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O relacionamento Açores-Madeira 

• O relacionamento Açores/Madeira remonta ao povoamento de São Miguel 

no último quartel do século XV. 

 

• As relações comerciais entre as duas Regiões Autónomas estão 

documentadas desde o início do século XIX. 

 

• O comércio dos cereais, no século XVIII e as exportações açorianas que 

têm vindo a persistir têm aproximado os dois arquipélagos. 

 

• A criação da Companhia Insulana de Navegação assumiu também uma 

importância particular, um lugar comum partilhado entre madeirenses e 

açorianos e contribuiu decisivamente para o conhecimento mútuo dos 

nossos povos e para tornar mais próximas as nossas duas regiões 

autónomas. 



O relacionamento Açores-Madeira 

• A emigração, também comum a ambas as regiões autónomas teve iguais 

destinos  no século XV, com as saídas para o Brasil, e nos séculos que 

se seguiram para as Bermudas, para o Canadá e para os Estados Unidos. 

 

• A Região Autónoma da Madeira encetou, este ano, uma série de eventos 

destinados às celebrações dos 600 Anos da sua Descoberta e do Porto 

Santo, que terá acontecido por volta de 1418. 

 

• A Cimeira Atlântica Açores-Madeira recentemente realizada no Funchal, 

acolheu os Presidentes dos respetivos Governos Regionais e acordou 

que ambas as regiões reivindicariam maior autonomia e um reforço do 

papel na descentralização dos tradicionais poderes do Estado. 



MADEIRA IS 

GOLD 



INSTITUCIONAL 
  

  

PAÍS   

Portugal 
  
  

TIPO DE GOVERNO   

Região Autónoma 
  
  

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL   

Miguel Albuquerque 
  

  

CAPITAL   

Funchal 
  

  

POPULAÇÃO   

253,800 habitantes 



LOCALIZAÇÃO 
     

• Equidistante da Europa e do Norte de África 
• 90 minutos de voo para o continente europeu, 3 a 4 horas de voo para a 

europa central 
• Ligações por fibra ótica com resto do mundo 
• Mesmo fuso horário de Lisboa e Londres 
 
     

CLIMA 
  

• Oceânico Subtropical 
• Temperatura do Ar > 14 Cº no Inverno e < 30 Cº no Verão 
• Elevada exposição solar todo o ano 
 
     

ENQUADRAMENTO EUROPEU 
• Membro da união europeia  
• Zona euro 
• Livre circulação de pessoas, capital, trabalho, informação e 

 tecnologia no espaço Schengen 
  

 



INFRAESTRUTURAS 
   

• Vias rápidas 
• Portos e aeroportos modernos 
• Rede de telecomunicações 
• Infraestruturas de saúde, educação e de energia 
 
  
    

COMPETITIVIDADE 
  

• Baixo custo de vida 
• Baixos custos em telecomunicações, energia e 

funcionamento 
 
     

SEGURANÇA 
• Uma das regiões mais seguras do mundo 
  
 



Economia 



 

• 40 companhias aéreas 

• 350 voos semanais 

• 63 cidades 

• 18 capitais europeias 
 

Ligações aéreas 



Áustria 

Bélgica 

República Checa 

Dinamarca 

Finlândia 

França 

Alemanha 

Irlanda 

Luxemburgo 

Noruega 

Holanda 

Noruega 

Polónia 

Portugal 

Espanha 

Suécia 

Suíça 

Reino Unido 

Voos diretos 

desde o Funchal 



Evolução do Nº 

Passageiros no 

Aeroporto da Madeira 

2.372.505 2.459.793 

2.605.547 

2.971.725 

3.202.527 

2013 2014 2015 2016 2017

Em 2017 
 

% Var. homóloga  +7,8% 

Fonte: ANA / VINCI 



Economia 
 

Moeda   

€uro 
   

PIB (2016)   

4.353,4 Milhões € 
  

 PIB PER CAPITA (2016)   

~17 000 € 
   

TAXA DE INFLAÇÃO (2016) 

~ 0.6% 
 ÁREAS DE NEGÓCIO ESTRATÉGICAS 
   

Turismo, indústria, serviços internacionais, 

tecnologia, economia do mar 

  

  

TAXA DE DESEMPREGO    

8,9% (1º quadrimestre 2018)   

 
  

  

EVOLUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO 

15,8 % em 2011  
Em queda consecutiva desde 2011 

25 063 novos empregos desde 2011 

248 empresas criadas por desempregados 
  



Turismo 



Caraterização do setor 

turístico… 

• Hóspedes (em 2017): 1 617 827 +8,8% 

 

• Dormidas (em 2017): 8 356 398 +5,2% 

 

• Proveitos Totais (em 2017): 407€ M +7,8% 

 

• Proveitos de Alojamento (em 2017): 263€ M +9% 

 

• RevPAR (em 2017): 51,45€ +8,3% 

 

• Taxa de ocupação (em 2017): 69,7% +0,5p.p. 

 

 

 
Fonte: DREM (dados provisórios) 



Evolução dos Hóspedes e Dormidas em 

todos os tipos de alojamento 

(Empreendimentos Turísticos, TER e 

Alojamento Local) 

Fonte: DREM (dados provisórios) 

1 123 730 

1 197 236 

1 297 926 

1 487 485 

1 617 827 

6 221 238 

6 541 523 

7 047 981 

7 943 998 

8 356 398 

2013

2014

2015

2016

2017

Dormidas Hóspedes



Proveitos e RevPAR nos 

Empreendimentos Turísticos 

 

Fonte: DREM (dados provisórios) 
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Proveitos Totais Proveitos de Aposento RevPAR



Oportunidades 



CINM – Centro Internacional de 

Negócios da Madeira 



Áreas de atividade / Investimento  

 

 

Registo Internacional de Navios da 

Madeira - MAR 

Zona Franca Industrial 

Serviços Internacionais 



Zona Franca Industrial - Atividades 

 

 

 

•  Produção e transformação; 

•  Armazenamento e distribuição; 

•  Exportação e/ou mercado interno. 



Serviços Internacionais - Atividades 

 

 

 
• “Trading” (importação/exportação); 

• Sociedades holding (Gestão de Participações Sociais); 

• Gestão de propriedade intelectual; 

• Prestação de serviços de consultoria e outros; 

• Comércio eletrónico e telecomunicações. 



Registo Internacional de Navios da 

Madeira - MAR 

 

 

 

 

• Permite o registo de navios de comércio e iates; 

• Bandeira portuguesa, registo comunitário; 

• Incluído nas “listas brancas” dos  Memorandos de Paris e 
Tokyo e no “Qualship Programme” dos E.U.A.; 

• Mais de 600 embarcações atualmente registadas; 

• 3º maior Registo Internacional da União Europeia. 



Contributo para a economia da Madeira 

 

 

 

 

Contributos quantitativos 
 

• Responsável nos últimos três anos por 15-20% de toda a receita fiscal da RAM; 

• Mais de metade de todo o IRC cobrado às empresas da Região; 

• Criação de cerca de 3.000 empregos diretos, sendo a maioria qualificados; 

• 10% dos salários pagos na RAM (excluindo a função pública); 

• Remuneração 70% acima da média da RAM; 

• CINM representou em 2013  12% de todo o investimento estrangeiro  

em Portugal  (Fonte: Banco de Portugal). 



Contributo para a economia da Madeira 

 

 

 

 

Contributos qualitativos 

• Divulgação e promoção global da Madeira; 

• Criação de oportunidades de emprego para jovens licenciados e recuperação de quadros que exerciam 
atividades no estrangeiro; 

• Aquisição de “know-how” e de novas tecnologias, inexistentes na Madeira antes do CINM; 

• Interação muito positiva com a restante economia regional, e.g., sector imobiliário, prestadores de serviços e 
fornecedores em geral; 

• Desenvolvimento do turismo de negócios, praticamente inexistente  
na Madeira antes do CINM. 



Principais características do regime fiscal do CINM: 

Credibilidade, Controlo e Transparência 

 

 

 

 

• Regime fiscal totalmente aprovado pela U.E; 

• Não é classificado como “paraíso fiscal” ou “offshore” pela OCDE; 

• Não é classificado como “paraíso fiscal” ou “offshore” pela União Europeia; 

• Regime totalmente integrado na ordem jurídica portuguesa e comunitária - 

Transparência; 

• Regime controlado e fiscalizado pelas autoridades nacionais; 

• Regime continuamente escrutinado pela Comissão Europeia. 



Principais benefícios fiscais e requisitos 

 

 

• Taxa reduzida de IRC de 5% até 2027, condicionada à criação de emprego e à 

realização de um investimento mínimo de 75.000 euros; 
 

• A aplicação da taxa reduzida de IRC encontra-se limitada pelos seguintes plafonds: 

Postos de Trabalho Investimento Mínimo Limite 

1,2 €75.000 €2.730.000 

3 a 5 €75.000 €3.550.000 

6 a 30 - €21.870.000 

31 a 50 - €35.540.000 

51 a 100 - €54.680.000 

Mais de 100 - €205.500.000 



Notas Finais 

CINM tem contribuído para a  modernização e diversificação da economia da Madeira, reduzindo a dependência 

do turismo; 

A existência do CINM permite: 

• Captar mais investidores e capitais estrangeiros 

• Criar mais riqueza, emprego e receitas fiscais 

 

Garantir uma maior sustentabilidade da economia regional 



Para além das suas características naturais, a Madeira oferece um conjunto de benefícios e incentivos 

fiscais (nacionais e regionais), assim como o CINM e as vantagens de projetos especiais: 

 

NACIONAL 

• Autorização de Residência para a Atividade de Investimento 

• Regime Fiscal para o Residente Não Habitual 

 

 

REGIONAL 

• Regime de Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento  

produtivo 

• Regime Fiscal de Apoio ao Investimento 

• Regime da Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos 

• Sistema de Incentivos Fiscais em I&D Empresarial 

 

Oportunidades 

FOCO NO INVESTIDOR 
PRIVADO, PARTICULAR 

FOCO NO INVESTIMENTO 

EMPRESARIAL, 
CORPORATIVO 



Oportunidades 

OUTROS INCENTIVOS: 

 

Centro Internacional de Negócios da Madeira 

 (CINM) 

 

 

Projetos especiais:  

 

 

Ribeira Brava 

 

 

Startup Madeira 

 

FOCO EM INVESTIMENTO 
PARTICULAR E CORPORATIVO 



INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

INOVAÇÃO 



Projeto Ribeira Brava: 

objetivos 

1 

2 

3 

4 

5 

XII 

Gover

no 

Regio

nal da 

Madeir

a 

Diversificação e crescimento económico 

Fortalecimento do tecido empresarial 

Inovação de novos produtos e serviços 

Qualificação de recursos humanos 

Atração de investimento externo e internacionalização 

Transferência de tecnológica empresas 

 e instituições de ID&T&I 

Sociedade baseada no conhecimento 



Projeto Ribeira Brava: 

componentes 

Empresas de 
base tecnológica  

Playground de 
Tecnologia e 
Robótica  Espaço 

Formação 

FabLab 

Fórum de 
Inovação  

Centro de Incubação de Base Tecnológica 



Tem como objetivo apoiar a implementação de projetos empresariais, servindo como mecanismo de 

estímulo ao empreendedorismo, à inovação e à proteção do conhecimento. Pretende auxiliar as empresas 

na fase inicial de arranque e na agregação de valor, contribuindo para a dinamização do tecido empresarial 

da Região Autónoma da Madeira. 

Serviços  

Incubação física 

Espaço co-work 

Escritórios virtuais 

Empresas 

Apoiadas 



UMa - Universidade da Madeira 

 
• 3.500 alunos 

• 22 cursos 

 

 

 

M-ITI 
Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira 

 

Áreas de pesquisa: 

• Interação Humano-Computador 

• Ciências da Computação 

• Psicologia e Design - Científica e Tecnológica 

O Programa de Autorização de Residência para Investimento concede residência em Portugal (e no Espaço 

Schengen), através do investimento de 350 mil euros em projetos de Investigação e Desenvolvimento e Inovação. 



Sistemas de Incentivos 



EMPREENDER 2020 
Área: Empreendedorismo e inovação. 

Objetivo: apoiar a dinamização do investimento privado e a 

criação de emprego materializados em projetos de 

inovação-produto.  

VALORIZAR 2020 
Área: Valorização e qualificação empresarial. 

Objetivo: promover a qualificação das estratégias 

empresariais e desenvolver ações vocacionadas para a 

melhoria da capacidade competitiva das empresas 

regionais. 

INTERNACIONALIZAR 2020 
Área: Internacionalização das empresas. 

Objetivo: reforçar a capacidade empresarial e consolidar a 

presença das empresas regionais nos mercados 

internacionais. 

PROCIÊNCIA 2020 
Área: Produção de conhecimento científico e tecnológico 

Objetivo: reforçar a capacidade competitiva da economia 

regional através da dinamização de projetos em áreas 

estratégicas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

(I&D&I) nas empresas. 

Sistemas de Incentivos 



Sistemas de Incentivos 

Linha de Crédito INVESTE RAM 2020  
É um instrumento financeiro que consiste numa linha de crédito. 

 

Beneficiários: preferencialmente Pequenas e Médias Empresas (PME). 

 

Objetivo: Apoiar as empresas do setor secundário e terciário da economia que pretendam impulsionar investimentos 

produtivos na RAM 

 

Garantia Mútua: A garantia a prestar pelas Sociedades de Garantia Mútua (SGM) poderá cobrir até 80% do capital em dívida 

em cada momento do tempo 

 

Bonificação da Taxa de Juros e da Comissão de Garantia: 

• Bonificação integral da comissão de garantia aplicável pela SGM, comissão essa que será no máximo de 1,600%; 

• Bonificação da taxa de juro em 60% do spread contratado 



Sistemas de Incentivos 

Criação do Próprio Emprego 

Área: Criação de emprego por beneficiários das prestações de desemprego. 

Objetivo: Estimular o regresso dos desempregados e beneficiários das prestações de desemprego à vida 

ativa e prevenir o risco de exclusão social. 

 

 

Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados 

Área: Apoio ao investimento dos empreendedores. 

Objetivo: Incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de desempregados com espírito 

empresarial, que sejam detentores de uma ideia de negócio técnica, económica e financeiramente viável. 

 

 

 



Autorização de residência  
com dispensa de visto para entrar, viver, trabalhar e ter negócios em Portugal,  

assim como dispensa o visto para circular no Espaço Schengen 

COMO 

2º 

Um dos seguintes, por ≥ 5 anos: 

1. Transferência de capitais ≥ € 1 M 

2. Criação ≥10 postos de trabalho 

3. Aquisição de real estate: 

• ≥ € 500 k 

• ≥ € 350 k se construídos há ≥ 30 anos, incluindo 

obras de reabilitação 

4. Investimento em I&D ≥ € 350 k 

5. Investimento em património artístico e cultural ≥ € 

250 k 

6. Capitalização de PMEs ≥ € 500 k 

BENEFÍCIOS 

3º 

Depois de aprovado: 

1. Permissão (temporária) de entrada e 

permanência em território português com 

dispensa de visto 

2. Direito a viver (com família), trabalhar e realizar 

negócios 

3. Possibilidade de autorização de residência 

permanente (após 5 anos) ou nacionalidade 

portuguesa por naturalização (após 6 anos) 

4. Dispensa de visto para circular no Espaço 

Schengen 

QUEM 

Todos cidadãos estrangeiros estabelecidos em 

Portugal: 

1. High net worth individuals 

2. Novos investidores 

3. Empresários 

4. Empreendedores 

5. Investigadores e especialistas altamente 

qualificados 

6. Outros 

1º 

Nota: sujeito a outras condições mais detalhadas; 



endereço | address Edifício do Governo Regional, Av. Zarco - 9004-527 Funchal 

email | skype filipa.ferreira@madeira.gov.pt  | t +351 291 215 596 

investmadeira@madeira.gov.pt 


