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PROJECTO DE LEI QUE ALTERA A LEI DO CAJU 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

A Lei do Caju nº 13/99, de 1 de Novembro e o Decreto nº 33/2003, de 19 de Agosto, que 

aprova o Regulamento de Comercialização da Castanha de Caju, foram concebidos num 

contexto político e socioeconómico com especificidades próprias daquele momento e 

tinham em vista responder aos desafios igualmente conjunturais do País e do Subsector do 

caju. Passados cerca de 19 e 15 anos, respectivamente, os pressupostos que definiam e 

caracterizavam a dinâmica socioeconómica daquela época mudaram substancialmente em 

resultado da alteração do contexto macroeconómico e das abordagens ocorridas nas 

principais variáveis de produção (fomento e maneio integrado do caju), comercialização, 

processamento industrial e exportação do caju, exigindo a revisão da legislação sobre o caju 

para adequá-la à situação económica e social do País e das exigências do mercado global, 

actualmente prevalecentes. 

Nos últimos 10 anos, a indústria de processamento da castanha de caju cresceu, fortaleceu-se 

e absorve cerca de metade da produção da castanha de caju comercializada no País e tem 

vindo a baixar, por consequência, a quantidade de castanha bruta exportada, quadro 

sobremaneira agravado pela maior expressão do comércio informal da castanha. Se por um 

lado, este facto valoriza a importância da indústria doméstica, por outro lado, veio baixar a 

capacidade do Estado em arrecadar receitas para financiar as actividades de apoio à produção 

(fomento, investigação, extensão e tratamento fitossanitário dos cajueiros), à comercialização 

e ao processamento industrial. 

Sublinha-se que no País, o mercado informal da castanha de caju se fortaleceu de modo 

expressivo, contribuindo para uma dinâmica do processo de comercialização da castanha 

jamais imaginada, aliada á intervenção de intermediários e de exportadores oriundos de 

vários países Asiáticos para além da Índia que tradicionalmente compra a castanha bruta no 

País.  
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Assim, mostra-se pertinente a revisão da lei de modo a que o Estado possa assegurar a 

prossecução dos objectivos de protecção ao mercado interno, a utilização sustentável de 

recursos, a arrecadação de receitas que possam vir a ser aplicadas no desenvolvimento 

sustentável do crescimento do sector, promovendo, o processamento, o aumento gradual 

das exportações da castanha processada e o incentivo ao surgimento de novas indústrias para 

o aproveitamento multifacetado e integral dos recursos agrícolas. 

A exportação de Castanha processada faz com que o produto tenha um maior valor 

agregado, contribuindo para o aumento de postos de trabalho e permitindo uma ligação 

duradoura entre as actividades de extracção e de processamento industrial, condição 

fundamental para garantir a exploração sustentável dos recursos florestais. 

Assim, mostra-se pertinente a introdução de uma Taxa de Sobrevalorização na exportação da 

castanha de caju em bruto, de modo a que o Estado possa assegurar a prossecução dos 

objectivos de protecção ao ambiente, a utilização sustentável de recursos, a arrecadação de 

receitas que possam vir a ser aplicadas no desenvolvimento sustentável e fomento do caju. 

O presente projecto de Lei integra 9 artigos, sendo de destacar: 

 A fixação sobre o preço FOB da exportação da castanha de caju em bruto duma taxa 

regressiva de 12 % até 31 de Dezembro de 2022, de 6% até 31 de Dezembro de 2026 

e, a sua eliminação a partir de 1 de Janeiro de 2027. 

 A Assembleia da República delega ao Conselho de Ministros competência para 

regulamentar a consignação da receita proveniente desta taxa.  

É nestes termos que se apresenta ao Conselho de Ministros o presente projecto de Lei que 

aprova a Lei do Caju, propondo-se a sua submissão à Assembleia da República para a 

respectiva aprovação. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

Assembleia da República 

Lei n. º    /201… 

de     de 

 

Havendo necessidade de introduzir a segunda geração de reformas no sector do Caju que 

direccione os incentivos para o crescimento da produção e melhoria de qualidade do sector 

de produção de castanha bruta, são adoptadas na presente Lei os princípios gerais de política 

de fomento da produção do caju, as políticas de transferência de preço para o produtor de 

castanha bruta e as políticas visando a integração dos produtores, processadores e 

exportadores.  

O Estudo de impacto económico das políticas vigentes no caju, foi recentemente concluído, 

tendo constatado por um lado a perda progressiva da produtividade e qualidade da castanha 

bruta e consequentemente a qualidade da castanha exportada, resultantes de desincentivos 

nos preços transferidos ao produtor da castanha bruta como resultado da taxa de exportação 

vigente de 18%. Por outro lado, a prevalência da taxa de exportação por mais de 18 anos, 

ligada à proibição da exportação da castanha bruta no período de alto preço no mercado 

internacional e, da necessidade de satisfazer primeiro a indústria de processamento antes de 

exportar a castanha bruta. Pode ter causado a letargia e conforto da indústria de 

processamento que deixou de ser competitiva e sem interesse em investir na melhoria da 

produção da castanha bruta, aproveitamento de subprodutos e processamento terciário.  

De modo a relançar de forma integrada a cadeia de valor do caju para tornar a República de 

Moçambique um dos grandes produtores de castanha de qualidade e seus subprodutos 

industrializados, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 127, conjugado com a alínea o) do 

n.º 2 do artigo 179 da Constituição da República, a Assembleia da República determina: 

 

Artigo 1 

(Princípios) 
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A presente Lei guia-se por princípios que estimulam, promovem e garantem um ambiente 

apropriado ao agronegócio de caju e um justo equilíbrio de benefícios económicos em toda a 

cadeia de valor do subsector de caju.  

Cabe ao estado desempenhar um papel regulador do subsector que privilegia a participação 

do sector privado nas diferentes fases da cadeia de valor e a participação activa das 

instituições públicas de investigação e extensão e coordenação do subsector. 

A política e princípios de fomento da produção da castanha de caju e outros subprodutos 

(fruto falso) orienta-se no sentido de combinar esforços entre o sector público e o sector 

privado para garantir a disponibilidade universal de material genético de alta qualidade, 

plântulas saudáveis e economicamente viáveis para o repovoamento do cajual. As políticas 

de fomento incluem a disponibilização de serviços de investigação, serviços de extensão, 

serviços de tratamento fitossanitário a amanhos culturais do cajual incluindo transferência de 

tecnologias para os produtores aumentarem a produtividade do cajual.   

A política e princípios de transferência de preço justo ao longo da cadeia de valor, redução 

custos e eficiência económica, orienta-se no sentido de apoiar a livre iniciativa empresarial, 

competitividade e eliminação de interferências no mercado que distorcem os preços e 

aumentem os custos de produção, como exemplo a sobretaxa de exportação e a fixação 

administrativa dos períodos fixos para a exportação que serão progressivamente removidos 

nas transacções da castanha de caju. 

A política e princípios de integração dos actores da cadeia de valor, orienta-se na necessidade 

de envolvimento dos processadores industriais e comerciantes (sendo agentes com maior 

poder económico e com conhecimento tecnológico) no fomento visando a melhoria da 

produção, produtividade e qualidade da castanha assim como o seu envolvimento no 

aproveitamento integral dos produtos do cajueiro e processamento terciário.  

 

Artigo 2 

(Criação) 

É criada transitoriamente por um período de 5 anos a Taxa de Sobrevalorização da Castanha 

do Caju abreviadamente designada, TSCC, fazendo parte integrante do sistema tributário 

nacional.  

 

Artigo 3 

(Incidência) 
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A Taxa de Sobrevalorização incide sobre a exportação da Castanha do Caju em Bruto, tendo 

por base o respectivo preço FOB na exportação. 

 

Artigo 4 

(Taxa) 

A taxa a aplicar na exportação da Castanha do Caju em Bruto é regressiva nos seguintes 

termos: 

a) 12 % até 31 de Dezembro de 2022; 

b) 6% até 31 de Dezembro de 2026; 

c) 0% a partir de 1 de Janeiro de 2027. 

 

Artigo 5 

(Pagamento) 

O pagamento da Taxa de Sobrevalorização da Castanha do Caju é feito no acto do 

desembaraço aduaneiro. 

 

Artigo 6 

(Consignação da receita) 

A receita resultante da cobrança da TSCC é consignada às acções de fomento da cultura do 

caju e do seu aproveitamento nos termos a regulamentar, reconhecendo e valorizando o 

papel das zonas produtoras bem como os princípios gerais de maximização do 

aproveitamento do caju. 

 

Artigo 7 

(Sanções) 

As infracções praticadas em resultado da não observância da presente Lei são sancionadas 

nos termos previstos do Regime Geral das Infracções Tributárias e Lei Geral Tributária. 

 

Artigo 8 

(Regulamentação) 

Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei no prazo de 90 dias 

contados da data da sua publicação.  

 



 

6 

 

Artigo 9  

(Entrada em vigor) 

A presente Lei entra em vigor em 1 de Janeiro de 2019. 

 

Aprovada pela Assembleia da República aos ___ de ______ 2018. 

 

A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo. 

 

Promulgada em ____ de ___________ de 2018. 

Publique-se. 

O Presidente da República, FILIPE JACINTO NYUSI. 

 


