Balanço do CINM: 62 novas sociedades já licenciadas em 2017
Nos primeiros quatro meses do ano foram licenciadas para operar no Centro Internacional de
Negócios da Madeira (CINM) 62 novas sociedades.
Para a SDM, os primeiros indicadores deste ano continuam a demonstrar as valias do Regime
IV do CINM e os resultados do trabalho promocional desenvolvido desde a sua aprovação em
2015.
A 30 de Abril de 2017 encontravam-se a operar nos três sectores de actividade do CINM 2.027
entidades, 1.468 das quais nos Serviços Internacionais, 48 na Zona Franca Industrial e 511 no
Registo Internacional de Navios da Madeira- MAR.

MAR mantém tendência de crescimento
O Registo Internacional de Navios da Madeira - MAR já ultrapassou as 500 embarcações
registadas.
Os dados referentes ao fim do primeiro quadrimestre confirmam que estavam registadas 511
embarcações, mais 20 do que no fim de 2016. Um crescimento que teve correspondência no
indicador da Tonelagem de Arqueação Bruta pois este aumentou de 12.076.294 para um total
de 12.882.915.
Conforme a SDM tem defendido, "o MAR continua a revelar-se como um dos instrumentos
mais sérios alguma vez criado em Portugal para a afirmação de uma política marítima com
expressão internacional, sendo de frisar o contributo para dotar o nosso País de uma marinha
mercante de expressão considerável e para o posicionamento de Portugal no seio das
organizações internacionais do sector". Como tal e para concorrer no plano europeu com
outros registos de qualidade é fundamental dotar este Registo internacional Português de
condições no mínimo idênticas àquelas praticadas pelos seus concorrentes mais directos.
Neste sentido, a SDM, em articulação com o Governo Regional, tem apelado para que o
Ministério do Mar, que tutela o sector a nível nacional, tome as medidas necessárias para
assegurar a melhor competitividade do MAR.
Neste esforço tem contado também com os alertas dos armadores internacionais, operadores
no CINM, agrupados na EISAP-European International Shipowners Association of Portugal,
designadamente quanto às questões relacionadas com a certificação eficaz e atempada das
tripulações, à utilização de segurança privada nas zonas afectadas pela pirataria internacional
e à delegação de mais competências na Comissão Técnica do MAR.

