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MATRIZ COMPARATIVA 

 

Item 

Matérias 
Relevantes da 
Proposta de 

Regulamento1 

Proposta de Regulamento recebida do 
SPEED+ 

 
Proposta da SAL & Caldeira 

 
Fundamentação da SAL & Caldeira 

1. Disposições Gerais 

Objecto (artigo 2) – nº 1: mais 
abrangente incluindo não só as 
actividades de comercialização e 
exportação, mas também, as de 
fomento, produção e processamento da 
castanha de caju e seus subprodutos;  
nº 2: o conteúdo confunde-se com as 
acções do INCAJU; 
nº 3: outras normas que devem reger as 
actividades que integram a cadeia de 
valor do caju 

Mantivemos o nº 1.  
 
Recomendámos um novo artigo com o 
conteúdo do nº 2 com a epígrafe 
Sistema de Informação e Gestão. 
Recomendámos transferir o nº 3 para as 
disposições finais e transitórias com a 
epígrafe Disposições supletivas. 

Concordamos com o objecto do 
Regulamento. Entendemos que a 
revitalização da legislação que regula a 
comercialização e exportação da 
castanha de caju e a introdução de 
normas sobre a produção, 
processamento e fomento de forma a 
ajustá-las à dinâmica do subsector é 
oportuna e necessária para a 
maximização da rentabilidade do 
subsector do caju na economia do País. 
O conteúdo dos números 2 e três 
estavam, entretanto, deslocados, sendo 
que para uma melhor organização do 
documento, sugerimos a transferência 
dos mesmos para outros artigos 
adequados. 

Princípios (artigo 4) – Introdução dos 
seguintes princípios gerais: 
Competitividade, Sustentabilidade, 
Rastreabilidade, Transparência, 
Equidade, Justiça e Igualdade de 
Género. 

Mantivemos os Princípios. Pese embora o regulamento não seja o 
melhor fórum para o estabelecimento 
de princípios gerais compreendemos a 
razão de serem aí tratados, uma vez 
que pretende-se salvaguardar desde 
cedo, que as actividades, objecto do 
Regulamento observem tais princípios e 
não fazer depender tais actividades à 
uma eventual e futura alteração da Lei 
do Caju. 

                                                           
1 Proposta de Regulamento refere-se à proposta elaborada pelo SPEED+ em coordenação com o INCAJU, disponibilizada para revisão. 
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Relativamente à competitividade 
inserimos uma menção expressa de que 
o subsector do caju deverá observar as 
regras de concorrência, previstas em 
legislação específica. 

 As regras da concorrência são 
aplicáveis à generalidade das 
actividades económicas exercidas no 
território nacional ou que nele 
produzam efeitos, daí ser importante a 
sua menção na Proposta de 
Regulamento para efeitos de 
harmonização da legislação. 

Exercício de actividade de negócio na 
cadeia do caju (Artigo 5) 

Sugerimos (i) retirar o termo negócio e 
(ii) o uso da expressão cadeia de valor 
do caju ao invés de cadeia do caju. 

Tornar a norma mais precisa e garantir 
a consistência ao longo do documento 
no uso da expressão cadeia de valor do 
caju. 

Classificação da castanha e da 
amêndoa do caju (artigo 7) – revogação 
das normas sobre a classificação da 
castanha de caju constantes do Dec. 
33/2003. Estas normas foram remetidas 
para regulamentação em sede de 
normas técnicas a serem aprovadas 
pelo Ministro que superintende a área 
da Agricultura e Segurança Alimentar 
sob proposta do INCAJU. 

Concordamos com a proposta, com 
algumas reservas. 
 
Sugerimos a retirada da expressão 
Segurança Alimentar da designação do 
Ministério competente para a 
aprovação das normas técnicas. 

A classificação da castanha e da 
amêndoa do caju é uma matéria muito 
importante que até poderia constar da 
Lei do Caju. Porém, e pese embora em 
termos de logística dever se evitar 
dispersar as normas em diversos 
diplomas legais, conservámos a vossa 
sugestão de regular a classificação da 
castanha e da amêndoa da castanha do 
caju em normas técnicas, visto que com 
isso a actualização das mesmas quando 
necessária, seria mais rápida e eficiente, 
não havendo neste caso, necessidade 
da intervenção do Conselho de 
Ministros. 
Adicionalmente, porque a denominação 
do Ministério pode ser alterada, e o que 
se pretende acautelar no Regulamento 
é que as normas técnicas sejam 
aprovadas pelo Ministro que 
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superintende a área da Agricultura, 
entendemos que a designação Ministro 
que superintende a área da Agricultura 
seja mais apropriada. Aliás esta prática 
tem sido seguida em muitos outros 
diplomas legais recentes. 

2. 
Classificação e 
registo dos actores 

Classificação dos actores (artigo 8) – 
introdução da classificação dos actores 
em: Produtores, Fomentadores, 
Comerciantes, Processadores, 
Exportadores, Investigadores e 
Financiadores. 

Recomendámos a alteração do termo 
Actor para Operador; 
 
Sugerimos retirar os Financiadores e 
Investigadores da classificação dos 
operadores; 
 
Substituímos o termo “Industriais” por 
“Processadores Industriais”. 

O termo Operador é um termo mais 
adequado e comummente usado, 
inclusive em diplomas similares. O 
termo actores não encerra um 
conteúdo jurídico e provavelmente por 
esta razão não tem sido opção em 
muitos casos. 
Os Financiadores e Investigadores não 
são propriamente operadores. A fim de 
desobrigá-los das obrigações e 
penalidades impostas pela Proposta de 
regulamento aos operadores, 
sugerimos retirá-los desta classificação. 
A Proposta de Regulamento indica os 
Industriais como intervenientes da 
cadeia de valor do caju, no entanto, não 
classifica os Industriais como 
operadores. Portanto, para harmonizar 
com a classificação da Proposta de 
Regulamento e porque a definição de 
Industriais no draft 3 da Proposta de 
Regulamento é similar a dos 
Processadores Industriais, onde consta 
Industriais, sugerimos a sua substituição 
para Processadores Industriais. 

Registo dos Actores e Renúncia (artigos Sugerimos a eliminação dos artigos Da nossa análise não encontrámos uma 
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9 e 11) – obrigatoriedade do registo dos 
actores até ao dia 15 de Setembro de 
cada ano junto do INCAJU e 
obrigatoriedade de comunicar a 
renúncia como actor. 

sobre o registo dos operadores e 
comunicação de renúncia e inserimos o 
seu conteúdo num novo artigo com a 
epígrafe Prestação de Informação, onde 
não só se abarcará o registo e renúncia 
dos operadores como também o dever 
de prestação de informação por parte 
dos mesmos. 

competência específica no Decreto nº 
30/2017 para que o INCAJU proceda ao 
registo dos operadores, pelo que a 
inclusão desta matéria iria significar que 
o Regulamento estaria a introduzir uma 
nova competência. Embora a Proposta 
de Regulamento tenha força jurídica 
idêntica ao Decreto nº 30/2017, o facto 
deste Decreto ter sido aprovado em 
2017 e agora se atribuir novas 
competências ao INCAJU pode vir a ser 
questionado pelo Conselho de 
Ministros, pois trata-se de um diploma 
recente e a tendência é de se evitar 
dispersão de competências de órgãos 
em diferentes diplomas legais. 
Adicionalmente, o registo não deve ser 
entendido como condição para o 
exercício de actividades nos termos do 
regulamento. Assim, como forma de 
amenizar este efeito na Proposta de 
Regulamento, sugerimos suprimir este 
artigo e inserir as disposições sobre o 
registo e comunicação de renúncia no 
artigo referente à Prestação de 
informação.  

Obrigações dos actores (artigo 10) – os 
operadores estão dentre outras coisas, 
(al. d)) obrigados a proceder à entrega 
de informação estatística de acordo 
com o Sistema de Informação e Gestão  

Sugerimos inserir a norma sobre 
Prestação de informação que constava 
do draft 3 da Proposta de Regulamento 

conforme mencionado acima. 

Inserção da norma para melhor 
harmonização com a obrigação contida 
na al. d) do artigo 10 da Proposta de 
Regulamento relativa à prestação de 
informação estatística de acordo com o 
Sistema de Informação e Gestão 
aprovado. 
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3. Fomento do Caju 

Zonas de Fomento (artigo 13) – a 
definição e actualização das zonas 
especiais de fomento passam a ser da 
competência do INCAJU. 

Sugerimos que as zonas de fomento 
sejam definidas e actualizadas pelo 
Ministro que superintende a área da 
Agricultura sob proposta do INCAJU. 

Da nossa análise não encontrámos uma 
competência específica no Decreto nº 
30/2017 para que o INCAJU defina e 
actualize as zonas especiais de fomento. 
E a Proposta de Regulamento pretende 
introduzir uma nova competência. Ora, 
embora legalmente seja possível que o 
INCAJU possa ser atribuído esta 
competência ao nível do Regulamento, 
esta opção tem sido desencorajada nos 
termos da legística e das recentes 
práticas do nosso país, sobretudo tendo 
em conta que o diploma que regula o 
INACJU é do ano passado. Para evitar 
que quaisquer questões sejam 
levantadas em relação a esta opção 
recomendamos que a aprovação e 
actualização das zonas de fomento 
sejam feitas pelo Ministro sob proposta 
do INCAJU. 

Exercício da actividade de fomento 
(artigo 14) – o registo dos operadores 
no INCAJU como condição para o 
exercício da actividade de fomento 

A actividade de fomento deve ser 
realizada por operadores devidamente 
licenciados para o efeito, nos termos da 
legislação aplicável. 

Conforme acima mencionado, o registo 
no INCAJU não deve ser tido como 
obrigatório e nem como condição para 
o exercício de actividades nos termos 
do Regulamento, atendendo que os 
operadores terão sido já objecto de 
licenciamento para o exercício da sua 
actividade nos termos da legislação 
aplicável. 
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Inclusão de normas sobre 
aproveitamento de falso fruto e da 
casca no capítulo de Fomento do caju 
(artigo 16) 

Mantivemos a disposição na Proposta 
de Regulamento por ser uma norma 
importante. Entretanto, e pese embora 
a mesma possa conservar a sua actual 
localização, julgamos que a mesma 
ficaria mais adequadamente localizada 
num capítulo que tratasse do 
processamento. 

Caso a nossa sugestão de inserir as 
normas de processamento na Proposta 
de Regulamento seja acolhida, pode-se 
se ponderar o reposicionamento desta 
disposição. 

Recomendamos definir falso fruto e 
casca de castanha de caju no Anexo 1 
(Glossário). 

A inclusão das definições de falso fruto 
e casca de castanha de caju, visa 
conferir melhor harmonização e leitura 
do texto legal. 

Nº 3 do artigo 16 – Cabe ao INCAJU em 
coordenação com sectores relevantes, 
desenvolver e divulgar normas técnicas 
e padrões de produtos do falso fruto, 
bem como, levar a cabo estudos 
específicos para o aproveitamento do 
falso fruto e da casca da castanha de 
caju 

Sugerimos o uso do termo implementar 
ao invés de desenvolver. 

As normas técnicas deverão ser 
definidas pelo Ministro sob proposta do 
INCAJU, visto que o INCAJU não goza de 
poderes para criar/desenvolver normas 
técnicas, mas apenas para implementá-
las. 

4. 
Produção, 
Processamento e 
Comercialização 

Produção e processamento – serão 
regulados em normas técnicas 
aprovadas pelo Ministro que 
superintende a área da Agricultura sob 
proposta do INCAJU. 

Inserção de normas sobre produção e 
processamento ou pelo menos, normas 
remissivas sobre a produção e 
processamento às normas técnicas. 

A inclusão de normas sobre a produção 
e processamento na Proposta de 
Regulamento, visa evitar um vazio legal. 
A Proposta de Regulamento tem por 
objecto regras gerais sobre fomento, 
produção, processamento, 
comercialização e exportação, portanto, 
a Proposta de Regulamento deveria 
estabelecer algumas normas sobre a 
produção e processamento e até, 
desenvolver outras sobre a 
comercialização de modo a preencher 
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cabalmente o objecto do diploma legal 
e o seu conteúdo. 
Em regra, o Conselho de Ministros não 
se abstém de regulamentar uma 
matéria sob sua competência, 
remetendo a totalidade das mesmas a 
uma outra entidade. Assim, embora 
percebamos a posição do SPEED+ de 
não incluir as normas de produção e 
processamento na Proposta de 
Regulamento, recomendamos a 
inserção de algumas normas visto que 
não são exactamente técnicas e 
poderiam ser reguladas na Proposta de 
Regulamento, tais como: os princípios 
que norteiam a produção, a produção 
de mudas, as técnicas de propagação, 
os procedimentos de plantio, a 
fertilização, o controlo de queimadas e, 
todas as normas sobre o 
processamento que constavam do draft 
3 da Proposta de Regulamento. 

Comercialização (artigos 17) – 
pretende-se revogar as normas em 
vigor e regulamentar apenas a fixação 
do preço de referência. As outras 
normas serão reguladas em normas 
técnicas. 

Concordámos que a regulamentação da 
actividade de comercialização seja feita 
em normas técnicas. 

Embora não seja a melhor prática 
dispersar as normas em diversos 
diplomas legais, conservámos a 
sugestão de regular a comercialização 
em normas técnicas, visto que com isso 
a actualização das mesmas quando 
necessária, seria mais eficiente e rápida, 
não havendo neste caso, necessidade 
da intervenção do Conselho de 
Ministros. 
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O preço de referência para a 
comercialização da castanha de caju 
(artigo 18) – será aprovado em 
Conselho Consultivo do subsector do 
caju, composto pelos representantes 
das instituições do Governo, das 
Associações de produtores, 
comerciantes, exportadores e 
processadores industriais do caju, sob 
facilitação do INCAJU, até 15 de 
Setembro de cada ano. 

Recomendámos a substituição do 
Conselho Consultivo por Conselho 
Geral, que é o que está previsto no 
Decreto nº 30/2017. 

 O Decreto nº 30/2017 refere-se ao 
Conselho Geral como órgão de consulta 
alargado e não à figura do Conselho 
Consultivo. Entretanto, note-se que nos 
termos do número 7 do artigo 7 do 
Decreto 30/2017, a composição, 
competências e funcionamento dos 
órgãos do INCAJU é definida pelo 
Estatuto Orgânico. De acordo com o 
artigo 22 do mesmo diploma, é 
revogado o Estatuto Orgânico do 
INCAJU aprovado pelo Decreto n.º 
43/97, de 23 de Dezembro, ficando 
assim, um vazio legal relativamente às 
competências do Conselho Geral. 

A comercialização da castanha de caju 
será feita por operadores devidamente 
registados pelo INCAJU. 

Sugerimos que os operadores estejam 
devidamente licenciados para o 
exercício da actividade e a remoção da 
exigência de um registo no INCAJU 
como condição para o exercício de 
actividade. 

Não se pretende criar um entrave aos 
operadores e submetê-los a mais um 
nível de registo como se de uma 
autorização nova para o exercício das 
actividades se tratasse. 
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5. 

Exportação da 
castanha em bruto 
e da amêndoa de 
caju 

Formas e finalidade (nº 1 do artigo 19) 
– a castanha de caju pode ser exportada 
em bruto e sob forma de amêndoa por 
operadores registados no INCAJU. 

Sugerimos que a exportação seja 
realizada por operadores licenciados e 
inscritos como exportadores. 
 
Sugerimos retirar o registo como 
condição para o exercício de actividade 
de exportação 

Nos termos do Diploma Ministerial n.º 
110/95 de 13 de Dezembro, é 
autorizada a exportação da castanha de 
caju in natura por qualquer agente 
económico nacional devidamente 
inscrito como exportador junto do 
Ministério da Indústria e Comércio 
(MIC).  
Sugerimos eliminação do registo como 
condição para o exercício da actividade 
de exportação, visto que não se 
pretende criar um entrave aos 
operadores, nem forçá-los a proceder à 
mais um registo como se de uma 
autorização nova para o exercício das 
actividades se tratasse. 

Formas e finalidade (nº 3 do artigo 19): 
Ouvido o Conselho Consultivo, o INCAJU 
deve fazer a projecção da capacidade 
instalada e da produção total nacional 
até 15 de Setembro de cada ano. 

Substituição do Conselho Consultivo 
por Conselho Geral. 

O Decreto nº 30/2017 refere-se ao 
Conselho Geral como órgão de consulta 
alargado e não a figura do Conselho 
Consultivo. 

Procedimentos para a exportação 
(artigos 20 e 21) – foram introduzidos 
alguns procedimentos para a 
exportação da castanha em bruto e da 
amêndoa da castanha de caju. 

Sugerimos que se faça menção à 
necessidade de observância da 
legislação aduaneira em vigor aquando 
da exportação. 

Esta sugestão visa harmonizar os 
procedimentos contidos na Proposta de 
Regulamento com os procedimentos 
previstos na legislação aduaneira 
relevante. 

6. 
Fiscalização, 
infracções e 
penalidades 

Penalidades (artigo 23) – estabelece 
uma penalidade (por omissões e 
inexactidões na prestação de 
informação) 

A obrigação de prestação de 
informação havia sido suprimida da 
Proposta de Regulamento. Assim, 
incorporámos o artigo que constava do 
draft 3 sobre a prestação de informação 
na Proposta de Regulamento. 

Inserção da norma para ajustar-se ao 
artigo relativo às penalidades. 
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Recomendámos a remoção do número 
2 do artigo 23 que estabelece que: “as 
demais infracções ao presente 
Regulamento, são puníveis nos termos 
da legislação aplicável”. 

As infracções em violação às normas da 
Proposta de Regulamento devem ser 
estabelecidas no mesmo diploma, não 
em normas diversas. 

Sugerimos que as multas sejam 
actualizadas por diploma ministerial 
aprovado pelo Ministro que 
superintende a área da Agricultura. 

É uma forma eficiente e prática de 
actualização de multas. 

Deixamos na Proposta uma sugestão 
para que se considere o cômputo das 
multas com base no salário mínimo 
(critério de indexação ao salário 
mínimo). 

Isto permite que as multas sejam 
actualizadas sempre que os salários 
mínimos sejam alterados e evita, 
consequentemente, constantes 
alterações aos diplomas legais. 

Sugerimos a inclusão de uma norma 
sobre o destino das receitas, onde 40% 
reverteriam a favor do Orçamento do 
Estado e 60% a favor do INCAJU. 

Esta norma visa regular o destino das 
receitas derivadas do pagamento de 
multas, na medida em que havendo 
pagamento de multa, há necessidade 
de regular o seu destino. 
Relativamente à distribuição dos 
montantes, a generalidade dos 
diplomas legais estabelecem 60% para 
o Estado e 40% para o sector específico 
(e.g. Regulamento para a Cultura do 
Algodão, aprovado em 2015), outros 
estabelecem o inverso (e.g. 
Regulamento da Lei da Concorrência, 
aprovado em 2014) outros ainda, 
estabelecem de forma diversa (e.g. Lei 
da Protecção da Pessoa, do Trabalhador 
e do Candidato a Emprego Vivendo com 
HIV/SIDA, aprovada em 2014, sendo 
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que 30% reverte à favor do Estado, 10% 
para as entidades inspectivas e 60% 
para a entidade que coordena as 
intervenções de resposta ao HIV/SIDA). 
Portanto, não vemos qualquer 
constrangimento em manter a proposta 
do draft 3 da Proposta de Regulamento 
(40%/60%). 

Prestação de informação – os 
financiadores e investigadores que 
intervenham na cadeia de valor do caju 
devem igualmente se registar junto do 
INCAJU  

Concordámos com a Proposta, tanto 
mais que tal clarificação se mostra 
relevante uma vez que eles não fazem 
parte das categorias de operadores. 

Somos da opinião que deve ser 
estabelecido que informação deverá ser 
prestada pelos financiadores e 
investigadores e os prazos para a 
prestação da mesma. O mesmo se diga 
relativamente aos produtores e 
fomentadores. Os exportadores 
também devem prestar informação, no 
âmbito do nº 4 do artigo 19, sobre 
formas e finalidade da exportação. 

7. 
Disposições finais 
e transitórias 

Normas técnicas (artigo 24) – a 
produção e transporte de mudas, o 
plantio, o maneio do cajueiro e o 
maneio pós-colheita da castanha e do 
falso fruto, a classificação, o 
processamento e outras actividades 
devem observar normas técnicas a 
serem aprovadas pelo INCAJU. 

Propomos a indicação de um período 
dentro do qual as normas técnicas 
serão aprovadas. 

O estabelecimento de normas técnicas 
dentro de um prazo estabelecido irá 
permitir que as normas do 
Regulamento possam ser cumpridas de 
forma plena e eficaz. Irá igualmente 
permitir que os objectivos do subsector 
sejam efectivamente concretizados, 
visto que existirão normas capazes de 
direccionar a maximização da 
rentabilidade do subsector. 
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Sugerimos que as normas técnicas 
sejam aprovadas pelo Ministro que 
superintende a área da Agricultura. 

Conforme anteriormente mencionado, 
o INCAJU não tem competência para 
aprovar normas técnicas de acordo com 
o Decreto nº 30/2017. 
Alternativamente e, como forma de 
permitir que o INCAJU aprove as 
normas técnicas sem o risco de 
quaisquer questionamentos, é 
necessário prever ao nível do Estatuto 
do INCAJU a possibilidade deste 
elaborar/definir normas técnicas. 

 


