
 
 

 

 

Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª 

(Orçamento do Estado para 2021) 

PROPOSTA DE ADITAMENTO  

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta 

de Lei n.º 61/XIV/2.ª:  

 “Artigo 246.º-A 

Avaliação de custo-benefício da Zona Franca da Madeira 

Durante o ano de 2021, o Governo promove a realização de uma avaliação de custo-

benefício abrangente do impacto global económico, fiscal e social dos benefícios fiscais 

à Zona Franca da Madeira, previstos designadamente no Capítulo IV, da parte II do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, 

procedendo à divulgação dos respectivos resultados.».” 

 

Palácio de São Bento, 12 de Novembro de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Inês de Sousa Real 
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Objectivos:  

Para o PAN o combate eficaz ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de 

fraude, evasão e elisão fiscal assentes em paraísos fiscais são matérias que têm de ser 

encaradas, também, na sua dimensão interna.  Com a presente proposta pretendemos 

que o Governo realize uma avaliação de custo-benefício abrangente do impacto global 

económico, social e fiscal da Zona Franca da Madeira, e divulgue publicamente os 

respectivos resultados.  

A Zona Franca da Madeira é uma das áreas de risco em matéria de fraude, evasão e 

elisão fiscal, que tem merecido a atenção da Comissão Europeia – que tem mostrado 

dúvidas quanto à compatibilidade do regime de benefícios fiscais ali existente com as 

regras europeias relativas ao mercado interno - e que implicou, segundo dados do 

Ministério das Finanças, entre 2015 e 2018, a realização de mais de 470 inspecções que 

obrigaram a correcções em IRC na ordem dos 200 milhões de euros. Tal contexto, 

associado à não inclusão da Zona Franca da Madeira no âmbito da análise do relatório 

do grupo de trabalho do estudo dos benefícios fiscais em Portugal, apresentado no ano 

de 2019, exige que se faça uma avaliação do impacto global económico, social e fiscal, 

ponderando as vantagens e desvantagens deste regime. 
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