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EXEMPLO DE REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO NO CINM 
O seguinte texto é apenas exemplificativo da informação que deverá ser submetida no momento de 
pedido de instalação e funcionamento de uma sociedade com actividades de shipping no CINM e 
deverá ser sempre adaptado a cada entidade e actividade em concreto. 
 
 
 
“Exmo. Senhor 
Secretário Regional do Plano 
e Finanças 
Governo Regional da Madeira 
Funchal 
 
 
 
Excelência, 
 
[Identificação da entidade que instrui o pedido], solteiro/ casado, natural da freguesia de [Freguesia], 
concelho de [Concelho], com domicílio profissional em [endereço], pretendendo constituir uma 
sociedade comercial por quotas/ anónima, ao abrigo do n.º 2 do artigo 8º do DL 96/89, de 28 de Março 
com sede em [endereço] NIF [NIPC], com o capital social de [Capital Social], com a denominação de 
[“Denominação Social”] e com a actividade de [“Objecto Social”], com o código NACE [Indicação do 
Código NACE da Actividade a Instalar], vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, ao abrigo do 
artigo 18º do Regulamento aprovado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 21/87/M, de 5 de 
Setembro, a competente licença para instalação, funcionamento e exercício da referida actividade, no 
âmbito institucional da Zona Franca da Madeira. 
 
Informa ainda que esta sociedade irá criar [n.º] postos de trabalho nos primeiros seis meses de 
actividade e que pretende realizar um investimento total de [montante do investimento a realizar] em 
[identificar em que activos fixos, corpóreos ou incorpóreos, será feito o investimento], nos dois 
primeiros anos de actividade. 
 
 
 
Pede deferimento” 
 
 



INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
(a remeter juntamente com o requerimento inicial)

A informação recolhida é confidencial e destina-se exclusivamente a fins estatísticos.

I - Identificação do requerente:

Nome:

E-Mail:

Telefone:

II - Informações sobre entidade em nome do qual o requerimento é apresentado:

Firma/Denominação social:

País do agente:
(Quando aplicável)

País do
Beneficial Owner:

Actividade detalhada:

Sector de
actividade da sociedade:

Data:

Muito obrigado pela sua colaboração
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