
Leixões e Sines podem concorrer com zonas francas espanholas 

Se a sugestão da criação das novas zonas francas, for seguida, Leixões e Sines poderão concorrer com as zonas francas 
espanholas já existentes em Barcelona, Santander, Cadiz e Vigo, sem contar com os casos de Tenerife e Canárias. 
Entre as empresas instaladas na Zona Franca de Vigo destaca-se a PSA que tem em Vigo uma das suas maiores fábricas 
de automóveis do mundo com uma capacidade de produção de 600 mil veículos. Mas a Zona Franca viguesa tem mais 
de 650 empresas nos seus parques entre as quais instituições conhecidas com A Banca, Air Liquide, Enor, Banco Pastor, 
Barreiros, Bimba & Lola, Campofrio, Carlin, Dalphi Metal, DHL, Fagor, Gefco, Husqvarna, Kone Elevadores, Mercadona, 
Nestlé, Rentokil, Saint Gobain, SGS, SKF e Vodafone. 
Na Zona Franca encontramos também algumas organizações portuguesas, como o ISQ e a Novadelta. 
A Zona Franca de Vigo é uma zona free trade e atrai o investimento pelo facto de ser a única zona franca no Noroeste 
da Península Ibérica. Como principais vantagens referidas pela administração da Zona Franca de Vigo destaca-se a 
localização privilegiada no mesmo paralelo de Nova Iorque, no meio das rotas transoceânicas, e com um porto situado 
numa das maiores baías naturais do mundo. 
Nas suas áreas de intervenção é aplicado um regime alfandegário especial com isenção de direitos aduaneiros para as 
mercadorias provenientes do exterior e outras vantagens fiscais. Representa mais de 650 instaladas, mais de 23 mil 
postos de trabalho diretos e 30% do VAB na região de Vigo. 

 

Na Zona Franca de Vigo podem operar empresas de todos os setores, nacionais ou estrangeiras, que necessitem de 
exportar ou importar mercadorias ou que se dediquem ao comércio internacional. As empresas instaladas podem ser 
do setor industrial, comercial ou serviços. Para beneficiar do regime aduaneiro especial os operadores apresentam 
mensalmente uma listagem-resumo com as entradas e saídas de mercadorias no seu armazém. A armazenagem das 
mercadorias é limitada no tempo, sendo aplicada uma tarifa em função do peso, superfície ou volume. Entre as 
vantagens da utilização da Zona Franca de Vigo destacam-se a agilidade nos processos administrativos para a 
intervenção aduaneira através de um sistema que controla as mercadorias e autoriza a sua entrada e saída. Uma zona 
franca é parte do território de um Estado em que se considera que as mercadorias que nela entram o fazem, como se 
estivessem fora do território aduaneiro para efeitos de aplicação de direitos de importação e aplicação da política 
comercial Vantagens de uma zona franca 
Na perspetiva dos exportadores, as mercadorias da União Europeia, incluindo as nacionais, que entram na zona franca 
podem beneficiar das medidas aplicáveis às exportações, como o pagamento dos reembolsos e isenção de IVA. Esses 
benefícios materializam-se no momento em que as mercadorias entram na zona franca. Na perspetiva dos 
importadores, às mercadorias armazenadas na zona franca não são aplicáveis os direitos alfandegários, os valores 
regulatórios agrícolas, nem os impostos especiais sobre bebidas alcoólicas, produtos petrolíferos, tabaco e IVA. O 
diferimento na liquidação destes impostos representa uma vantagem financeira importante. 
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