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fiscais, no valor de centenas de milhdes d 
euros, as empresas que investem e criam , 

emprego, mas tambem aquelas que criam - 
sociedades de fachada na Madeira para nao . * 

pagarem impostos - ou ainda pior T -, >,.,;<.. J r 3 3  , ' . x ,  , 

POR CLARA TElXElRA .- * <  

r&-yiI:\$ck~ f - . ,  '-C ' < 4 

Le9.5 

liada em mais de 50 mil milhdes de dolares e que apenas pagava I, ,.i I. :,:,A 
uma taxa de impost0 igual a i7,4% do seu rendimento anual. 
aEnquanto os pobres e a classe media lutam por nos no Afe- a*:&: 
ganistiio e a maioria dos norte-americanos luta para fazer face pCC---- --- 

~ m a  7 1/ da empre,: as suas despesas, continuamos com as nossas extraordin6rias ; fd ;ma con? o mesmo 
isengdes fiscais.>> Lembrando que ccos bilionkios siio, - - &orwe ?&a, em 2010, - 
pessoas muito detentes,, Buffet acreditava que ccmuit ad/vr;t;& f er corron?P"do 
importariam de pagar mais impostos, particularmente quando dfos /U~C;O&;OS - 
muitos compatriotas estgo a sofrer,,. uOs meus amigos e eu -- da A9e'r;a pma 06ter 
temos sido mimados por urn Congresso bastante amigavel a elrp/ora~&o de ..-. 
para QS ricos. Chegou a hora de o nosso Governo ser sCrio ~ a ? g  umIXdde de Ys - sobre a partilha dos sacrificios>>, concluia. /;?&efe;fo. Esta sediada 

Intitulado Parem de mimar os super-ricos, o artigo na Zona f i m a  da 
de Buffet - poderoso acionista da Coca-Cola, Kraft - ---Made;ra d e ~ d e  1996 e-- l-'- 
Foods, Gillette e IBM - foi escrito em 2011, quando fen? 5;do poupada ao 
Barack Obama estava a um ano de terminar o seu --- - --- ~3agamenfo de ;~p&da5 ,  - 
primeiro mandato sem que tivesse concluido as a &PI'~O da / e ~ ' s / a ~ L ? o  
anunciadas reformas do sistema financeiro nem e m  ~ 1 3 o r  

, tirado a economia norte-americana da recess*. * ----- 
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i b Como nos EUA, tambCm em Portugal os 

i ricos - e as suas empresas - pagam poucos 
impostos, em comparaglo coma classe mC- 
dia. Da lista das sociedades privadas que, 

1 em 2012, tiveram beneficios fiscais do Es- , 
i tado, disponivel para consulta no Portal 

das Finangas, consta, em primeiro lugar, 

i a Sociedade Francisco Manuel dos Santos 
(SFMS), a holding que re6ne a posiglo de ' 56% da familia Soares dos Santos no gru- 
po Jer6nimo Martins (JM), propriethio do i Pingo Doce, e que, em janeiro desse ano, 

1 causou polCmica com a decislo de transfe- 
rir a sede social para a Holanda ... para pagar 
ainda menos impostos. 

A poupayca fiscal, de 79,9 milhties de 
euros, conseguida por esta empresa fami- 

j liar, foi obtida de forma legal, ao abhgo do 
estatuto das sociedades gestoras de parti- 
cipagties sociais (SGPS), que permite ali- 
viar significativamente a fatura fiscal das 
sociedades de controlo, quando os lucros 
das empresas participadas jh foram, por sua 
vez, tributados em sede de IRC. As SGPS 
slo, apar das sociedades de capital de risco, 
as destinathrias principais dos beneficios 
fiscais concedidos pel0 Estado, registando, 
em 2012, urn total de 222,7 milhaes de euros 
- o que equivale a 25% dos 887,9 milhaes de 
euros de beneficios fiscais atribuidos a 9 193 
empresas nesse ano. 

Ora, o rosto do grupo proprietario do 
Pingo Doce, Alexandre Soares dos Santos, 
foi eleito, em dezembro, o segundo homem 
mais rico de Portugal pela revista Exame, 
com uma fortuna avaliada em quase 2,2 
mil mi lhas  de euros. Alem da holding de 
controlo, outras participadas do grupo be- 
neficiaram das vantagens fiscais previstas 
na lei, entre elas a pr6pria JM, com 31 mil 
euros, ou a Unilever JM, com 86 mil euros. 
Tambem AmCrico Amorim, o portuguCs 
mais rico - com um patrim6nio estimado 
em 4 5  mil milhaes de euros - tem na lista 
dos beneficihrios do fisco a sua Corticeira 

Amorim, com 1,7 milhaes de euros atribui- 
dos a titulp de incentivos fiscais ao inves- 
timento. 

Na lista do Ministkrio das Finangas, a 
holding da famfiia Soares dos Santos s6 C 
ultrapassada pela Santa Casa da Miseric6r- 
dia de Lisboa, presidida pel0 ex-primeiro- 
-ministro Pedro Santana Lopes. 0 estatuto 
de entidade coletiva de utilidade phblica e 
solidariedade social valeu, neste caso, urna 
isenglo fiscal no valor de 118,2 milhaes de 
euros. No ano em anhlise, os organismos 
com fins sociais que gozam deste estatuto 
captaram i8,i% do total dos beneficios. 

Alistados beneficios fiscais atribuidos em 
2012 foi publicada com quase quatro meses 
de atraso, ap6s o incumprimento do prazo 
ter sido denunciado pel0 Observat6rio de 
Economia e Gestlo da Fraude (OBEGEF), 
da Universidade do Porto. Em comunica- 
do, o organism0 apelou ao rigor e a transpa- 
rCncia fiscal por parte do Governo que, ao 
abrigo da Lei do Orgarnento do Estado, esth 
obrigado a publicar, at6 30 de setembro de 
cada ano, a lista das empresas que recebem 
beneficios e incentivos contratuais ao in- 
vestimento, investigqlo e desenvolvimen- 
to ou a criaglo de emprego, das empresas 
com taxas reduzidas de IRC para a interio- 
ridade, das cooperativas com taxa reduzida 
de IRC e, ainda, das empresas instaladas na 
Zona Franca da Madeira, entre outros. 

0 paraiso madeirense 
Nlo slo s6 (alguns) homens mais ricos de 
Portugal que beneficiam das leis para pou- 
par nos impostos. Olhando de novo para a 

Fa- 
- -cir 

lista dos maiores destinathrios da boa von- 
tade fiscal do Estado, deparamo-nos com 
duas sociedades praticamente desconheci- 
das, embora com uma caracteristica em co- 
mum: ambas e s t b  sediadas na Zona Franca 
daMadeira (ZFM). 0 estatuto fiscal da ZFM 
tem sido objeto de controversia, desde hh 
anos. Embora nlo seja formalmente classi- 
ficado, nas listas negras da Unilo Europeia 
ou da OCDE, como um offshore ou um pa- 
raiso fiscal, o seu regime particularmente 
amigo das empresas atrai multinacionais 
do mundo inteiro, com a promessa de pa- 
garem muito menos impostos - ou mesmo 
nenhum imposto. 

Jolo PedroMartins,membro do OBEGEF 
e autor da obra Suite 605 - A Histhria secre- 
ta de centenas de empresas que cabem numa 
sala de loo ma, nlo hesita em classificar o 
regime fiscal da ilha como ccuma cortina de 
fumo para ocultar uma elite corrupta que, 
durante trks decadas, temvivido na sombra 

'As empresas 
apareeem - e 
desapareeem 
na Madeira 
para nao 
criarem 
suspeitas' 
J O ~ O  PEDRO MARTINS 
MEMBRO DO OBSERVAT~RIO A 
DA FRAUDE A 
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MPOSTO! 

Parafso flscal A Madeira atrai 
todo o tipo de ernpresas: as que 
querern reduzir a fatura fiscal 
e as que pagarn subornos para 
vencerem grandes contratos 
internacionais, corno a Saipern 
italiana 

de um regime legal imoral, desigual e de in- 
justiga fiscal*. Mais: <<Este edificio juridic0 
de discutivel constitucionalidade permite 
que, em territ6rio nacional, algumas pes- 
soas possam enriquecer, nlo pela riqueza 
que produzem, mas porque se recusam a 
pagar impostos.~ Isto apesar das mudangas 
introduzidas, depois de 2012, no sentido de 
aproxim& o estatuto da regilo ao do conti- 
nente. At6 ao ano 2000, qualquer empress 
que se instalasse na ZFM - para o que bas- 
tava um registo, urna morada e urna caixa 
postal - ficaria excluida do pagamento de 
impostos diretos (IRC) at6 final de 2011. 

Posteriormente, o regime fiscal viria a co- 
nhecer alteragbes, elevando a taxa de IRC 
das empresas residentes at6 5% - quando, 
no continente, a taxa de IRC era, at6 ao ano 
passado, de 25% - e fazendo depender os 
beneficios fiscais de outros critkrios como 
o niunero de postos de trabalho. Nesse ano, 

p os beneficios As empresas com sede na re- 
gilo somaram 159 milhbes de euros, o que 
equivale a 18% dos 887,9 milhbes de euros 
concedidos na totalidade. 

Com o fim de parte das benesses, a ZFM 
ter i  perdido mil empresas, entre 2011 e 
2012, mas ao longo dos anos, o seu regime 
fiscalmente amighvel atraiu toda a especie 
de sociedades, nacionais e estrangeiras, 
profusamente descritas e documentadas 
no livro de Jolo Pedro Martins. 0 mod0 de 
atuaglo nlo C novo - ha tragos comuns a 
muitas destas empresas - mas nem por isso 
deixa de nos surpreender. Vejamos quem 6 
e o que esconde a Saipem Portugal, a quarta 
maior destinathria da boa vontade do fisco 

nacional, que, em zolz, gozou de beneficios 
fiscais no valqr de 43,6 rnilhbes de euros. 

Corrum no g6s da Nigtkia 
E precis0 recuar a dezembro de 2010, quan- 
do a Saipem, urna empresa prestadora de 
servigos e fornecedora de equipamentos 
para as industrias do petr6leo e do ghs, de- 
tida pel0 gigante italiano EN1 - acionista da 
Galp Energia, onde ainda detCm 1634% do 
capital - publicou um comunicado, na sua 
pagina de internet, informando que a sua 
subsidihria holandesa tinha chegado a um 
acordo extrajudicial, com o Governo da Ni- 
geria, para o pagamento de 30 milhaes de 
d6lares em troca do arquivamento do pro- 
cesso judicial em que a empresa, enquanto 
membro do condrcio TSKJ, era acusada de 
ter pago subornos para obter um contrato 
de exploraglo de urna unidade de liquefa- 
$50 de gh naquele pais. Daquele condrcio, 
faziam parte uma empresa francesa, uma ja- 
ponesa e uma bri thca com ligq6es B Halli- 
burton, dirigida por Dick Cheney, mais tar- 
de nomeado vice-presidente de George W. 
Bush. Forarn todas acusadas de terem pago 
180 milhdes de d6lares em comiss6es ocul- 
tas a altos funcionarios nigerianos, movi- 
mentadas a partir de empresas registadas .... 
na Madeira. 0 esciindalo - noticiado pela 
WSAO em janeiro de 2004 - fez, na altura, 
primeira pagina nos jornais franceses, que 
noticiaram a abertura de um inqukrito ju- 
dicial naquele pais, onde as testemunhas 
ouvidas classificaram a Madeira como urna 
cccaixa negraB destinada a alimentar as co- 
missdes pagas pelas empresas do consorcio. 

E uma filial portuguesa da Saipem, cons- 
tituida na ZFM em 1996, que agora figura 
no quarto lugar da lista dos maiores benefi- 
cihrios das nossas leis fiscais em 2012, com 

f 
isengaes de impostos avaliadas em 43,6 
milhaes de euros. Em 2009,2010 e 2011, a 
empresa fez prova de vida, participando em 
complexos process0 de fuslo por incorpo- 

\ 
raglo de outras empresas do mesmo gru- 
po, mas <<ha dois anos que nlo aparecia na 
lista dos beneficios fiscais. k normal isso 
suceder com este tip0 de empresas, que 
usufruem do regime fiscal durante um ou 
dois anos e depois desaparecem, transfe- 
rindo a sede social para outro ofihore, para 
nlo criarem suspeitas*, afirmou h VISAO 
Jolo Pedro Martins. Fonte do MinistCrio 
das Finangas explicou h VISAO que, nes- 
te caso, a taxa reduzida de IRC de que esta 
empresa beneficiou, por atuar na ZFM, nlo 
foi atribuida de forma casuistica, urna vez 
que <<decorre da aplicagb da'legislaglo em 
vigor,. E recordou que foi o atual Governo 
que eliminou, em 2012, a isenglo sobre os 
lucros das empresas licenciadas na ZFM, 
embora as novas regras de tributaglo ainda 
estejam muito aquCm da legisla~lo aplicada 
no resto do territ6rio nacional. 

Enquanto este regime de excegb se man- 
tiver, a regigo continuad a merce dos movi- 
mentos errhticos de empresas como a Sai- 
pem, em busca das melhores localizagbes 
para pouparem nos impostos. Como? Atra- 
vCs, por exemplo, da charnada manipulaglo 
de pregos de transferencia, que faz com que 
muitas empresas aproveitem o regime fiscal 
&Madeira para transacionar bens e servigos 
a pregos artificialmente baixos, com a finali- 
dade de pagar menos impost0 no pais de ori- 
gem e de transferir ativos para uma empresa 
do mesmo grupo instalada num paraiso fis- 
cal, onde nem sequer se pagam impostos. 

Este e outros esquemas podem ter dado 
origem B poupanga de 59 milhbes de euros 
nos impostos de que a desconhecida FI Ma- 
deira SGPS, detida por urna holding luxem- 
burguesa, beneficiou, transformando-se na 
segunda entidade privada a receber mais be- 
neficios fiscais em 2012, logo a seguir h hol- 
ding da familia Soares dos Santos. Cada mi- 
lhb de impostos de isengb C dinheiro que 
n b  entra nos cofres do fisco nem contribui 
para aliviar a fatura fiscal das familias portu- 
guesas. Mas sempre que os governos aper- 
tam ainda mais a legislaglo fiscal, slo em 
maior nhmero as empresas que cfogem*, h 
procura de paragens fiscalmente mais agra- 
daveis. Na Madeira ou noutro ofihore. - 
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