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O CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS DA MADEIRA  

 



 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO GERAL 

 

 

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) é um importante centro internacional de negócios que faz parte 

da União Europeia e é constituído pela Zona Franca Industrial, o Centro Internacional de Serviços e o Registo Internacional 

de Navios. 

 

Tendo sido aprovado pela Comissão Europeia, o regime aplicável às sociedades que operam no âmbito do Centro 

Internacional de Negócios da Madeira apresenta-se como um local credível e seguro para o estabelecimento de operações 

internacionais, proporcionado uma tributação deveras atrativa e competitiva, de 5%, garantida até o final do ano de 2027. 

 

Este regime, denominado Regime IV, concede às sociedades os benefícios a seguir indicados: 

 

• Taxa de IRC de 5% garantida até 2027: 

• Isenção de retenção na fonte nos dividendos pagos aos sócios não residentes em Portugal (pessoas físicas ou 

coletivas) desde que não estejam localizados em paraísos fiscais; 

• Isenção de retenção na fonte sobre os juros ou outras formas de pagamento de empréstimos de sócios, entradas 

de capital ou adiantamentos feitos pelos sócios, desde que não sejam residentes em Portugal; 

• Aplicação do regime do participation exemption aos dividendos, reservas, mais e menos valias; 

• Isenção de retenção na fonte sobre royalties, serviços ou juros pagos a terceiros; 

• Isenção sobre as mais-valias na venda de participações detidas em sociedades do CINM; 

• Crédito de Imposto por Dupla Tributação Internacional, jurídica e económica; 

• Isenção de emolumentos notariais e de registo;      

• 80% de redução nas taxas de imposto municipal sobre imóveis (IMI) e imposto municipal sobre as transmissões 

onerosas de imóveis (IMT);  

• 80% de redução na derrama regional e municipal. 

 

Para poderem beneficiar deste regime as sociedades devem cumprir um dos seguintes requisitos: 

(a) Criação de um a cinco postos de trabalho nos primeiros seis meses e um investimento mínimo de € 75.000,00 

feito mediante a aquisição de ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, durante os dois primeiros anos; ou  

(b) criação de seis ou mais postos de trabalho nos primeiros seis meses de atividade. 

 

 

 

 



 

 

 

A lei estabelece que o benefício fiscal concedido a essas sociedades seja limitado a determinados plafonds, estabelecidos 

da seguinte forma: 

 • 1-2 postos de trabalho: € 2.730.000.00;  

 • 3-5 postos de trabalho: € 3.550.000.00;  

 • 6 a 30 postos de trabalho: € 21,870,000.00;  

 • 31 a 50 postos de trabalho: € 35,540,000.00;  

 • 51-100 postos de trabalho: € 54,680,000.00;  

 • Mais de 100 postos de trabalho: € 205,500,000.00. 

 

A parcela do lucro tributável que ultrapasse o plafond será tributada à taxa normal de imposto em vigor, que na Madeira é 

atualmente de 14,7%. É igualmente importante realçar que uma sociedade do CINM pode exercer a sua atividade em 

Portugal. Neste caso os lucros obtidos de operações residentes serão tributados à taxa geral de IRC. 

 

Além do mais, uma sociedade licenciada no âmbito deste regime ficará ainda sujeita a um dos seguintes limites anuais 

aplicáveis aos benefícios fiscais previstos:  

a) 15,1%  do volume anual de negócios; ou  

b) 20,1%  do valor acrescentado bruto obtido anualmente; ou  

c) 30,1%  dos custos anuais de mão de obra incorridos. 

 

Tal como acima referido, as sociedades da Madeira poderão ainda fazer uso de toda a legislação fiscal Portuguesa, 

incluindo o regime de participation exemption, introduzido pela Reforma do IRC de 2014.  

 

Este regime prevê a isenção total de imposto sobre os dividendos ou reservas recebidas por uma sociedade portuguesa, 

desde que preencha as seguintes condições: 

- A participação na subsidiária seja igual ou superior a 10% e seja mantida por um período nunca inferior a 12 

meses;  

- A entidade que distribui os dividendos não esteja localizada numa jurisdição constante da lista negra; 

- A entidade que distribui os dividendos esteja sujeita e não isenta de IRC (no caso de sociedades Portuguesas), 

de um imposto referido no artigo 2º da Diretiva Mães/Filhas ou, de um imposto idêntico ou similar ao IRC e a 

taxa de tributação não seja inferior a 60% da taxa de IRC vigente em Portugal (isto é, não inferior a 12,6%). 

 

Este regime de participation exemption é igualmente aplicável aos mais ou menos valias resultantes da venda de 

participações nas condições acima mencionadas. 

 

As mais valias realizadas por não-residentes resultantes da venda de participações de uma sociedade portuguesa 

continuam isentas de tributação em Portugal, a menos que o não residente tenha domicilio numa jurisdição constante da 



 

 

chamada lista negra de Portugal ou no caso da sociedade portuguesa deter bens imoveis localizados em território 

português.    

 

Como sociedades portuguesas que são, as sociedades da Madeira estão, por norma, sujeitas ao IVA, atualmente 22%. 

     

As sociedades Madeira poderão ser utilizadas para: 

• Operações de comércio internacional e de trading  

• Serviços de consultadoria 

• Gestão de participações sociais 

• Exploração da propriedade intelectual  

• Atividades imobiliárias 

• Registo de navios e iates 

• Serviços de internet  

 

A atividade da Madeira Management tem sido fortemente desenvolvida na área dos serviços do Centro Internacional de 

Negócios da Madeira na qual constitui e presta serviços a um grande número de sociedades sujeitas ao regime IV. 

 

A Madeira Management foi uma das primeiras sociedades de management licenciadas para operar no âmbito do CINM, 

tendo mais de 30 anos de experiência neste sector. A experiência e know-how acumulados faz com que a MMCL seja o 

parceiro ideal para a otimização das oportunidades oferecidas no CINM. 

 

Em complemento dos serviços de constituição e apoio na administração diária de sociedades do CINM, a Madeira 

Management e os seus profissionais altamente qualificados e experientes pode ainda prestar todo o apoio fiscal e 

contabilístico que uma sociedade Portuguesa precisa.  

 

Poderá ainda oferecer um serviço referente à sede social, bem como um local em sistema co-work para o funcionário de 

cada sociedade. Ainda prestamos todo o apoio relacionado com o arrendamento de um espaço próprio, quando o cliente 

assim preferir. Mais informações poderão ser prestadas se e quando o desejarem. 



 

 

 

 

ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

 
 

Na década de 1980 foi construído um porto de águas profundas no Caniçal, a 30 km do Funchal, onde anteriormente 

apenas existia uma vila de pescadores, tendo-se aqui estabelecido a Zona Franca Industrial. 

 

Ocupa atualmente uma área de cerca de 138 hectares, onde se instalaram um grande número de empresas envolvidas em 

atividades tão diversas como produtos alimentares, tabaco, obras de metal e aparelhos elétricos. 

 

A Zona Franca Industrial foi criada para receber atividades que, pela sua natureza, envolvam o movimento físico de 

mercadorias. Todas as mercadorias, independentemente da sua natureza, quantidade, origem e destino, podem ser 

importadas para a Zona Franca, a fim de serem armazenadas e transformadas. 

  

A Zona Franca Industrial oferece uma vasta gama de incentivos fiscais e aduaneiros que formam um pacote único, 

inigualável quando comparada com qualquer outra Zona de Livre Comércio.  

 

A Madeira é, sem dúvida, uma alternativa credível e altamente vantajosa para as sociedades não europeias que desejem 

entrar no mercado da EU. Constitui igualmente um instrumento de excelência para as sociedades europeias que tenham 

como objetivo reduzir os seus custos operacionais e aumentar a sua eficiência fiscal. 

 

As sociedades da Zona Franca Industrial beneficiem do regime fiscal em vigor, nomeadamente o da taxa de 5% de IRC até 

2027, mesmo aos rendimentos obtidos em Portugal. A isenção de imposto sobre a distribuição de dividendos é também 

aplicado a sócios residentes em Portugal.  

 

As empresas de fabricação instaladas na Zona Franca Industrial podem beneficiar ainda de uma redução de 50% sobre o 

lucro tributável, desde que cumpram dois dos seguintes critérios: 

• Contribuam para a modernização da economia através da inovação tecnológica de produtos e de processos de 

fabrico; 

• Diversifiquem a economia regional através da introdução de novas atividades de valor acrescentado; 

• Fixem recursos humanos qualificados;  

• Contribuam para a melhoria do meio ambiente;  

• Procedam à criação de 15 postos de trabalho por um período de 5 anos. 

 

 



 

 

 

REGISTO INTERNACIONAL DE NAVIOS                                                                                                     

 

O Registo Internacional de Navios da Madeira ("MAR") é uma alternativa credível a outros registos internacionais, 

mantendo a disciplina técnica, o rigor e a segurança que caracteriza os registos convencionais. 

 

É o segundo registo em Portugal sendo conhecido como "MAR". 

 

Todos os navios registados sob o MAR arvoram a bandeira Portuguesa, sendo-lhes aplicáveis todas as Convenções 

Internacionais ratificadas por Portugal. 

 

Arvorando a bandeira Portuguesa, poderão ser utilizados para fazerem cabotagem (navegação costeira, navegação, 

comércio ou transportes) nos países da UE. 

 

O transporte entre portos nacionais e portos estrangeiros é permitido. 

 

Uma vasta gama de incentivos fiscais e financeiros são igualmente aplicáveis às sociedades de transportes marítimos 

que operem dentro do CINM. 

 

O regime fiscal atualmente em vigor na Madeira é também aplicável aos navios, desde que operem fora das águas 

territoriais portuguesas; 

 

Iates comerciais e de recreio podem ser registadas no MAR. 

 

A Madeira Management tem uma vasta experiência no registo de navios e iates bem como na administração de 

sociedades de transportes marítimos. 

 

 

SECTOR FINANCEIRO 

Atividades bancárias, de seguros, corretagem e outros tipos de atividades puramente financeiras já não são permitidas e 

não podem ser licenciadas para operar no âmbito do CINM.  

 

Nota Importante 

Este documento foi preparado pela Madeira Management para informação dos seus clientes e associados. Tendo sido preparado com todo 

o cuidado, nenhuma responsabilidade poderá ser alocada por eventuais lapsos ou incorrecções.  É igualmente importante realçar que a 

legislação em vigor pode ser sujeito a alterações.  

 


