em 2 grupos de trabalho farão
visitas de campo e de lazer nos seguintes locais e domínios:



Fábrica de processamento da castanha de caju da CONDOR CAJU em
Nampula.
Centro de Investigação do Caju de Nassuruma em Nampula.



Ilha de Moçambique: - Nampula.



Kruger Parque: - África do Sul.
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Tabela 1. Detalhes do Programa de Actividades
DATA

HORÁRIO
11:00 - 14:00

1. Sessão de abertura
2. Visita à exposição Convidados
3. Momento cultural

14:00 - 20:00

4. Abertura da exposição ao público

10:00 - 19:00

5. Continuação da exposição e momento cultural

09:00 – 16:00
17:00 – 18:30

10:00 – 10:30

6. Inscrição dos participantes à IX Conferência
7. Recepção de boas vindas no Hotel Afrin
8. Cocktail na Fortaleza de Maputo onde estará a
decorrer o festival do caju
9. Abertura oficial do evento por S.
Excia……..seguida de visita à exposição
10. Intervalo para café

10:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:30

11. Sessões plenárias
12. Almoço
13. Sessões plenárias

09:00 – 11:00
11:00 – 11.30
11:30 – 13.30
13:30 – 14:30
14:30 – 17:00
19:00 – 20.30

14. Sessões plenárias
15. Intervalo para café
16. Sessões plenárias
17. Almoço
20. Sessões BSB
21. Jantar de Gala

19/9/15

20/9/15

21/9/15

19:00 – 20.30
09:00 – 10:00
22/9/15

23/9/15

24/9/15

25/9/15

ACTIVIDADE

06:30
Grupos 1 e 2

22. Partida para visita de campo em Nampula
• Condor Caju
• Nassuruma (almoço e momento
cultural)
• Ilha de Moçambique
23. Partida para visita à Kruger Park
Regresso à Procedência
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1.6.

RESULTADOS ESPERADOS


Divulgadas as melhores práticas de produção e processamento do caju no
mundo;



Divulgadas as inovações tecnológicas dentro do subsector do caju;



Divulgados os mais recentes produtos do caju disponibilizados pelo mercado
africano;



Proporcionados encontros com especialistas do sector do caju;



Divulgadas as potencialidades e o papel socio-económico do caju ao nível das
instituições de ensino;



Promovidas as companhias de produtos e subprodutos do caju;



Divulgadas as potencialidades do subsector do caju e oportunidades de
negócio ao nível do país;



Divulgada a rica culinária moçambicana à base do falso fruto e da amêndoa de
castanha de caju;



Demonstrada a riqueza e diversidade cultural do país.

6|Page

