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20% da receita fiscal da Região e mais
de 50% se contabilizado apenas o IRC
/ DAVID SPRANGER /
davidspranger@jm-madeira.pt

As áreas de intervenção
do CINM representam
por esta altura cerca
de metade do todo
do IRC arrecadado
na Região, e já muito
próximo dos valores
transferidos através
do Orçamento de
Estado, que em 2018
foi de 248 milhões
de euros.
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A Zona Franca Industrial colocou
o Caniçal no mapa e, por consequência, o concelho de Machico,
no seu todo. Estrategicamente localizada a apenas oito quilómetros
do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, e ali
mesmo junto ao principal porto
comercial do arquipélago madeirense, ocupa uma área total de 140
hectares. O acesso ao Funchal, via
rápida, entra também nesta equação de eficiência, permitindo uma
distribuição rápida, não só na capital, mas também um pouco por
toda a ilha, face a (boa) rede viária
agora existente.
A Zona Franca Industrial é uma
das três áreas de intervenção da
Sociedade de Desenvolvimento da
Madeira, gere o Centro Internacional de Negócios, e tem ainda a
seu cargo o Registo Internacional
de Navios, que permite o registo
de navios de comércio e de embarcações de recreio proporcionando benefícios fiscais e operacionais às embarcações que se registem, e os denominados Serviços
Internacionais, atividades de co-
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mércio internacional e prestação
de serviços em geral.
Criada em 1984 por investidores
públicos e privados, a Sociedade
de Desenvolvimento da Madeira
obteve, em 1987, a concessão pública da Zona Franca da Madeira
por um período de 30 anos, num
negócio muito contestado pelos
partidos da oposição na Região.
No que toca ao progresso da
quantidade de entidades plasmadas
no CINM, os dados disponibilizados
pela SDM indicam que a 31 de de-

zembro de 2018 estavam licenciadas
no CINM um total de 2.240 entidades, dado que comparados com
as 2.176 entidades inscritas no fim
de 2017 revela um crescimento de
mais 64 entidades no Centro Internacional de Negócios.
Por setores, a Zona Franca Industrial agregava, nesse fecho de
2018, 48 empresas, o Registo Internacional de Navios da Madeira
(MAR) terá um total 622 embarcações registadas e os Serviços Internacionais com o grosso de en-

tidades, contando-se 1.570 licenciadas.
Na atualidade, o MAR será o terceiro maior registo de navios da
Europa e coloca Portugal no top’20
dos registos de navios do Mundo.
Direta ou indiretamente, as três
áreas de atividade da SDM agregam
mais de 7.500 funcionários, sendo
responsável por cerca de 10% da
massa salarial na Região. As receitas
fiscais resultantes representam um
valor próximo das transferências
anuais do Orçamento de Estado,
que em 2018, recorde-se, foram
de 248 milhões de euros.
Os valores rondarão os 20% do
total da receita fiscal madeirense,
e mais de metade se contabilizarmos apenas o referente ao IRC. Escalpelizando, resultantes do CINM
temos um ritmo sempre ascendente, entre 2012 e 2016: 100,479
ME (2012), 123,017 ME (2013),
134,254 ME (2014), 151,361 ME
(2015) e 199,608 ME (2016). Já 2017
deu a conhecer uma ligeira quebra,
baixando para os 191ME, número
sensivelmente semelhante ao de
2018. /
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ZONA FRANCA INDUSTRIAL
AGREGA 78 PLATAFORMAS
A construção do parque industrial da Zona Franca teve
início em 1988, desenvolvendo-se de forma faseada e pautada por critérios de ocupação
de áreas, tanto quanto possível,
equilibradas e delimitadas pela
morfologia do terreno.
Na atualidade, estão operacionais 78 plataformas, com
áreas compreendidas entre os
1.000m2 e os 28.750m2, num
total de 393.880m2. No final
de 2018, 48 desses espaços estavam devidamente ocupados,
movimentando uma enorme
panóplia de atividades comerciais.
Plataformas que são constituídas por camadas de solos
compactados por meios mecânicos o que permite a execução eficaz de fundações diretas dos edifícios, com a consequente redução de custos de
construção.
Na respetiva discrição, pode

ler-se que ‘cada plataforma ou
lote dispõe de caixas terminais
de ligação às diversas redes
gerais subterrâneas, nomeadamente de água potável; de
esgotos pluviais, de coleção de
águas residuais, de distribuição
de eletricidade em média tensão e de telecomunicações e de
um sistema de drenagem pluvial’.
O parque dispõe ainda de ‘redes de serviço de incêndio
(constituída por marcos de incêndio dispostos ao longo dos
arruamentos), de iluminação
pública, de rega por aspersão
e gota-a-gota automatizada,
de distribuição de vapor e recolha de condensados e de uma
rede rodoviária interna que
compreende 6,6 quilómetros
de arruamentos internos com
acessos às respetivas plataformas, passeios, sinalização rodoviária vertical e horizontal e
sinalética geral’

