
Associação CannaCasa - Associação do Cânhamo Industrial
Rua de Santa Maria do Castelo, n.º23-B, 2.º Andar Direito, 2970-093 Sesimbra

A nossa Referência: Data:
Ofício n.º 03 / 2022 Sesimbra, 14 de Fevereiro de 2022

V/ Referência: Data:

Assunto: Solicitação da suspensão da Portaria 14/2022 ou eliminação das várias

referências ao cânhamo industrial nela presentes

Ex.º Presidente do Conselho de Ministros da Assembleia Geral da República,

A CannaCasa — Associação do Cânhamo Industrial, no estrito cumprimento das suas

atribuições, vem por este meio solicitar a V. Mui Nobre ajuda, no sentido de melhor se

compreender e aplicar a nova legislação nesta matéria, publicada no dia 5 de Janeiro

de 2022 através da Portaria n.º 14/2022, que define a regulamentação do cultivo do

cânhamo industrial e onde são introduzidas várias alterações à anterior Portaria n.º

83/2021, de 15 de Abril.

A Portaria 14/2022, publicada no dia 5 de Janeiro de 2022, veio estabelecer requisitos

e restrições para o acesso à actividade agrícola, incompreensíveis e inaceitáveis,

contrariando a diferenciação positiva prevista e esperada por esta ser uma actividade

enquadrada na Política Agrícola Comum, conforme estabelecido pela legislação

comunitária em matéria do mercado comum de produtos agrícolas.

Esta portaria manifesta-se altamente lesiva para o estabelecimento de uma indústria

de cânhamo em Portugal. Ademais, a entrada em efeito da portaria contribui com o

efeito contrário ao efeito desejável de diferenciação positiva da cultura.

Estamos convictos de que há um efectivo prejuízo direto que resulta do

estabelecimento de uma área mínima, a restrição das práticas agronómicas, limitação

de densidades de sementeira, a interdição da prática da cultura em estufas, a
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exigência de contratos comerciais aos agricultores, a interdição da utilização da planta

integralmente.

Se, por um lado, pelo efeito estruturante da fileira de cânhamo industrial, merece

menção a Legislação Europeia - por considerar inequivocamente a legitimidade e

igualdade da cultura de cânhamo face a outras culturas — isso não acontece com a

Legislação Nacional.

As sucessivas diligências do legislador, no sentido de clarificar a cultura, consistiram

essencialmente em retrocessos para os agricultores portugueses, e com sérios

agravamentos na competitividade face a uma indústria europeia em expansão.

É este desfasamento entre o desenvolvimento da indústria nacional face à europeia,

comprovado pelas projeções e estatísticas, que indicam inequivocamente o

crescimento desta cultura agrícola.

O Cânhamo Industrial pode ser o candidato ideal para os desafios do mundo moderno.

A sua produção tem vindo a ser incentivada um pouco por todo o mundo, devido ao

seu extraordinário potencial a nível ecológico e sendo uma cultura com um impacto

carbónico negativo e com inúmeras aplicações em múltiplas áreas, nomeadamente

nas indústrias têxtil, do papel, da produção de alimentos, do bem estar, dos materiais

de construção, entre várias outras finalidades.

A produção de cânhamo é consagrada na legislação europeia e subsidiada no âmbito

da Política Agrícola Comum. Portugal, incompreensivelmente, tem vindo a legislar de

forma restritiva no sentido de caracterizar progressivamente o cânhamo como cultura

de excepção, e portanto, no sentido contrário à tendência Europeia e global de

distinguir positivamente o cânhamo como cultura agrícola emergente.

Por exemplo, a Reforma da Agricultura dos Estados Unidos da América, em 2019,

incluiu o cânhamo industrial nas variedades subsidiadas e alvo de apoio. A Comissão

Europeia criou também uma página específica sobre o cânhamo industrial onde
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caracteriza a cultura do cânhamo como uma cultura que contribui para as metas do

pacto ecológico europeu.

Ora, data venia, a CannaCasa entende, s.m.o. que a portaria mencionada no

parágrafo anterior introduziu condicionantes ao cultivo de cânhamo industrial, que

além de discriminatórios, potencialmente atentam sobre pressupostos

constitucionais. Desta forma, vimos por este meio solicitar a V. Exª, a suspensão

deste acto ou a eliminação das referências ao cânhamo industrial (“canábis para fins

industriais”) nele contidas, de forma a garantir o acesso integral e legítimo dos

pequenos e médios agricultores portugueses à indústria do cânhamo industrial, face

ao exposto abaixo:

Ponto 1: Número 2 do Artigo 3.º-A,  da Portaria 83/20212, na sua versão consolidada:

“Não é permitido o transporte para fora da exploração agrícola das sumidades

floridas contendo ou não a semente.”

Interdita o aproveitamento integral da planta, nomeadamente as flores, com graves

consequências comerciais.

A competitividade e fluxo de receitas de qualquer operação de cânhamo, seja familiar

ou extensiva, é inteiramente dependente da capacidade de aproveitamento de todas

as partes da planta.

Na verdade, o aproveitamento da planta integral é atualmente um fator de

competitividade no mercado de cânhamo a tal ponto importante que os principais

produtores de máquinas de colheita de cânhamo fornecem novos modelos ou

extensões de modelos existentes que podem colher separadamente as várias partes

das plantas.
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Ponto 2: Alíneas a) e c) do Número 1 do Artigo 3.º-A, da Portaria 83/20212, na sua

versão consolidada:

“a) Apenas pode ser realizado ao ar livre, por sementeira, não sendo permitido o

transplante de plantas, e não podendo ocorrer nenhuma fase de desenvolvimento

das plantas em estufas, abrigos ou estruturas similares;

(...)

c) A densidade de sementeira deve ser a adequada ao fim em vista, não podendo ser

inferior a 30 kg de semente por hectare.“

Interfere nos procedimentos agronômicos, métodos de propagação e nas técnicas de

cultivo, desfavorecendo os agricultores portugueses em relação aos restantes

agricultores europeus.

Os agricultores conseguem o rendimento da sua actividade através de um estrito

cumprimento das exigências e especificações comerciais dos clientes. As várias

restrições de proceder a necessárias técnicas e procedimentos agrícolas comuns,

configuram-se como altamente penalizantes para a capacidade dos agricultores

obterem rendimentos.

Naturalmente, estas circunstâncias altamente restritivas conferem à cultura uma baixa

atratividade para os agricultores. O estabelecimento de uma indústria nacional com

preponderância depende de regulamentação inclusiva e promotora do acesso pleno a

esta atividade
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Ponto 3: Alínea b) do Número 1 do Artigo 3.º-A, da Portaria 83/20212, na sua versão

consolidada:

“A área mínima admitida, no somatório das parcelas de uma dada exploração

agrícola, é de 0,5 ha;”

Impõe uma área mínima para o cultivo de uma variedade agrícola reconhecida na

Política Agrícola Comum

A regulamentação mencionada em epígrafe, concretiza a exigência de uma área

mínima de 5000m2, o que é um factor altamente limitador para milhares de pequenos

agricultores em Portugal.Legalmente, qualquer pequeno agricultor pode registar a sua

parcela no IFAP, desde que tenha uma área agrícola com área igual ou superior a

100m². Esta é uma enorme lacuna do legislador, por discrimina e coloca de parte

milhares de pequenos agricultores, que têm, por inerência, dificuldades de

competitividade acrescidas.

Ponto 4: Alínea g) do Número 2 do Artigo 3.º, da Portaria 83/20212, na sua versão

consolidada:

“g) Indicar os destinatários da produção e que produtos serão produzidos.”

Não faz sentido ter uma imposição pelo legislador, como requisito para o cultivo de

uma variedade agrícola reconhecida na Política Agrícola Comum, a indicação dos

destinatários da produção e dos produtos que serão produzidos pela actividade.

Além desta medida ser fortemente restritiva, por limitar o acesso aos agricultores

que tenham já uma garantia de escoamento da sua produção, esta impele a decisão de

deferimento da autorização à condição de divulgação de documentos e informações
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de natureza comercial e que podem colocar em causa eventuais acordos de sigilo

entre potenciais clientes. Esta imposição, faz com que a medida prove-se

desproporcional, não sendo eficaz para atingir os objectivos da legislação em causa.

Aliás, prova-se que esta medida tem profundas implicações que parecem, na

verdade, contrariar as disposições europeias, nomeadamente as disposições e

diligências tomadas pela comunidade europeia no sentido de garantir que a cultura do

cânhamo era positivamente diferenciada no sentido de garantir a sua distinção das

restantes produções de canábis ( sejam as ilícitas, sejam as medicinais), e

proporcionando também confiança na indústria portuguesa aos restantes elementos

da cadeia comercial.

Pedimos atenciosamente a V. Ex.ª que tenha especial consideração com a situação

que esta carta descreve. Pelos motivos e argumentos elencados acima, e pela

importante influência de V. Exª, apelamos a que considere requerer igualmente, aos

ministérios envolvidos, esclarecimentos relativos a esta questão, de forma a

diligenciar no sentido de sanar estas irremediáveis e anacrónicas lacunas da

presente legislação.

Estamos igualmente à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre esta

temática e estamos confiantes de que será possível encontrar um alinhamento na

causa descrita.

Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Ex.ª dispensada nesta matéria,

subscrevemo-nos desde já com a mais elevada estima,

A Associação CannaCasa - Associação do Cânhamo Industrial
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