
Madeira quer
comprar
concessionária
da zona franca
Depois de UE ter posto em
causa prorrogação de
concessão por ajuste
directo, Governo Regional
estuda compra D26



Madeira quer zona franca 100%
pública como resposta a Bruxelas
Funchal pediu estudo jurídico e financeiro para comprar 51% do capital da SDM, que tem a concessão
do centro de negócios. Dentro da empresa, avaliam a operação em mais de 40 milhões de euros

A ideia do governo passa por adquirir a totalidade do capital da SDM

Empresas
Márcio Berenguer
A Madeira prepara-se para adquirir
51% do capital social da Sociedade de
Desenvolvimento da Madeira (SDM),

que tem a concessão da zona franca.
A operação pode atingir os 40 milhões
de euros, um valor que, não estando

fechado, estará em cima da mesa
quando o executivo madeirense, que
já controla 49% do capital social da

SDM, se sentar para negociar com o

grupo Pestana a compra do remanes-
cente da empresa que desde 1987 tem
a concessão do Centro Internacional
de Negócios da Madeira (CINM).

Nestas contas, entram os resulta-
dos líquidos anuais da empresa -
quatro milhões de euros em 2018 e
sensivelmente o mesmo no ano pas-
sado - multiplicados por oito: o
número de anos que falta cumprir do
contrato de concessão da zona fran-
ca. Fonte da empresa, que pediu para
não ser identificada, contabiliza assim

32 milhões de euros, aos quais soma
um activo líquido a rondar os 10

milhões de euros. "Mesmo com des-

conto, estaremos a falar de uma verba

a rondar os 40 milhões de euros."
Para já, sabe-se que o governo

madeirense quer fechar este dossier
o mais rapidamente possível. No final
da semana passada, o vice-presiden-
te do executivo regional, Pedro Cala-

do, confirmou aos jornalistas a inten-

ção da Madeira. "Um dos caminhos

que entendemos que terá de ser
seguido é a aquisição dos 51% do capi-
tal social que está nas mãos de priva-
dos e passar esse capital social só para
a esfera pública", disse o número dois
do governo madeirense.

Na ocasião, Calado não avançou
com prazos, nem com valores - os

estudos encomendados à Sérvulo &
Associados (questões jurídicas) e à
PwC (avaliação financeira) deverão



estar concluídos até ao final deste
mês. Mas explicou que esta é a respos-
ta do governo regional às dúvidas
levantadas pela Comissão Europeia,
primeiro, e pelo Tribunal de Contas

(TdC), depois, sobre a forma como o

executivo madeirense prorrogou por
mais dez anos e por ajuste directo a

gestão e exploração do CINM à SDM.

"Até final de Janeiro teremos já
dados para podermos depois tomar
uma decisão para resolver a questão
do procedimento do ajuste directo",
avançou, ressalvando que o centro de

negócios nunca esteve em causa para
a Bruxelas, mas sim o procedimento
de concessão.

Logo em Julho de 2017, cinco meses

depois de o governo regional ter deci-
dido pela adjudicação directa da con-
cessão do CINM à SDM até 2027, Bru-
xelas abriu um processo de infracção
ao Estado português, por entender

que o procedimento deveria ter sido
feito através de um concurso público
internacional, em observância com a
directiva europeia de 2014 sobre a

contratação pública.
O Funchal não entendeu assim e

sustentou a operação com o Código
dos Contratos Públicos, o que, consi-
derou em Dezembro o TdC, colide
com a tal directiva europeia, que,

para contrariar eventuais distorções
no mercado nacional, determina que
a contratação de um operador eco-

nómico, salvo excepções previstas
(no caso não aplicáveis), não pode ser
feita sem a prévia publicação de anún-
cio no Jornal Oficial da UE.

No final do ano passado, durante
uma audição na Assembleia Legisla-

tiva da Madeira, o vice-presidente do

governo madeirense, Pedro Calado,
voltou a defender a operação, dizen-
do aos deputados que a adjudicação
foi acompanhada por um parecer
técnico de Eduardo Paz Ferreira, da
Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa - documento que não se

opunha ao procedimento e que foi

partilhado com o Ministério dos

Negócios Estrangeiros, que tem sido
o interlocutor com Bruxelas.

Calado justificou o prolongamento
da concessão com a pretensão do
executivo regional de alterar a estru-

tura accionista da SDM, que no novo
contrato passou a ter mais peso públi-
co: o capital social do governo aumen-
tou de 25% para 49%, e os rendimen-
tos por via das taxas cobradas às

empresas e dividendos da concessio-

nária cresceram de 10% para 15%.

Mas admitiu que, se fosse agora,
teria decidido de outra forma. "Refor-

çar os capitais públicos do governo
na gestão do CINM deve ser um objec-
tivo nosso, mas não desta forma. Já
vimos que poderá, por entendimento
da União Europeia e até pela não

transposição da directiva comunitá-
ria, ter suscitado alguma dúvida na

legalidade - não no fim, mas na for-
ma como foi feita", argumentou.

A ideia do governo passa por
adquirir a totalidade do capital da

SDM, mantendo os quadros da

empresa. O CINM, segundo dados

disponibilizados pela Autoridade
Tributária, gerou, em 2018, perto de
122 milhões de euros em receita fiscal

para a Região Autónoma da Madeira.
Em 2017, o montante foi de 105

milhões de euros. Se a isto juntarmos
os cerca de três mil empregos direc-
tos gerados pelo centro, é fácil expli-
car por que na Madeira, mesmo mais
à esquerda do espectro político, a
zona franca é aceite, ou pelo menos
tolerada.

As críticas vão, sim, para a forma
como o CINM é gerido. BE e PS sem-

pre defenderam a gestão totalmente
pública da zona franca, e agora,
depois dos pareceres de Bruxelas, do
TdC e da intenção do executivo de

adquirir a SDM, reforçam.
"É absolutamente desnecessária a

compra da SDM ao grupo Pestana,
esta empresa sem a concessão do
CINM vale zero", afirma Paulino

Ascenção, coordenador do Bloco na
Madeira, defendendo que o caminho
a seguir é "revogar a concessão" que
está "ferida de ilegalidade" conforme
diz o TdC. Também Carlos Pereira,
deputado eleito pelo PS-Madeira em
São Bento, fala num "custo social adi-
cional" que era desnecessário. "Aler-
tei para que aquando a renovação da
concessão (2017) fosse aproveitado
para ou realizar outro concurso, ou a

região assumir a sua gestão" , diz.
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O CINM, segundo
dados da AT, gerou,
em 2018, perto de
122 milhões de
euros em receita
fiscal para a região


