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1. Sumário Executivo 
Durante o I Trimestre de 2022 (que corresponde a campanha 2021/22) o Instituto de 

Amêndoas de Moçambique, IP – IAM, IP, no programa de Produção, Distribuição e Plantio 

de Amêndoas, prosseguiu com o processo de produção, distribuição e plantio de mudas de 

cajueiros referente à campanha 2021/22 iniciado no mês de Outubro do ano 2021 tendo 

produzido 1,699,668 mudas de cajueiros, de uma meta de 6.800.000 correspodendo à 25% de 

realizacao e um decréscimo de 3% quando comparado com o mesmo período do ano 

transacto.  

Da quantidade de mudas produzidas, foram distriuidas 1,301.871 contra 1,706,948 alocadas 

em igual período 2021, representando um decréscimo de 31% em relação ao trimestre 

passado e beneficiam a 21.144 produtores, dos quais 4,637 são agregados familiares chefiados 

por mulheres e 79 escolas. A distribuição de mudas apresentou um desempenho de 19% em 

relação ao plano e uma taxa negativa de 31% em relação ao igual período de 2021, (Tabela 

1). Deste universo, 1,244,078 mudas foram plantadas em uma área de 34,759 hectares, contra 

34,475 hectares.  

No que se refere ao programa de Maneio Integrado de Amêndoas, as principais actividades 

levadas a cabo neste período são: limpezas e podas de cajueiros, que constituem actividades 

fundamentais para manter a plantação saudável e facilitar acções de assistência técnica, 

estimulando a produtividade e produção dos cajueiros. No total foram limpos 1,381,359 

contra 2,072,821 em 2021, representando um grau de realização de 10.5% e podados 

780,003, com um grau de realização de 10.25% em relação ao plano. 

Relativamente à cultura da macadâmia, neste período decorrem actividades de preparação do 

dia de campo nos pomares em produção de Macadâmia cujo objectivo é promover a cultura e 

apresentar o balanço de produção 2021, ao mesmo tempo que decorrem as colheitas que 

devem se prolongar até finais de Junho com a excepção de Lichinga que colhe mesmo depois 

de Junho.  

Relativamente ao Programa de Monitoria à Comercialização de Amêndoas, a componente da 

comercialização de castanha de caju 2021/22 teve um desempenho meritório ao registar 

142.682,56 toneladas, o que corresponde a um grau de realização de 89% de um plano de 

160.000 toneladas e um créscimento na ordem de 1% quando compadadas com 140.908,30 

de igual periodo da campanha 2020/2021. 
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2. Introdução  
O presente Balanço retrata as principais actividades realizadas pelo Subsector de Amêndoas 

ao longo do I trimestre do ano de 2022, enquadrados nos diferentes programas inseridos no 

respectivo Plano Económico e Social e Orçamento (PESOE), nomeadamente, a Produção, 

Distribuição e Plantio de Amêndoas, Maneio Integrado de Amêndoas, Investigação Aplicada 

de Amêndoas, Monitoria à Comercialização de Amêndoas e a Monitoria da Produção da 

Cultura da Macadâmia. Nestes termos o documento comporta a seguinte estrutura: 

• Sumário Executivo; 

• Introdução; 

• Determinantes do Ambiente Económico e Social; 

• Análise Global do desempenho; 

• Conclusões e Perspectivas para o II trimestre de 2022. 

 

O desempenho do Subsector de amêndoas durante o I trimestre de 2022 foi positivo, facto 

motivado pelas excelentes condições climatéricas o que proporcionou níveis satisfatórios de 

produção e de comercialização da castanha de caju bem como da macadâmia aliado ao 

esforço abnegado dos funcionários e agentes do IAM, IP que se empenharam activamente no 

processo produtivo. 

3.  Determinantes do Ambiente Económico e Social 
 

O Plano Económico e Social (BalPES) do I trimestre de 2022 no seu global foi positivo pese 

embora os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 que assola a economia global e ao País 

em particular, acções terroristas que ocorrem na província de Cabo Delgado, os impactos 

negativos dos ciclones, Ana, Dumako, Guambe e Gombe, bem como a instabilidade social 

que se verifica nas províncias de Manica e Sofala criando deslocados e o consequente 

abandono dos campos de produção de cajueiros. 

Para fazer face a estas e outras adversidades, o IAM, IP em particular e o Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) no geral tem estado a desenvolver um 

conjunto de acções que visam não só, a reposição do parque cajuícola através da 

reabilitação/manutenção de infra-estruturas danificadas, reparação/reposição de 

equipamentos avariados nos vários viveiros ao longo do País, capacitação de técnicos em 

novas técnicas de produção de mudas de cajueiros, capacitação de produtores em matérias 

ligadas a agrotecnia do caju e reforço da monitoria, fiscalização do processo de 
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comercialização da castanha de caju bem como a sensibilização dos produtores (empresas) da 

macadâmia para a integração de pequenos produtores no processo produtivo de modo a se 

ajustarem à filosofia do Programa SUSTENTA. 

O I trimestre de 2022, foi caracterizado pelas restrições financeiras que, à semelhança dos 

exercícios anteriores, caracterizam o orçamento de investimento. 

4. Análise Global do Desempenho 
 

Os principais programas do Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP inseridos no Plano 

Económico e Social 2022 consistem na: (i) Produção, Distribuição e Plantio de Amêndoas, 

(ii) Maneio Integrado de Amêndoas, (iii) Investigação de Amêndoas; (iv) Monitoria à 

Comercialização de Amêndoas; (v) Monitoria à Produção da Cultura da Macadâmia. 

No programa de produção, distribuição e plantio de amêndoas, até ao Itrimestre de 2022, 

foram produzidas 1.699.668 mudas de cajueiros de uma meta fixada em  6.800.000 para todo 

o País o que representa um grau de realizacao de 25% e um decréscimo de 3% quando 

comparado com o mesmo período do ano transacto.  

Na componente de Maneio Integrado de Cajueiros, as principais actividades levadas a cabo 

neste período são: (i) limpezas e podas de cajueiros, que constituem actividades fundamentais 

para manter a plantação saudável e facilitar acções de assistência técnica, estimulando a 

produtividade e produção dos cajueiros. No total foram limpos 1,381,359 contra 2,072,821 

em 2021, representando um grau de realização de 10.5% e podados 780,003, com um grau de 

realização de 10.25 em relação ao plano.                                                                    

Relativamente a macadâmia, neste período decorrem actividades nos pomares em produção, 

devendo se prolongar até finais de Junho com a excepção de Lichinga que colhe mesmo 

depois de Junho.  

Relativamente ao Programa de Monitoria à Comercialização de Amêndoas, a componente da 

comercialização de castanha de caju 2021/22 teve um desempenho meritório ao registar 

142.682,56 toneladas, o que corresponde a um grau de realização de 89% de um plano de 

160.000 toneladas e um decréscimo de 0.01% quando compadadas com 142.700,95 de igual 

periodo da campanha 2020/2021. 
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Tabela 1. Desempenho global do Subsector das amêndoas 2022 

 
Fonte: IAM, IP - 2022 

4.1. Produção, Distribuição e Plantio de Amêndoas 

4.1.1 Produção de Mudas de Cajueiros 

A Produção Mudas de Cajueiros constitui a principal estratégia para a renovação do parque 

cajuícola e para o incremento quantitativo e qualitativo da produção através da multiplicação 

de material vegetativo com alto potencial produtivo e adaptado as condições agroecológicas 

do país. Nesse âmbito está prevista para a campanha 2021/22, a produção, distribuição e o 

plantio de 6.800.000 mudas de cajueiros.  

No período em referência, foram produzidas 1,699,668 mudas, representando um grau de 

realização de 25% do planificado e um decréscimo de (3) % em relação ao igual período de 

2021 em que foram produzidas 1,749,121 mudas.  

As Províncias de Niassa e Cabo Delgado apresentam melhor desempenho na componente de 

produção de mudas com mais de 100% e 48%, respectivamente. As outras 7 Províncias 

produtoras de caju, estão muito abaixo dos 50%. (Vide tabela 2). 
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Provincia Plano V.  
Enchidos V. Semead M. Enxert Semente 

Policlonais

M. 
Produzidas 

2021/22

M.  
Produzidas 

2020/21

Realizac.
%

T. 
Cresc.%

Niassa 90,000 223,200 223,200           2,160              169,230          171,390            62,450                190.43       174.4         
C. Delgado 893,000 629,370 629,370           213,741          221,287          435,028            248,400              48.72         75.1           
Nampula 2,747,000 2,399,021  2,067,765 300,335          196,199          496,534            404,370              18.08         22.8           
Zambézia 961,000 729,188 629,135           63,205            12,338            75,543              241,492              7.86           (68.7)         
Manica 296,000 190,588             131,882             31,650                     -   31,650              35,420                10.69         (10.6)         
Sofala 442,000 401,061             140,284             20,343             30,494 50,837              272,471              11.50         (81.3)         
Inhambane 769,000 708,421 680,280           35,108            214,477          249,585            245,222              32.46         1.8             
Gaza 423,000 385,023 326,230           76,580            85,195            161,775            165,268              38.24         (2.1)           
Maputo 179,000 140,328 129,685           12,657            14,669            27,326              74,028                15.27         (63.1)         

TOTAL 6,800,000 5,806,200 4,957,831        755,779          943,889          1,699,668         1,749,121           25.00         (2.8)           

Tabela 2. Produção de Mudas, Campanha 2021/22

Fonte: Delegações Provinciais do IAM, IP - 2022 
 

4.1.2 Principais Constrangimentos na Produção de Mudas 
 

Constituiram constrangimentos para o programa de producao, distribuicao e plantio de mudas 

de cajueiros, os seguintes aspectos: (i) atraso no processo de sementeira nos viveiros devido a 

falta de semente, (ii) atraso na alocação de materiais e insumos para produção de mudas, (iii) 

insuficiência de garfos de enxertia para satisfazer as necessidades de todos os viveiros que 

produzem mudas enxertadas, (iv) falta de água para rega nas represas dos viveiros, (v) 

destruição das estufas de produção de mudas por depressões tropicais e ciclones que assolam 

o País, (vi) varia constante dos meios de transporte, aliado a exiguidade de recursos 

financeiros para a sua reparação e manutenção.  

Soluções Adoptadas 
 
Visando fazer face aos constrangimentos acima arrolados, foram tomadas as seguintes 

medidas: (i) realocação das fitas pelas Províncias de Cabo Delgado e Nampula às restantes 

Províncias para evitar a paralização da actividade de produção de mudas, (ii) uso da técnica 

de enxertia (garfos de um dia, borbulhia e panícula) de forma a ter mudas prontas em 

Dezembro para o plantio, (iii) alocacao de 1.215.000 porta enxerto prontos para serem 

enxertados em todas as Províncias, (iv) contactado o fornecedor de fitas de enxertia, o qual 

prometeu entregar até dia 16 de Março 1.326.000 fitas de enxertia, e (v) solicitada aquisição 

de 20 tons de semente de castanha para as Províncias de forma a cumprir a meta proposta de 

produção de mudas. 

4.1.3 Distribuição e Plantio de Mudas de Cajueiros 
Na componente de distribuição de mudas, durante o Primeiro Trimestre de 2022 foram 

distribuídas 1,301,871 mudas de cajueiros beneficiando 21,144 famílias produtoras, das quais 

4,637 são chefiadas por mulheres, conforme consta na tabela 3. De referir que 79 escolas 
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integram a vasta lista dos beneficiários de mudas. As 1,244,078 mudas distribuídas, foram 

plantadas numa área de 34,759 ha.   

Tabela 3. Distribuição e Plantio de Mudas de Cajueiros 2021/22 

Fonte: Delegações Provinciais do IAM, IP - 2022 
 
A componente distribuição de mudas de cajueiros, teve como constrangimentos, (i) a 

disponibilidade limitada de meios de transporte (camiões) para distribuição de mudas e (ii) a 

falta de recursos financeiros para aquisição de combustíveis e reparação de meios de 

transporte. 

 
Para o efeito, foram adoptadas como solucções, (i) a solicitacao de apoio dos parceiros na 

componente de distribuição de mudas e (ii) a sensibilizacao dos beneficiários no sentido de se 

dirigirem aos viveiros e levantem as mudas nas quantidades possíveis. 

4.2 Maneio Integrado de Amêndoas - Tratamento Químico de Cajueiros – 2022 

O Maneio Integrado de Cajueiros engloba um conjunto de acções agrotécnicas, destacando-se 

as podas, limpezas e pulverização de cajueiros (tratamento químico de cajueiros), que quando 

correctamente realizadas, criam um ambiente favorável para garantir o alcance da produção 

potencial, bem como para a obtenção da castanha de boa qualidade. 

4.2.1 Limpezas de Cajueiros – 2022 

A limpeza é uma operação fundamental que influencia a produtividade dos cajueiros, a 

qualidade da castanha como também minimiza as perdas resultantes das queimadas 

descontroladas. Por outro lado, a limpeza dos cajueiros facilita o trabalho dos operadores 

durante as práticas agrícolas, pulverizações e apanha da castanha no período de colheita. 

Durante o período em referência foram limpos 1,381,359 contra 2,072,821 cajueiros em 2021, 

beneficiando 29,222 famílias produtoras sendo 7,154 chefiadas por mulheres, o que representa 

uma um grau de cumprimento de 10.5% em relação ao plano de 13,208,416 (Tabela 3).  

Província Mudas 
Distribuidas 

Mudas 
Plantadas 

Área de 
Plantio 

Taxa de 
Sobrev.

(%) 

Beneficiários  

Mulheres Total Assoc. Igr. Esco. Penite
nc. 

Niassa 301,091 298,810 5,859 92 623 3,778 0 0 0 0 
C Delgado 432,596 403,977 9,090 97 2,503 11,758 0 0 0 0 
Nampula 321,690 304,219 6843 98 237 1794 0 0 0 0 
Zambézia 39,086 38,128 8866 91 33 236 0 0 79 0 
Manica 23,528 23,400 531 90 24 206 0 0 0 0 
Sofala 26,353 26,300 597 92 41 183 0 0 0 0 
Inhambane 92,618 89,955 2,030 80 247 1111 0 0 0 0 
Gaza 50,169 48,087 687 80 918 2,034 0 0 0 0 
Maputo 14,740 11,202 256 82 11 44 0 0 0 0 
TOTAL 1,301,871 1,244,078 34,759 89 4,637 21,144 0 0 79 0 
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Tabela 4. Limpeza de Cajueiros 

Província Meta 

No

Beneficiários 
 DE CAJUEIROS 

LIMPOS 
Grau de 

Realização 
(%) 2021 2022 Homens Mulheres Total 

Niassa 51,000   1,485      25    25   
C. Delgado 2,100,000           0 
Nampula 6,625,900 1,573,510 662,690 15,019 2,774 17,793 10.0 
Zambézia 1,500,000 51,014 20,141 222 73 296 1.3 
Manica 52,000 10,954 1,833 9 2 11 3.53 
Sofala 484,000 89,324 105,200 1,152 489 1,641 21.7 
Inhambane 906,716 200,589 146,679 1625 1,736 3,361 16.2 
Gaza 1,398,800 129,005 423,464 3,981 2,068 6,049 30.3 
Maputo  90,000 18,425 21,352 59 12 71 23.7 

TOTAL  13,208,416 2,072,821 1,381,359 22,067 7,154 29,222 10.5 
Fonte: Delegações Províncias do IAM, IP - 2022 

4.2.2. Podas de Cajueiro 
A poda de cajueiros permite o arejamento e o crescimento uniforme da copa, reduzindo o 

ambiente favorável para a eclosão de doenças de origem fúngica e pragas. No período em 

análise, foram podados 780,003 cajueiros contra 557,614 em 2021. Esta acção beneficiou a 

26,510 produtores, dos quais, 5,731 chefiados por mulheres (Tabela 5). A Chuva que se faz 

sentir em todo o País tem estado igualmente a dificultar a realização desta actividade.  

TABELA 5. PODAS DE CAJUEIROS, CAMPANHA 2021/2022 

Província Meta 
No Beneficiários  de Cajueiros Podados G Realiz. 

(%) 2021 2022 Homens Mulheres Total 
Niassa 27.000, 1,157 2,096 20 1 21 7.8 
C. Delgado 1.500.000          0.0 
Nampula 6,625,900 400,553 667,690 15,091 2774 17793 10.1 
Zambézia 250,000 23,290 19457 415 126 541 7.8 
Manica 90,000 7,160 705 9 2 11 0.8 
Sofala 157,784 56,443 31,100 434 148 616 19.7 
Inhambane 138,306 47,389 21,625 808 600 1,408 15.6 
Gaza 260,000   9,124 3,981 2,068 6,049 3.5 
Maputo  90,000 21,622 28,206 69 12 71 31.3 
 
TOTAL  

   
7,611,990  

     
557,614          780,003  

        
20,827          5,731  

        
26,510  10.25 

Fonte: Delegações Províncias do IAM, IP. 2022 
 
Nota: A Província de Cabo Delgado está a fazer a sensibilização para o inicio das actividades de 
podas e limpezas nas zonas seguras. 

4.2.3. Tratamento Químico de Cajueiros (Perspectivas) 
A actividade de Tratamento Químico terá início na segunda quinzena de Maio na Província 

de Cabo Delgado com uma meta nacional fixada em 8.600.000 cajueiros (Vide tabela 6). 

Nessa vertente, está em curso a alocação de atomizadores para reforçar aos já existentes nas 

Províncias. Igualmente, foi lançado o concurso e adjudicada a empresa que vai fornecer os 
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pesticidas para a actividade de pulverização de modo a assegurar o controlo de pragas e 

doenças no cajueiro. 

Tabela 6. Meta de Tratamento Químico 2022 
Província  Meta 
Niassa 51,000 
Cabo Delgado 2,000,000 
Nampula 4,100,000 
Zambézia 900,000 
Manica 92,000 
Sofala 122,000 
Inhambane 820,000 
Gaza 420,000 
Maputo 95,000 
Total 8,600,000 
Fonte: IAM, IP – 2022 

4.3 Monitoria à Comercialização de Amêndoas - Comercialização da Castanha de Caju 
– 2021/22 

A abertura oficial da campanha de comercialização da castanha de caju, realizou-se no dia 12 

de Novembro de 2021, no distrito de Jangamo, província de Inhambane e foi dirigida por Sua 

Excelência Daniel Tchapo, Governador da Província de Inhambane. 

 

Salientar que a anteceder o lançamento da campanha, no dia 12 de Outubro de 2021, teve 

lugar na cidade de Maputo, a Iª Sessão do Comité de Amêndoas na cidade de Maputo, onde o 

Conselho Técnico do IAM, IP aprovou por unanimidade o Preço de Referência ao Produtor 

(PRP) fixado em 43,00 MT/kg, contra os 37,00 MT/kg anunciados na campanha 2020/21 

tendo sido registada uma comercialização primária de 142.682,56 ton de castanha bruta.  

 

Na sequência das decisões emanadas na referida sessão, no dia 15 de Dezembro de 2021, fez-

se a abertura oficial da exportação da castanha de caju - 2021/22. Tendo sido exportadas até 

ao momento, cerca de 45.000 toneladas a um preco medio de USD 1.155,31 e 46lbs outturn 

médio. 

 

Para esta campanha ora em curso foram implementadas as seguintes acções: 
 Capacitados técnicos do IAM, IP e despachantes aduaneiros no manuseio da 

plataforma digital da JUE (Janela Única Electrónica); 

 Iniciada a fase piloto de emissão de processos através da JUE-Nampula; 

  Realização de Capacitações/reciclagens no âmbito se Sistema de Monitoria da 

Comercialização da Castanha de Caju; 

 Registo de actores do caju;  

 Contratação e colocação de fiscais nos postos de controlo rodoviário; 
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 Implementação do Diploma Ministerial nº 36/2021 de 28 de Maio, taxas prestação de 

serviços ao IAM, IP. 

 

A tabela 7, indica a evolução da comercialização da castanha de caju até 1ª quinzena de 

Março 2022.  

 

Na região norte do país a comercialização encontra-se na sua fase final, apesar do efeito 

negativo dos actos protagonizados pelos terroristas na Província de Cabo Delgado tendo 

desencorajado a entrada de compradores de castanha no mercado primário e fazendo com que 

cerca de 7.000 toneladas fossem vendidas na vizinha Tanzânia. 

 

A zona Sul do País regista baixos níveis de produção de castanha comercializada devido a 

ocorrência de fenômenos adversos como ciclones (chuvas e ventos) que tiveram lugar entre 

os meses de Dezembro e Janeiro. 

 

Tabela 7. Quantidade da Castanha Comercializada até I Quinzena de Março 

Província 
Meta 

(Tons) 
2021/22 

Total 
Realizado 

(Campanha 
2021/22) Ton 

Preço Médio 
Ponderado 

MTs 
(2021/22) 

Total Realizado 
(Campanha 

2020/21) Ton 

Preço Médio 
Ponderado 

MTs 
(2020/21) 

Grau de 
Realização 

Taxa de 
Crescimento 

Niassa 25                        
16,92    

                    
48,43    6,15 

                   
45,00    68% 175% 

C. Delgado 26.000                 
24.849,00    

                    
43,64    23.823,80 

                   
41,77    96% 4% 

Nampula 74.500                 
82.253,56    

                    
37,78    67.337,74 

                   
41,76    110% 22% 

Zambézia 17.000                 
16.352,05    

                    
35,05    15.267,34 

                   
38,07    96% 7% 

Manica 3.700                   
2.262,00    

                    
42,59    4.342,81 

                   
35,78    61% -48% 

Sofala 5.500                   
3.606,53    

                    
40,34    5.217,30 

                   
32,37    66% -31% 

Inhambane 19.400                   
8.227,23    

                    
45,13    14.161,05 

                   
34,56    42% -42% 

Gaza 13.425                   
4.838,59    

                    
46,64    10.325,20 

                   
38,23    36% -53% 

Maputo 450                      
276,68    

                    
43,79    426,91 

                   
39,89    61% -35% 

Total 160.000             
142.682,56    

                  
39,37    

       
140.908,30    

                 
39,84    89% 1% 

 
Fonte: IAM, IP - 2022 

4.3. Monitoria da Produção da Cultura da Macadâmia 

A produção da macadâmia é efectuada maioritariamente pelo sector privado, havendo registo 

da entrada do sector familiar nas Províncias de Niassa e Manica. Até finais de Dezembro, o 



Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP (IAM, IP)/BalPES I Trimestre de 2022  10 

 

País contava com 36 empresas, das quais, 34 com pomares estabelecidos nas províncias de Niassa, 

Zambézia, Manica, Inhambane, Gaza e Maputo Província. Em fase produtiva estão alguns 

pomares estabelecidos nas Províncias de Maputo, Manica, Zambézia e Niassa, encontrando-

se actualmente em actividade de colheita e pré-processamento. O IAM encontra-se no 

processo de preparaçao do dia de campo de Macadâmia cujo objectivo é promover a cultura e 

apresentar o balanço de produção 2021.  

5. 

Para o II trimestre de 2022, o IAM, IP, ira cotinuar a (i) garantir a aquisição da castanha 

semente para as Províncias, (ii) intensificar a produção, distribuição e plantio de mudas 

de cajueiros para o alcance da meta fixada, (iii) sensibilizar e intensificar a realização das 

podas e limpezas dos cajueiros e início do processo de pulverização de cajueiros contra 

pagas e doenças e (iv) alocar fundos às Províncias para a continuidade das actividades de 

produção de mudas e monitorias.    

Maputo, 23 de Março de 2022 

 

Perspectivas para o II Trimestre do ano 2022 
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