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ESPECIAL INVESTIR NA MADEIRA

Benefícios para 
trabalhadores podem 
ajudar a Zona Franca

O Centro Internacional de Negó-
cios da Madeira (CINM), ou Zona 
Franca, é uma das várias ferra-
mentas de investimento disponí-
veis na região. Este tem sido um 
mecanismo utilizado pelas empre-
sas para internacionalizar os seus 
investimentos e encontra na re-
gião mão de obra qualificada. A di-
versificação económica e a utiliza-
ção da praça financeira como uma 
plataforma que crie incentivos fis-
cais também para os trabalhadores 
são algumas das sugestões adianta-
das por empresários que escolhe-
ram a região autónoma como o lo-
cal ideal para desenvolverem os 
seus negócios. 

O CEO da Connecting Softwa-
re, Thomas Berndorfer, dirigente 
da tecnológica instalada no Centro 
Internacional de Negócios (CNM), 
considera que este é “um dos me-
lhores incentivos para levar em-
presas” da Europa Continental a 
lugares distantes como a Madeira. 
E revela, em declarações ao Jornal 
Económico, esperança no futuro 
do CINM, reforçando que espera 
que “o conceito se mantenha”, o 
que considera ser importante para 
a Connecting Software: “Fizemos 
um investimento significativo no 
nosso escritório da Madeira”. 

Para o responsável da empresa 
tecnológica, a combinação de pes-
soas, natureza e benefícios econó-
micos torna a Região Autónoma 
da Madeira “interessante”, acres-
centando que os decisores políti-
cos “deviam focar-se em escrever 
uma nova página na história em 
que haja algo importante na Ma-
deira além do Turismo e da Agri-
cultura”. 

Já o gerente da Dixcart Portugal, 
Carlos Perdigão Santos, defende 
ao Jornal Económico que o CINM 
deve ser encarado como uma pla-
taforma de atração de empresas e 
de pessoas, de modo a gerar mais 
competividade na região. 

“O futuro do CINM está nas 
nossas mãos. Se o quinto regime 
for negociado de forma correta fi-
camos com um polo de atração de 
investimento estrangeiro interes-
sante. Acho que é possível tornar a 
região competitiva com outro tipo 
de requisitos, até financeiros, para 
que as empresas cá se mantenham, 

ou até requisitos temporais. Por 
exemplo, uma empresa que venha 
para a Madeira tem que ficar cá, 
manter os seus investimentos, por 
exemplo por cinco anos, tal como 
aconteceu no caso da Autoeuro-
pa”, explica o responsável pela em-
presa que presta assessoria fiscal e 
legal a famílias e empresas. 
 
Modelo híbrido que beneficie 

empresas e trabalhadores 

O gerente da Dixcart Portugal 
considera que o modelo da Zona 
Franca da Madeira é bastante fle-
xível. E, nesse sentido, Carlos Per-
digão Santos defende um regime 
híbrido que utilize incentivos para 
a atração também de pessoas. 

“É preciso oferecer as condições 
para que as pessoas venham para 
cá. Por exemplo a iniciativa dos 
nómadas digitais é muito interes-
sante. Porque não oferecer uma 
coisa desse género? Que o incenti-
vo não seja propriamente à empre-
sa, mas sim aos trabalhadores. Por 
exemplo pegar no regime dos resi-
dentes não habituais, perceber 
onde estão as fraquezas, e tornar 
essas fraquezas numa vantagem 
para a Madeira”, defende o res-
ponsável da Dixcart Portugal. 

Carlos Perdigão Santos defende 
que a Zona Franca da Madeira terá 
de ser um pilar à volta do qual tudo 
gravita. “Hoje em dia não há pla-
neamento fiscal mundial que não 
tenha as pessoas como base. Tem 
de ter qualquer coisa para os traba-
lhadores, para eles se localizarem 
numa região, e trabalhar nessa re-
gião, para que valha a pena ter lá 
uma empresa. Precisamos de con-
seguir aqui na Zona Franca dar be-
nefícios fiscais aos sócios, aos tra-

balhadores e aos gerentes que vie-
rem cá para a Madeira, durante um 
período de tempo, para ficarem cá, 
instalarem a empresa, recrutarem 
localmente, gastarem dinheiro lo-
calmente na economia, e se inte-
ressarem por outros aspetos da 
nossa economia regional, e inves-
tirem. Se conseguirmos 20 ou 30 
dessas pessoas isso vai fazer um 
efeito do qual não temos paralelo. 
Não temos investidores regionais 
com essa dinâmica”, reforça. 

“Porque não pensar numa oferta 
mais integrada? Se for só para a 
empresa isso é muito limitador. É 
preciso pensar fora da caixa”, pro-
põe o responsável da Dixcart Por-
tugal. Carlos Perdigão Santos ex-
plica que se existir uma oferta em 
termos de IRC e IRS, integrada na 
Zona Franca, a praça financeira 
madeirense tornar-se-ia “mais 
competitiva e teria uma oferta di-
ferenciada, pois outros países não 
oferecem isto”. 
 
Vantagens da Zona Franca 

vão além do incentivo fiscal 
A principal vantagem de ter a em-
presa instalada no CINM foi numa 
fase inicial o benefício financeiro, 
explica o CEO da Connecting 
Software, “mas depois começámos 
a contratar cada vez mais pessoas e 
agora estamos a fazer da Madeira a 
localização principal da empresa”. 

Thomas Berndorfer reforça que 
esta é uma história de sucesso que 
demonstra que a Zona Franca fun-
ciona. “Tivemos o incentivo para 
vir e agora estamos a investir na 
Madeira, pelo que é um bom negó-
cio para ambas as partes. Sem o 
CINM eu nunca teria vindo mon-
tar um escritório da empresa na 
Madeira. Em 2021 espero que che-
guemos aos 30 membros na equipa 
a trabalhar na Madeira, na sua 
maioria madeirenses que teriam 
ido embora da região autónoma, 
uma vez que não há empregos su-
ficientes na área das tecnologias de 
informação”, afirma. 

Por seu lado, Carlos Perdigão 
Santos, gerente da Dixcart Portu-
gal, realça que o benefício fiscal do 
CINM não foi propriamente o que 
trouxe a empresa para a Zona 
Franca. “Viemos porque encontrá-
mos na Madeira falta de mão de 
obra especializada, nestas áreas da 
contabilidade e do apoio legal, e 
quisemos colmatar essa falha de 
mercado”, justifica. ●

Ideia é sugerida pelo gerente da Dixcart Portugal, Carlos Perdigão Santos, para quem 
ver o CINM somente como polo de atração de empresas é limitador. E o CEO da 
Connecting Software, Thomas Berndorfer, destaca a retenção de talentos na região.
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CINM

Incentivo fiscal não 
tem sido único motivo 
para trazer empresas 
para a Zona Franca. 
Connecting Software 
tem reforçado 
recursos humanos 
enquanto que Dixcart 
procura colmatar falta 
de mão-de-obra nas 
suas áreas de negócio

“Democratizar” acesso 
a fundos comunitários  
é uma prioridade

O apoio às empresas é importante, 
mas em tempos de pandemia essa 
importância é redobrada. O Institu-
to de Desenvolvimento Empresarial 
da Região Autónoma da Madeira 
(RAM) é uma entidade pública que 
defende que as crises devem ser 
aproveitadas da melhor forma e se 
dedica à  gestão integrada dos ins-
trumentos de apoio ao tecido em-
presarial, ajudando a recuperar ne-
gócios que atravessem uma conjun-
tura negativa. 

“Qualquer crise deve ser aprovei-
tada. Devemos sempre aprender e há 
sempre oportunidades”, garante ao 
Jornal Económico Duarte Freitas, 
CEO do Instituto de Desenvolvi-
mento Empresarial da RAM. 

A crise pandémica “castiga aquele 
que é o sector-estrela da economia 
madeirense, que é o turismo”, diz. 
“Temos uma oferta que está dimen-
sionada para ter em média mais 30 
mil pessoas a consumir na Madeira. 
São essas pessoas que, não estando, 
fazem falta”, acrescenta Duarte Frei-
tas.  

Na ausência de turistas, aquilo 
que o Instituto de Desenvolvi-
mento Empresarial da RAM tem 
procurado fazer com a disponibili-
zação de apoios é “mitigar o con-
tacto negativo da pandemia, sa-
bendo que não há nenhum apoio 
que substitua a atividade”.  

Mas sendo certo que os apoios 
não substituem a normal atividade 
das empresas, a principal preocupa-
ção neste momento é a de assegurar 
que as empresas consigam ter um 
“desenvolvimento harmonioso”. 

Instituto de Desenvolvimento Empresarial da 
Madeira que combater a ideia de que os apoios  
à atividade são só para algumas empresas.
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O município do Funchal é o mais 
mencionado quando se fala na ativi-
dade económica madeirense, mas 
no que toca a impulsionar empresas 
outras áreas da região destacam-se 
nesta matéria, procurando lutar 
contra aquilo que o secretário re-
gional da Economia, Rui Barreto, 
reconhece ser a “macrocefalia” da 
principal cidade da região autóno-
ma e o desequilíbrio entre as costas 
norte e sul da Madeira.  

Em Santana foi disponibilizado 
um programa de apoio às empresas 
e empresários em nome individual, 
incluindo os agricultores coletados. 
“Este apoio teve a sua primeira apli-
cação em maio de 2020, chegando a 
um universo de 318 entidades, num 
valor global de 436 mil euros”, ex-
plica ao Jornal Económico o presi-
dente da Câmara de Santana, Már-
cio Dinarte Fernandes acrescentan-
do que a autarquia “foi a primeira 
câmara do país a implementar” este 
sistema.  

A autarquia foi igualmente pio-
neira na “recente aprovação de be-
nefícios fiscais para investimentos 
no Parque Empresarial de Santana, 
com isenção total no imposto mu-
nicipal sobre transmissões onero-
sas de imóveis (IMT) aquando da 
aquisição de um lote e na isenção 
do pagamento do imposto munici-
pal sobre imóveis (IMI) até cinco 
anos na realização de um investi-
mento neste mesmo parque”, 
acrescenta o autarca. 

A norte da ilha, no Porto Moniz, 
a autarquia “promoveu, como apoio 
indireto às empresas, a implemen-
tação do programa Porto Moniz 
Revitaliza + Voucher Card”, afirma 
o secretário da vereação Márcio 
Correia. “Esta iniciativa da autar-
quia teve por objetivo premiar com 
entradas gratuitas em infraestrutu-
ras municipais os clientes que com-
provassem o consumo em estabele-
cimentos comerciais do concelho, 
programa que vigorou entre os me-
ses de julho e novembro de 2020”. 

A cargo da Câmara do Porto Mo-
niz está ainda o projeto‘Empreende 
+, desde março de 2020, em instala-
ções disponibilizadas pela autar-
quia, “por um valor simbólico, de 
forma a ser criado mais valor eco-
nómico, mais emprego e dinamis-
mo no concelho”. “O espaço inicial-
mente previsto esgotou as inscri-
ções disponíveis, sendo que a autar-
quia teve de procurar alternativas 
noutros espaços municipais para 
afetar ao projeto”, recorda Márcio 
Correia. 

No que toca a atrair investimen-
to, a Invest Madeira, uma entidade 
da Secretaria Regional da Economia 

com a função promover a diploma-
cia económica externa da região, 
tem papel de destaque. “A Invest 
Madeira aposta na multiplicação, 
sistematização e reforço de contac-
tos com estrangeiros, visando en-
contrar novas oportunidades de ne-
gócio para produtos e empresas re-
gionais”, diz a diretora da Invest 
Madeira, Ana Filipa Ferreira.  

“A introdução a novos mercados, 
o fomento do comércio externo e da 
exportação de produtos regionais” 
são alguns dos elementos que cons-
tituem a atividade corrente da In-
vest Madeira, sublinha. 

A Covid-19 trouxe novos desa-
fios e a Invest Madeira teve de se 
adaptar. “A pandemia veio alterar 
radicalmente a forma de atuar da 
Invest Madeira, quer no que con-
cerne à participação em evento, 
quer no estabelecimento de conta-
tos. A Invest Madeira centrou a sua 
ação na promoção da participação 
das empresas regionais em eventos 
online de formato digital, metodo-
logia que foi também adotada no re-
lacionamento com entidades exter-
nas, nacionais ou estrangeiras”, ex-
plica Ana Filipa Ferreira. Para au-
mentar o investimento na região, a 
diretora da Invest Madeira acredita 
ser preciso uma “melhor articulação 
com as entidades nacionais na pla-
nificação e concretização de ações 
de promoção e um maior número 
de voos diretos com as principais ci-
dades europeias”. ● BM
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Centro Internacional 
de Negócios da Madeira: 
Uma porta aberta 
para os investidores 
portugueses 

A crise sócio-económica de-
corrente da pandemia tem 
feito soar os alarmes em to-
do o mundo e em particular 
nas regiões economicamen-
te dependentes de um mo-
no-produto como o turismo, 
certamente a indústria mais 
afectada a nível mundial. 

Em Portugal, o Centro In-
ternacional de Negócios da 
Madeira (CINM) apresenta-
se como um instrumento de 

atracção de investimento directo externo e, simultanea-
mente, um mecanismo capaz de ajudar os investidores 
portugueses no desenvolvimento dos projectos de inter-
nacionalização das suas empresas. Criado nos anos 80, 
foi dotado com um regime de incentivos fi scais e de con-
dições competitivas para através da sua internacionaliza-
ção defender a economia dos riscos resultantes de uma 
situação de mono-produto. Nunca, como agora, foi tão 
clara a relevância da sua criação. 

A recente publicação da Lei 21/2021 que prorroga o Regi-
me IV do CINM e que permite o licenciamento de novas 
empresas, em linha com as recomendações emanadas de 
Bruxelas, designamente ao nível da criação de postos de 
trabalho, veio conferir ao CINM a clarifi cação necessária 
para reforçar a sua promoção nos mercados internacio-
nais e contribuir para a recuperação que a economia na-
cional exige.

Para que se perceba efectivamente as valias que o CINM 
pode acrescentar à economia nacional e regional, note-
se o  conjunto de resultados que tem gerado ao longo dos 
anos, entre os quais se destacam, no plano quantitativo, 
o contributo para o PIB da Madeira, a criação de milha-
res de postos de trabalho, directos e indirectos, as recei-
tas fi scais oriundas das empresas e dos trabalhadores do 
CINM e, no plano qualitativo, a atração e desenvolvimento 
de actividades sofi sticadas e inovadoras bem como uma 
interacção positiva da CINM com outros sectores da acti-
vidade económica nacional e regional.

Um estudo recente do Banco de Portugal revelou que as 
empresas com sede no CINM representavam 7% das em-
presas com sede na Região, sendo responsáveis por 10% 
das pessoas ao serviço e por 33% do volume de negócios. 
Mais, 82% do volume de exportações das empresas com 
sede na RAM estava associado a empresas sediadas no 
CINM, as quais eram igualmente responsáveis por 88% da 
componente importada de compras de bens e de com-
pras de Fornecimentos e Serviços Externos (FSE). 

Nos últimos anos, o mercado português foi responsável 
por cerca de 30% das empresas a operar no âmbito do 
CINM, com destaque para as empresas exportadores de 
bens e serviços, actividades tecnológicas e de comér-
cio electrónico. A existência de uma taxa reduzida de IRC 
de 5%, garantida até ao fi m do ano 2027, em conjunto 
com outros importantes benefícios ao nível dos dividen-
dos distribuídos, do IMI, do IMT e do imposto de selo, en-
tre outros, fazem do CINM uma porta aberta para a op-
timização e internacionalização das empresas nacionais, 
contribuindo, simultaneamente, para a diversifi cação da 
economia da Região Autónoma da Madeira.

Com o apoio

ROY GARIBALDI
Administrador 
Executivo da SDM 

Câmaras tentam 
impulsionar economia 
fora do Funchal

PODER LOCAL

Incentivos concedidos pelas autarquias procuram 
combater as assimetrias entre as costas sul  
e norte da ilha da Madeira.

ONDE MEXE MAIS  
O INVESTIMENTO  
NA MADEIRA?  
 
O objetivo do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial da 
Região Autonóma da Madeira 
(RAM) é ajudar as empresas e 
essa entidade procura fazê-lo de 
forma igual. No entanto, existem 
autarquias madeirenses 
mais desenvolvidas do que 
outras, até pelo número de 
habitantes que têm. Nas 
palavras de Duarte Freitas, CEO 
na Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial da RAM, “Funchal, 
Santa Cruz, Câmara de Lobos 
e Machico são efetivamente os 
concelhos onde há maior 
dinâmica, há mais população, há 
mais parques empresariais, há 
mais empresas e há mais 
atividade”. Duarte Freitas admite 
que o objetivo pretendido pelo 
Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial da RAM passa por 
alcançar um “desenvolvimento 
harmonioso” pela região, mas 
não esconde que o investimento 
depende da demografia das 
autarquias. Um indicador que 
prima pelo desequilíbrio.

Programas com candidaturas 

até junho e julho 

Quanto aos apoios disponibilizados 
ao sector empresarial, Duarte Frei-
tas exemplifica com a construção de 
pavilhões que ficam “ao serviço de 
empresas que precisam de espaços 
novos”, sendo esta apenas uma das 
medidas que incentivam a atividade 
empresarial na região.  

“Neste momento em termos de 
apoios ao investimento temos em 
curso dois avisos cumpridos de can-
didatura até junho e até julho. Estou 
a falar concretamente do Valorizar 
2020 e do Pro Ciência”, explica. O 
programa ProCiência destina-se es-
sencialmente a apoiar a produção de 
conhecimento científico e investi-
gação. Por sua vez, o programa Va-
lorizar 2020 tem como propósito 
promover a qualificação das estraté-
gias empresariais e desenvolver 
ações vocacionadas para a melhoria 
da capacidade competitiva das em-
presas regionais.  

“A nossa intenção é, na prática, 
democratizar mais o acesso aos fun-
dos comunitários e desfazer alguma 
ideia de que isto é só para alguns. 
Queremos chegar a empresas de 
qualquer latitude, qualquer conce-
lho e qualquer dimensão de negó-
cio”, assegura Duarte Freitas. Para 
aceder aos apoios “não há nenhu-
ma obrigação de procurar algum 
especialista, pois as candidaturas 
podem ser feitas diretamente pelas 
empresas candidatas”, diz. ●
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