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satisfação

“A
do cliente como lema”

A Madeira Management (MMCL) nasceu em 1989, integrada no grupo
internacionalOCRA, e desde sempre se afirmou como empresa líder
no mercado nacional e internacional, operando no âmbito do Centro
Internacional de Negócios (CINM). As duas diretoras, Súzel Camacho e
Elita Amaral, dão-nos a conhecer a excelência que pauta estes quase 30
anos de atividade.
A MMCL conta com cerca de 15 profissionais altamente
qualificados nas diferentes áreas e prestam todos os serviços legais, contabilísticos, comerciais e de apoio a todas
as empresas nacionais e estrangeiras, sem exceção, divulgando as vantagens que cada um destes setores oferece.
Assim, torna-se vital a sua experiência na “constituição e
administração diária de sociedades, registo de navios e
iates, apoio fiscal, utilização dos Tratados Internacionais,
bem como de outros veículos existentes, nomeadamente o
Golden Visa ou o regime aplicável a Residentes Não Habituais, estes últimos de grande interesse para particulares”,
conforme nos explicam as diretoras.
Estando mais focada na área dos serviços e do registo
de navios, a MMCL presta também todo o apoio a quem
se queira instalar na Zona Franca Industrial – criada para
receber atividades que, pela sua natureza, envolvam o
movimento físico de mercadorias – bem como representa
grandes armadores mundiais que a escolhe pelas vantagens que o seu serviço oferece, possuindo, por isso,
enorme experiência no registo de navios e iates bem como
na administração de sociedades de transportes marítimos.
Na opinião das duas diretoras, “as características
inatas à Madeira tornam-na num destino ideal para sociedades que aqui pretendam investir, aliado ao CINM, um
dos regimes mais seguros, estáveis e atrativos da Europa

comparado com outras jurisdições. Investir na Madeira é
investir num local seguro, com um regime aprovado pela
comissão europeia até 2027 que oferece às sociedades
que aqui se instalem uma taxa de IRC de 5%, entre outros
benefícios”, explicam.
Aliando isto à sua experiência e contatos firmados ao
longo do tempo com escritórios internacionais, tornam
a MMCL um parceiro ideal que está sempre na linha da
frente, distinguindo-se pela rápida, eficaz e profissional
capacidade de resposta, o que se traduz em clientes fidelizados desde o início da sua atividade. De acordo com
as dirigentes, “a Madeira e o seu Centro Internacional de
Negócios são, sem dúvida, uma via única e credível para
o aumento da competitividade. É o instrumento ideal para
incrementar o crescimento económico e financeiro do País,
através da captação de investimento estrangeiro e da receita fiscal que gera e que beneficia todos os portugueses”.
Não obstante, a Madeira encerra em si “um destino
turístico por excelência, ao oferecer a beleza da ilha, com
uma ampla oferta em termos hoteleiros, restauração e atividades para os visitantes”, explicam as empreendedoras,
que acreditam que “esta procura irá continuar”.
Para o futuro, a Madeira Management pretende “continuar a trabalhar, com sucesso, vontade e determinação, e
esperar que o futuro seja próspero”, conforme concluem.

