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1. Objectivos e Metodologia 

A presente nota tem por objectivo contribuir para:  

 o esclarecimento sobre as origens dos produtos agrícolas comercializados em 
alguns pontos de venda da província de Malange; 

 uma melhor percepção das relações existentes entre os vários agentes ao longo 
da cadeia de comercialização. 

Procedeu-se à recolha de informação junto de alguns agentes de comercialização de 
Malange em quatro locais de venda: mercado da Cangambo, mercado da Passagem 
(Lombe), comércio a retalho “Nosso Super” e comércio ambulante (Zungueiras). Este 
trabalho foi realizado com a colaboração do Sr. Sami Kitota, funcionário do IDA Malange. 

 

2. Mercados  

Diariamente chegam à cidade de Malange camiões abastecidos com os mais variados 
produtos agrícolas. O mercado da Cangambo é o grande mercado abastecedor da 
província de Malange. Este mercado concentra a maioria dos agentes de comercialização 
da província. Os produtos agrícolas provenientes dos vários pontos do país têm como 
destino o mercado da Cangambo, que desta forma funciona como a grande plataforma 
logística da região. Por norma, é aqui que os vendedores de outros mercados compram 
para posterior revenda, excepção feita para os mercados do Cacuso que, dada a sua 
localização junto de importantes vias de acesso, consegue ser auto-suficiente em termos 
de abastecimento, e da cadeia de distribuição “Nosso Super” que comercializa os 
produtos provenientes da sua loja matriz com sede em Luanda. Não obstante, 
actualmente, a loja desta cadeia em Malange apresenta grande escassez de produtos 
agrícolas. 

O mercado da Cangambo divide-se em duas grandes zonas: (i) a zona de venda a retalho 
e (ii) a zona de venda a grosso. Qualquer pessoa tem acesso às duas zonas de venda do 
mercado da Cangambo. 

Na zona de venda a retalho, mediante um pagamento diário à Administração Municipal 
de Malange (aluguer do espaço de venda) (valor ainda não definido em 20111), as 
quitandeiras expõem os seus produtos aos compradores. Na zona de venda a grosso 
concentram-se todos os agentes de comercialização: candongueiros, quitandeiras, 
zungueiras e consumidores finais. Neste local os produtos agrícolas são vendidos em 
grande quantidade.  

                                                 
1 Em 2010, no antigo mercado da Xauande, o valor cobrado pelos fiscais da Administração Municipal de 
Malange às quitandeiras para aluguer do espaço de venda era de 50 kwanzas/dia. 
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É através desta separação que melhor se conseguem entender as relações que se 
estabelecem entre os vários agentes da cadeia de comercialização. 

  

3. Agentes de comercialização 

Ao longo da fileira de comercialização podem distinguir-se os seguintes agentes: 
produtores, intermediários e consumidores. Contudo, dado o carácter informal que o 
comércio agrícola assume na província, existe uma grande diversificação dos papéis que 
cada agente assume ao longo do processo de venda. Muito raramente o produtor vende 
directamente ao consumidor, suprimindo da cadeia os intermediários.  

Com efeito, nem todos os produtos agrícolas comercializados em Malange têm produção 
local. Não raras vezes, o mercado malangino é inundado por produtos oriundos de outras 
províncias do País. O quadro 1 mostra as origens de alguns produtos comercializados em 
Malange: 

 

Quadro 1 – Origem de alguns produtos agrícolas comercializados em Malange 

Produto  Origem do produto  

Mandioca bombó Malange (todos os municípios) 

Mandioca fresca Malange (Cacuso) 

Batata-rena 
Malange (Lombe) 

Kwanza Sul (Waku-Kungo) 

Batata-doce Malange (Cacuso) 

Ginguba 
Malange (Kalandula e Massango) 

Kwanza Norte (Lucala) 

Tomate 

Kwanza Sul (Gabela) 
Cebola 

Pimento 

Cenoura 

Repolho Malange (Caculama) 

Manga Malange (Caculama e Quela) 

Banana 

Uíge (todos os municípios) Banana pão 

Ananás 
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De uma forma geral, a cadeia de comercialização pode ser traduzida da seguinte forma: 

 

Camponês 

↓ 

Candongueiro 

↓ 

Quitandeira 

↓ 

Zungueira 

↓ 

Consumidor 

 

Esta simplificação pode assumir algumas variações: 

i. O candongueiro pode ser simultaneamente camponês; 
ii. As zungueiras podem comprar directamente ao candongueiro, eliminando da 

cadeia as quitandeiras;  
iii. O consumidor final pode comprar directamente ao candongueiro, eliminando da 

cadeia os demais intermediários; 
iv. Se o produto comercializado tiver origem na província, as quitandeiras poderão 

adquirir o produto directamente ao camponês. 

Na realidade o que, maioritariamente, distingue a quitandeira da zungueira é o seu local 
de venda.  
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Figura 1 - Quitandeiras 

 

Ao contrário das quitandeiras que têm local de venda fixo, as zungueiras são vendedoras 
ambulantes. Adquirem os seus produtos no mercado e giram a cidade em busca de 
compradores.  

As quantidades de produtos adquiridas também diferenciam estes dois agentes. 
Normalmente, as quitandeiras compram em maior quantidade que as zungueiras. A 
estratégia da quitandeira é adquirir grandes quantidades de produto, armazenar uma 
grande parte e colocar na quitanda o remanescente. O mercado está dotado de um 
armazém para este fim. O preço a pagar para colocar em stock o produto depende da 
quantidade armazenada. Por exemplo, no caso do bombó, o preçário é o seguinte:  

 Até 20 sacos: 50 kwanzas/saco/dia;  
 Entre 20 a 50 sacos: 30 kwanzas/saco/dia;  
 Mais de 50 sacos: 20 kwanzas/saco/dia. 

 

Localmente, a este fenómeno dá-se o nome de processo. A maioria das quitandeiras faz 
processo. A sua estratégia passa por adquirir determinado tipo de produto em 
quantidade e ir revendendo à medida da procura.  
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Figura 2 – Zona de venda a grosso no mercado da Cangambo 

 

A zungueira pode também fazer processo. Contudo, é menos frequente. A zungueira 
aposta na venda activa (procura de clientes) e, por isso, adquire as quantidades 
necessárias para o dia.  

A figura 1 mostra a zona de venda a grosso no mercado da Cangambo. É possível 
constatar a aglutinação dos agentes de comercialização. Atrás da zona de venda está o 
local onde se faz o processo.  


