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Madeira – um regime de Zona Franca

Autonomia

1. A Madeira é um arquipélago português situado no Atlântico Norte, no sudoeste de
Portugal. Em 2011 a população estimava-se em 267785;

2. A Madeira constitui uma das duas Regiões Autónomas de Portugal (sendo a outra o
arquipélago dos Açores). O arquipélago é governado por um Governo Autónomo e o
Parlamento Regional é eleito por sufrágio universal;

3. O artigo 227 da Constituição portuguesa determina os poderes legislativos e
executivos das autoridades regionais, que incluem amplos poderes legislativos em
matérias não reservadas às instituições de soberania nacional, tais como política
externa, defesa nacional e segurança interna. Por lei a Madeira pode, pois, definir a
sua política fiscal e adaptar o sistema fiscal nacional às circunstâncias regionais. O
arquipélago pode também beneficiar de receitas fiscais cobradas ou geradas, bem
como de uma parte da receita fiscal do Estado;

4. Toda a legislação europeia, nomeadamente no que respeita à troca de informação,
transparência e anti-branqueamento de capitais é plenamente aplicável à Madeira;

Governo

5. Na Madeira, o mesmo partido está no poder desde as primeiras eleições após a
revolução que em 1974 repôs a democracia em Portugal. Além disso, desde 1978 até
2015, o Presidente do Governo Regional foi a mesma pessoa, Alberto João Jardim1;
do PSD – Partido Social Democrático (EPP);

6. No Verão de 2011, meses depois da assinatura do memorando de entendimento
entre a Troika e o Governo português, o Banco de Portugal e o Instituto Nacional de
Estatística reportaram que havia responsabilidades financeiras da Região Autónoma
da Madeira que, apesar do que a lei exige, não tinham sido transmitidas àquelas duas
instituições. Uma quantia não declarada de mais de 1,1 mil milhões de euros,
acumulada entre 2003 e 2010 foi identificada. Na sua grande parte, a dívida escondida
referia-se a 20102;

7. A Procuradoria-Geral da República (PGR) portuguesa iniciou uma investigação
criminal sobre a ocultação da dívida. Três anos depois, em 2014, a PGR encerrou o
caso, declarando que os factos investigados “poderiam integrar crimes de

1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Governo_Regional_da_Madeira
2 http://expresso.sapo.pt/sociedade/ministerio-publico-arquiva-investigacao-a-divida-oculta-da-
madeira=f892846
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prevaricação e violação das regras de execução orçamental para ocupantes de cargos
públicos” mas não fora encontrada prova de tais crimes;

Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM)

8. A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.G.P.S., S.A. administra, promove e
gere o centro internacional de negócios (CINM – Centro Internacional de Negócios da
Madeira/ZFM – Zona Franca da Madeira) na Madeira. Emite as licenças necessárias
para incorporar uma empresa no sistema legal do Centro Internacional de Negócios
da Madeira, e constrói as infraestruturas para a zona franca industrial3. A Sociedade
foi fundada em 1984 e em 1987 obteve o contrato de concessão para administrar o
CINM pelo período de 30 anos4;

9. A SDM tem uma estrutura híbrida. Os seus dois accionistas são o Grupo Pestana
(entidade privada) com 75% e o Governo Regional (25%). O actual período de
concessão termina em 2017. O Governo Regional foi confrontado com três cenários:
prolongar a concessão da SDM, abrir um concurso público internacional para a gestão
da ZFM por entidades privadas ou inserir a sua gestão (e receitas) totalmente sob
alçada pública. Espera-se que o Governo Regional prolongue a concessão actual, com
um aumento de capital por parte do Governo regional para atingir os 49% da SDM5.
O Governo Regional nunca lançou um concurso internacional para a concessão da
gestão do CNIM a entidades privadas;

10. O actual Director Regional dos Impostos da Madeira (AT-RAM), Dr. João Machado, foi
recentemente eleito representante do Governo Regional na administração da SDM6,
o que aponta para alarmantes "revolving doors" entre as autoridades públicas e a
SDM;

Zona Franca da Madeira - Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM)

11. O CINM iniciou a sua actividade em 1987, estabelecendo a Zona Franca da Madeira –
ZFM – como o instrumento para o crescimento económico e desenvolvimento, para
atrair investimento e capitais estrangeiros. Em carta assinada por P. Sutherland, em
nome da Comissão Europeia, sobre o estabelecimento da ZFM, a CE indica não ter
objecção à criação da ZFM, mas deixa claro que não a autoriza a ser instituída como
"offshore" e que os critérios de criação de emprego são cruciais para a autorização
(Anexo 1). Desde 1987 a Comissão Europeia autorizou quatro regimes distintos para
a o CINM/ZFM. O actual regime está em vigor até 2020, produzindo efeitos até 2027.

3 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=417024
4https://sol.sapo.pt/artigo/126687/bruxelas-mantem-regime-fiscal-na-zona-franca-da-madeira
5 http://observador.pt/2016/11/22/zona-franca-da-madeira-vai-gerar-191-milhoes-de-euros-de-receitas-
este-ano/
6 http://www.dnoticias.pt/impressa/hemeroteca/diario-de-noticias/joao-machado-na-sdm-FX743430#
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No terceiro regime a Comissão Europeia ordenou a exclusão de actividades
financeiras da ZFM;

12. Desde 2015 a ZFM tem um regime fiscal preferencial com um imposto sobre
rendimentos colectivos (IRC) de 5% que, no entanto, está sujeito a limites máximos
de lucros taxáveis em cada companhia (plafonds), de acordo com uma tabela
estabelecida pelo número de postos de trabalho criados pela companhia. Portanto, a
taxa do IRC efectiva em cada companhia varia entre os 5% e os 21%, sendo que o
limite máximo se refere a quanto mais altos forem os lucros taxáveis e mínimo o
número de postos de trabalho criados;

13. As actividades actualmente aceites e licenciadas na ZFM recaem sobre três áreas
principais:

a. A Zona Franca Industrial, que inclui actividades industriais ou armazéns de
processamento, com movimento físico de produtos;

b. O Registo Naval Internacional da Madeira (MAR), que permite o registo de
iates e navios comerciais, e constitui um registo marítimo português de
natureza internacional e aberta;

c. Serviços Internacionais, que incluem predominantemente empresas
internacionais de serviços com um largo espectro de actividades, excluindo as
financeiras e intra-grupo;

14. De acordo com o CINM, no final de 2015 havia 2016 sociedades a operarem na ZFM,
a maioria das quais como Empresas Internacionais de serviços. Ainda de acordo com
o CINM, a ZFM gerou mais de 151 milhões de euros em 2015 em receita fiscal real
para a Região Autónoma da Madeira, o que significa mais de 17% do total da treceita
fiscal da Região7;

15. As autoridades regionais informaram-me que não existem acordos fiscais (tax rulings)
secretos oferecidos a companhias sediadas na ZFM. Desde que as condições sejam
cumpridas, as autoridades apenas concedem a taxa reduzida aplicável;

Aplicação da Lei e Fiscalização

16. A Autoridade Tributária Regional – AT-RAM8 (Autoridade Tributária e de Assuntos
Fiscais da Região Autónoma da Madeira) é uma unidade executiva do Departamento
das Finanças e da Administração Pública Regional da Madeira, que é responsável por
assegurar a arrecadação e gestão dos diversos impostos legalmente prescritos na
Região e de executar as políticas e as regras gerais instituídas pelo Governo Regional
da Madeira. A AT-RAM é organicamente independente da Autoridade Tributária (AT),

7 http://www.ibc-madeira.com/pt/noticias/noticias/462-receita-fiscal-do-cinm-ultrapassa-os-150-
milh%C3%B5es-em-2015.html
8 http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EE09967A-A443-4C4C-AC6B-
39D62623DC63/0/Decreto_Regulamentar_Regional_14_2015_M.pdf
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a Autoridade Tributária central portuguesa. No entanto, os grandes contribuintes
caem sob a alçada da “Unidade de Grandes Contribuintes” da AT, incluindo grandes
empresas. Mas a “Unidade de Grandes Contribuintes” da AT nacional foi desactivada
e, embora tenha sido formalmente restabelecida em 2016, ainda não está
adequadamente equipada. De qualquer forma, a AT tem acesso total à base de dados
da AT-RAM e pode efectuar inspecções e investigações a todas as entidades
registadas na ZFM9. Mas, na prática tal não acontece. Contrariamente ao que ocorre
com a Região Autónoma dos Açores, a AT não controla a AT-RAM, o que confirmei
pessoalmente ao mais alto nível da AT;

17. A Lei nº 118/2015, de 31 de Agosto, foi adoptada pelo Parlamento português,
transpondo para a lei portuguesa a única parte do texto da Directiva Anti-Lavagem de
Dinheiro de 2015 (IV AMLD) que permite que um gerente de topo possa ser registado
como proprietário beneficiário, no caso de ser difícil para as entidades obrigadas
identificarem o real proprietário/beneficiário10. A transposição desta cláusula
introduzida na IV Directiva AMLD (e única estipulação da Directiva até hoje transposta
para a lei portuguesa), pode ser usada na Madeira para encobrir os reais
proprietários/beneficiários de sociedades associadas a lavagem de dinheiro, fraude
fiscal e planeamento fiscal agressivo;

18. A norma transposta acima referida também pode comprometer a utilidade de um
futuro registo empresarial de proprietários/beneficiários de entidades legais
constituídos na Madeira, previsto na AMLD IV, pois tenderá a ser preenchida com
informação respeitante apenas a gestores de topo e não a últimos
proprietários/beneficiários;

Vários Casos Suspeitos

19. .Em Espanha, jogadores de futebol famosos foram acusados de fraude fiscal
envolvendo entidades estabelecidas na Madeira. Javier Mascherano do Futebol Club
de Barcelona também foi acusado de fraude fiscal pelas autoridades espanholas no
montante de 1 500 000 euros em rendimentos ligados aos seus direitos de imagem
de 2007 a 2009. Foi acusado de vender de forma fictícia os direitos a Anadyr Overseas,
uma sociedade de fachada ("shell company") sediada na Madeira, aquando da sua
transferência de Liverpool11. Adriano Oliveira, também do Barcelona nessa altura,
ainda está acusado de fraude fiscal em Espanha, no montante de 700 000 euros,
decorrentes de rendimentos ligados aos seus direitos de imagem entre 2011 e 2012.
É acusado de vender de forma fictícia, aquando da sua transferência do Sevilla, os
direitos a "Chacun à sa Place", uma empresa constituída na Madeira. A Autoridade

9 https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/01D66ED3-05C1-44E7-A3B2-
1E096142D3FE/0/Lei_64_2015.pdf; art 7
10 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2400&tabela=leis&nversao=
11 http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/justica-espanhola-arquivou-processo-xabi-alonso-envolvia-
empresas-sede-na-madeira-110269
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Tributária espanhola reclama a multa de 1 000,000 euros, além do pagamento dos
impostos devidos12. A companhia intermediária em todos estes casos foi a Igmasa
Management, estabelecida no Principado de Andorra13;

20. Os Panama Papers revelaram que a companhia de navegação Grupo R, um gigantesco
conglomerado, usou companhias criadas pela Mossack Fonseca em quatro
continentes para obter empréstimos bancários de, pelo menos, 14 mil milhões de
dólares para comprar maquinaria que foi alugada à companhia petrolífera estatal
Petróleos Mexicanos (Pemex)14. Três delas, Laforta, Utiledulci e Rubicon, estavam
baseadas na ZFM. Estas companhias estão activas e são geridas pelas empresas
intermediárias Mossack Fonseca e Igmasa Management. O gerente local na Madeira
das três empresas é o Sr. Samuel de Araújo e todas são geridas por outras empresas
de fachada “shell companies” noutras jurisdições, tais como as Seychelles e o
Luxemburgo. Só a Laforta conseguiu empréstimos no valor de 600 milhões de dólares
para construir plataformas. As três empresas declararam lucros de 353 milhões de
euros em 2014, declarando uns meros 9 trabalhadores na Madeira, e cada um deles
com o custo para as empresas de 300 a 400 euros por mês (que nem sequer cobre o
salário mínimo), como divulgou uma investigação do canal público de televisão RTP15;

Criação de emprego pela ZFM não verificado

21. Números não verificados são reportados à Comissão Europeia para permitir que a
Madeira seja considerada para apoio ao investimento regional, de acordo com as
regras de apoio estatais da UE, permitindo assim ao Estado português conceder apoio
estatal às companhias da ZFM. De acordo com o Governo Regional, a AT-RAM é a
entidade que fornece os números de postos de trabalho criados pela ZFM. No
entanto, não se vê correspondência entre os números reportados e os postos de
trabalho realmente criados na região. Estes números pretendem alimentar a ideia de
que a ZFM permite alavancar a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento
regional nas ilhas;

22. No que diz respeito à criação de postos de trabalho, um estudo elaborado pelo
investigador Dr. João Paulo Martins calcula que cerca de 2 800 trabalhadores na ZFM
são fictícios16. Aponta que a entidade realmente responsável pelos dados fornecidos
não é nem a Autoridade Tributária portuguesa, via AT RAM, nem o Governo Regional
ou Central. É, na realidade, a SDM, a entidade que gere a ZFM;

12 http://www.cmjornal.pt/desporto/futebol/detalhe/adriano_acusado_de_fraude_fiscal_pelo_fisco_espanhol
13 http://www.diariorc.com/2012/11/07/xabi-alonso-y-mascherano-no-son-los-unicos-los-deportistas-
defraudadores-siguen-siendo-idolos-en-espana/
14http://www.univision.com/noticias/papeles-de-panama/naviera-mexicana-financio-compra-de-barcos-para-
pemex-con-empresas-creadas-por-mossack-fonseca
15 http://www.rtp.pt/noticias/panama-papers/escandalo-panama-papers-chegou-a-madeira_v913474
16 Suite 605, João Pedro Martins, Nexo Editorial, 2011.
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23. Os dados fornecidos à Comissão Europeia são recolhidos através de um questionário
preenchido pelas companhias presentes na ZFM. De acordo com o Dr. JP Martins,
cada uma destas companhias indica ter um trabalhador, mas a sua investigação
descobriu, por exemplo, dois trabalhadores que gerem simultaneamente 870
companhias17;

24. De acordo com a sua investigação, as 2000 companhias sediadas na ZF Madeira são
geridas por 20 Corporate Service Providers (CSP)18. Trata-se de companhias
associadas a gabinetes de advogados que oferecem pacotes de soluções a clientes
como as "shell companies", incluindo o registo, contas bancárias, e até "homens de
fachada" (também conhecidos como "nominees") como "gestores". As suas sedes,
combinadas, não originam mais de 200 postos de trabalho/trabalhadores na Madeira;

25. De acordo com o Dr. JP Martins, a maioria destas companhias não criam postos de
trabalho, não produzem actividade económica real e o seu contributo para a
actividade de negócios não é significativa. Estas entidades estão, na sua maioria,
integradas em estruturas corporativas opacas, usadas como mecanismos de
transferência de preços por multinacionais e para planeamento fiscal agressivo. Estas
operações fictícias, cujo fim único é a optimização fiscal, violam as Leis Nacionais Anti-
Abuso, tais como o Artigo 38 (2) do Código Fiscal português19;

26. De acordo com as regras de ajudas estatais da UE, uma investigação levada a cabo
pelo Estado português ou pela Comissão Europeia quanto à veracidade dos dados
fornecidos (nomeadamente no que respeita a postos de trabalho criados), permitiria
ao Estado português ser reembolsado pelas companhias registadas na ZFM no
montante do apoio estatal recebido (em virtude das taxas de IRC reduzidas) se fosse
detectado incumprimento das condições exigidas pela Comissão Europeia;

27. Finalmente, as transações financeiras relatadas pela ZFM elevam artificialmente o PIB
da Madeira, não permitindo que a Região Autónoma seja elegível para receber somas
avultadas de fundos estruturais europeus e regionais destinados às zonas periféricas
da UE20. Além disso, o status quo implica uma desvantagem na concorrência para as
Pequenas e Médias empresas da Madeira, pois estas pagam taxas superiores às
multinacionais.

17Suite 605, João Pedro Martins, Nexo Editorial, 2011.
18 http://www.ibc-madeira.com/pt/supporting-services.html
19 https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/87CAB3CA-4ED1-411A-9BDE-3E9725C24F21/0/LGT.pdf
20Suite 605, João Pedro Martins, Nexo Editorial, 2011.
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Conclusão:

Em conclusão, a ZFM é uma jurisdição de impostos extremamente baixos que,
combinada com frouxa e negligente aplicação e supervisão da legislação anti-branqueamento
de capitais e financiamento do terrorismo, é extremamente vulnerável ao seu uso, por parte
de empresas internacionais e organizações criminosas, para efeitos de planeamento fiscal
agressivo, fraude e evasão fiscais e lavagem de capitais.

A Comissão Europeia permitiu o estabelecimento desta jurisdição especial em 1987,
determinando que não poderia ser um “offshore fiscal centre”, com base nas necessidades
especiais de apoio como zona ultra-periférica e exigindo como critério crucial a “criação de
emprego” para manter as actividades. No entanto, os postos de trabalho realmente criados,
a eficácia de qualquer controlo regional ou nacional, incluindo o cumprimento das obrigações
e responsabilidades anti-branqueamento de capitais, não são supervisionados de forma
independente – seja pelo Estado Português, seja pela Comissão Europeia.

Em 2011 o Ministério das Finanças português21 (Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais Sérgio Vasques) tentou impor um inquérito, mas teve veemente oposição das
autoridades regionais, que não lhe deram seguimento - apesar da enorme fraude fiscal
descoberta no orçamento regional quando Portugal esteve sob o programa de reajustamento
da Troika.

Ana Gomes MPE
Fevereiro 2017

21http://www.dnoticias.pt/impressa/hemeroteca/diario-de-noticias/269961-zona-franca-em-cheque-por-
auditoria-nacional-HODN269961; https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2B68EBF3-2301-48C0-
818A-6D0E3CCAA8CC/0/relatoriodecombateafraudeeevasaofiscaisde2010.pdf


