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Dr. Carlos Abade, Administrador do Turismo de Portugal,  

Professor João Castro, responsável pelo Centro Digital Business da Nova School of 

Business & Economics (SBE),  

Keynote speaker Ricardo Diniz, viajante solitário, empreendedor, autor e treinador 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

 

É com grande satisfação que dou as boas vindas e cumprimento todos os participantes 

nesta iniciativa inédita promovida pelo Governo Regional, através da Startup Madeira, e 

o Turismo de Portugal, ao qual se junta também a Nova School of Business & Economics, 

realçando o espírito de parceria e o grande empenho que todos colocaram, desde o 

primeiro momento, na organização deste Programa na Região Autónoma da Madeira. 

Obrigado! 

 

Dou também as boas vindas aos “local host”, os nossos conterrâneos, que vão acompanhar 

este projeto durante os próximos dois meses, permitindo que as empresas participantes 

no programa possam fazer pontes, criar raízes no meio regional e estimular oportunidades 

para a futura instalação das startups na Região. 

Confiamos que esta interação resulte também numa oportunidade profissional para estes 

madeirenses, com formação superior e até mestrado, que se encontravam numa situação 

de desemprego. 

Saúdo especialmente os que nos visitam pela primeira vez e que decidiram juntar-se a 

esta nossa rota de empreendedorismo, de novos negócios e oportunidades. Desta vez com 

associação direta ao turismo. 

 

Sejam bem-vindos à Madeira! Terra cosmopolita, com uma dimensão perfeita para ser 

um laboratório vivo, de clima temperado e ameno, segura, reconhecida mundialmente 

como um destino turístico de valor acrescentado, não só pela hospitalidade das suas 

gentes, pela cultura, pela excelência dos serviços que tem para oferecer, mas também pela 

sua qualidade ambiental, onde se destaca a Floresta Laurissilva, Património Mundial da 

Humanidade, e a sua extensa área marítima, riquíssima em termos de biodiversidade. 
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Esse mar, o mesmo que levou os portugueses à conquista do Mundo na grande epopeia 

dos descobrimentos, iniciada no século XV, foi também, durante muito tempo, encarado 

como um entrave ao conhecimento, uma barreira, na medida em que limitava, geográfica 

e fisicamente, as comunicações entre os restantes países e continentes. 

  

Hoje, porém, os tempos são outros. Graças às novas pontes, assentes nas novas 

tecnologias, com especial destaque no plano das telecomunicações, é possível que uma 

ilha como a Madeira, em pleno Oceano Atlântico, possa estar no centro do Mundo.  

Esta possibilidade de reposicionamento permite que se possa fazer e pensar em 

investimentos que vão muito além da nossa linha de costa, muito além da nossa linha de 

horizonte. 

  

Se, neste momento, somos já uma referência turística, inclusive com a distinção pelo 

terceiro ano consecutivo dos World Travel Awards, na categoria de melhor destino insular 

do mundo, pretendemos também alcançar o mesmo patamar no que se refere à inovação, 

à tecnologia, à investigação e desenvolvimento. 

 

Com uma experiência secular na área do turismo, a Madeira tem uma longa tradição de 

abertura ao mundo e está preparada para a realidade global, que é cada vez mais uma 

tendência. 

 

Há condições como nunca para dar corpo a este conceito e para permitir à Região assumir-

se como um novo polo de opção nos domínios da inovação e da tecnologia, do 

crescimento inteligente e da competitividade. 
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Para além dos recursos humanos qualificados formados em diversas áreas pela 

Universidade da Madeira – Engenharia Informática, Design, Matemática, Eletrónica, 

Psicologia, Biologia -, das excelentes condições de comunicações que existem, das cerca 

de 220 conexões aéreas semanais com diversas cidades da Europa, das políticas publicas 

à promoção da inovação e do empreendedorismo – Startup Madeira, o M-ITI – Madeira 

Interactive Technologies Institute, fundos comunitários - que tornam a Madeira 

apetecível a startups de cariz mais tecnológico e que procuram uma força de trabalho 

jovem, altamente habilitada e fluente em várias línguas, a Região oferece variados 

benefícios fiscais através do Centro Internacional de Negócios. 

 

O perfil arrojado de uma startup encaixa perfeitamente na opção “born global in Madeira” 

e na instalação no Madeira Business Center, designadamente vocacionado, mas não 

exclusivamente, para as operações no mercado europeu e internacional, podendo usufruir 

de benefícios fiscais devidamente sustentados num pacote de Auxílios de Estado 

aprovados pela Comissão Europeia, como a tributação em sede de IRC à taxa reduzida de 

5% dos rendimentos das entidades licenciadas para o exercício de atividades comerciais, 

industriais, transportes marítimos e de leque diversificado de serviços abrangidos no 

regime (por exemplo: informática, eletrónica, etc). 

 

As entidades que prossigam atividades industriais podem ainda beneficiar de dedução de 

50% à coleta do IRC.   

Para além destes benefícios fiscais, acrescem os concedidos em sede de imposto de selo, 

IMI, IMT, derramas regional e municipal e taxas diversas. 

 

Por outro lado, consciente de que as políticas públicas têm um papel fulcral na criação de 

condições para a investigação, a inovação, e o empreendedorismo, o Governo Regional 

elegeu a dinamização a prazo de um polo na área tecnológica como uma das suas 

prioridades que irá complementar a atuação no setor que tem vindo a ser dinamizada no 

Campus da Penteada. 
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O cluster de incentivo à tecnologia, à inovação e ao empreendedorismo tecnológico 

preconizado está a ser implantado na Vila da Ribeira Brava. Pretende-se criar a prazo um 

campus para dinamização do sector tecnológico na Região através da vivência, 

experimentação e aprendizagem com a tecnologia, para a incubação de startups e para a 

atração de projetos de investigação e desenvolvimento e empresas ligadas às novas 

tecnologias.  

 

Portanto, estamos a criar as condições para atrair e reter na Região investimento, talento 

e capacidade de concretização para que a Madeira possa reforçar também a imagem de 

um país que está aberto ao conhecimento, ao empreendedorismo e onde as startups são 

bem recebidas e tratadas por tu, como atesta a realização, pelo segundo ano consecutivo, 

do maior certame de empreendedorismo e tecnologia do mundo, a Websummit, na cidade 

de Lisboa. 

 

Termino, desejando votos de um bom trabalho e de dois meses profícuos. 

Obrigado pela vossa presença e participação e não se esqueçam de aproveitar a vossa 

estadia na Madeira.  

Enjoy your Madeira Startup Retreat.  

 

 

 

 

 

 

 

O Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, 15 de janeiro de 2018 


