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• O Instituto de Amêndoas de Moçambique (IAM,IP), tem como missão a promoção

do ambiente de desenvolvimento da cadeia de valor de amêndoas no País,

com particular enfoque para as culturas de caju e macadâmia, privilegiando a

integração dos produtores familiares.

• A cadeia de valor das amêndoas envolve 1.4 milhões de famílias

moçambicanas, 47 empresas e emprega 14.960 trabalhadores.

• O volume de negócios actuais é de cerca de USD 220 milhões/ano, prevendo que

este volume atinja cerca de USD 500 milhões/ano até 2030.

• A nível internacional perspectiva-se que para o presente ano, as amêndoas poderão

gerar receitas na ordem de USD 7 bilhões de dólares.

Contextualização
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Fig 1: Viveiro de Produção da Macadâmia                                           Fig 2. Plantação Comercial  de Macadâmia 

Macadâmia



Produção, Distribuição e Plantio de Mudas de Caju

Fig 1: Viveiro de Produção de Mudas                                           Fig 2. Plantação Comercial  
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Maneio Integrado do Caju

Fig 3: Tratamento Químico de Cajueiros                                           Fig 4. Cajueiro com bom aspecto fitossanitário  
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Promoção do Processamento

Fig 5: Fábrica de processamento               Fig 6.  Agregação do valor de amêndoa   Fig 7.Sumo do Caju
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2015/2016

• Produção Comercializada: 104.000 t

• Volume de Negócio: USD 112 milhões

• Valor de Exportações: USD 81 milhões

• Produção de Mudas de Caju: 2 milhões

• Plantas Tratadas: 5 milhões cajueiros

• Nr fábricas: 12

2020/2021

• Produção Comercializada: 146.690 t

• Volume de Negócio: USD 220 milhões

• Valor de Exportações: UDS 111.6 milhõs

• Produção de Mudas de Caju: 4 milhões

• Plantas Tratadas: 8 milhões cajueiros

• Nr fábricas: 10
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Resultados Alcançados:



Mecanismos para a Dinamização

da Cadeia de Valor do Caju



Desafios na Cadeia de Valor do Caju

• Parque cajuícola velho/ incidência de pragas e doenças;

• Mudanças climáticas;

• Logística;

• Sistema de comercialização; 

• Financiamento
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Lei em Vigor (Lei nº 13/99, de 1 de Novembro ASPECTOS INOVATIVOS

Define as políticas de fomento, da produção e do
processamento do caju

Estabelece políticas e as regras para o fomento,
produção, comercialização, processamento e
exportação do caju e seus subprodutos.

Não apresenta princípios A nova proposta de Lei estabelece princípios da
cadeia de valor do Caju

Privilegia toda a cadeia de valor do caju, com
maior ênfase na industrialização.

Fixa a taxa de sobrevalorização da exportação da 
castanha em bruto, compreendida entre 18 e 
22% a ser paga no acto de embarque.

Fixa taxa de sobrevalorização para:
Exportação da castanha de caju em bruto em
22%;
Exportação da amêndoa da castanha de caju com
película em 15%;
Isenção para amêndoa com processamento final.

Mecanismos para a Dinamização da Cadeia de Valor

Intervenções do IAM/MADER: Revisão da LEI do CAJU 
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Lei em Vigor (Lei nº 13/99, de 1 de 
Novembro

ASPECTOS INOVATIVOS

Limita os cidadãos estrangeiros e sociedades
comerciais estrangeiras a exportação da
castanha em bruto.

Estabelece o direito a exportação a todos cidadãos
nacionais e empresas detidas maioritariamente por
nacionais.

Estabelece e classifica os actores da cadeia de
valor do caju.

Classifica a castanha de caju tanto para o mercado
doméstico, como para o mercado internacional.

Veda os industriais a exportação da castanha de
caju em bruto.

Estabelece o direito de exportação da castanha de
caju em bruto aos processadores industriais.

Estabelece a consignação da sobretaxa. Redefine a consignação da sobretaxa para o
fomento (70%), Acções da Investigação (10%) e
de incentivo a indústria (20%).

Define as infracções e penalizações que resultem
nas multas, apreensão, confisco entre outras.

Mecanismos para a Dinamização da Cadeia de Valor

Intervenções do IAM/MADER: Revisão da LEI do CAJU 



• Identificação, caracterização e utilização do germoplasma de cajueiros

para a obtenção de clones com características de interesse agronómico

e industrial;

• Desenvolvimento de técnicas de maneio fitossanitário do cajueiros

visando o aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade

da castanha de caju no curto prazo;

• Identificação e testagem de novos pesticidas, formulações de pesticidas

e repelentes naturais para o controlo de pragas e doenças do cajueiro;

• Identificação e testagem de biofertilizantes e substratos para a

produção orgânica de mudas de cajueiro.
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Mecanismos para a Dinamização da Cadeia de Valor

NO ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO



• Estabelecimento e maneio de pomares de produção de semente 

policlonal de caju, com envolvimento do sector privado;

• Expansão do fomento com base na semente policlonal nas zonas semi-

áridas;

• Alargamento da cobertura do programa de tratamento químico de 

cajueiros com o envolvimento do sector privado;

• Organização de produtores de caju visando melhorar a assistência 

técnica e a sua ligação com o mercado; e

• Digitalização do Subsector de Amêndoas visando torná-lo mais 

atractivo, mais competitivo, mais transparente e inclusivo.
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Mecanismos para a Dinamização da Cadeia de Valor

NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO



• Aprovação e lançamento do Programa Nacional Industrializar
Moçambique (PRONAI);

• Envolvimento dos processadores nos programas de fomento;

• Estabelecimento de PPP no tocante: financiamento, seguro agrário,
gestão da unidade fabril, certificação e pesquisa de mercados;

• Melhorar a eficiência elevando o padrão de amêndoas inteiras
produzidas, dos actuais 65% para 85%;

• Segmentação de mercados e agregação do valor a amêndoa e
outros subprodutos do caju.
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Mecanismos para a Dinamização da Cadeia de Valor

PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA



• Simplificação e flexibilização dos procedimentos administrativos;

• Cumprimento da Legislação (IVA, Incentivos, etc);

• Criação de linhas de financiamento;

• Melhoria das vias de acesso e energia;

• Envolvimento do sector privado nas acções de fomento, provisão 
de insumos e equipamentos.
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Mecanismos para a Dinamização da Cadeia de Valor

PAPEL DOS OUTROS ACTORES DA CADEIA DO CAJU



MUITO OBRIGADO
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