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SSSSUMÁRIOUMÁRIOUMÁRIOUMÁRIO

4. O Centro Internacional de Negócios da 
Madeira 

1. A Reforma do IRC

3. Código Fiscal do Investimento

2. A Rede de ADT’s

5. Exportações e Investimento Outbound nos 
EUA
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A A A A RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRC IRC IRC IRC –––– PPPPRINCIPAISRINCIPAISRINCIPAISRINCIPAIS OOOOBJECTIVOSBJECTIVOSBJECTIVOSBJECTIVOS

1. A1. A1. A1. ASSSS PRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAIS DIRECTRIZESDIRECTRIZESDIRECTRIZESDIRECTRIZES DADADADA RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRCIRCIRCIRC

Sistema fiscal 
estável e previsível

Maior confiança 
dos investidores 

nacionais e 
internacionais

Sistema fiscal 
competitivo

� Revisão e Simplificação do IRC e demais
regimes aplicáveis ao rendimento das
empresas

� Revisão e Simplificação do regime de
obrigações declarativas na tributação das
empresas

� Reestruturação da política fiscal
internacional
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1. A 1. A 1. A 1. A RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRC IRC IRC IRC –––– RRRREDUÇÃOEDUÇÃOEDUÇÃOEDUÇÃO DADADADA TTTTAXAAXAAXAAXA ((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

A REDUÇÃO PROGRESSIVA DAS TAXAS – 17%

ELIMINAÇÃO GRADUAL DA DERRAMA MUNICIPAL E

ESTADUAL
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1. A 1. A 1. A 1. A RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRC IRC IRC IRC –––– PPPPARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION EEEEXEMPTIONXEMPTIONXEMPTIONXEMPTION
((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

MMMMÉTODOÉTODOÉTODOÉTODO DADADADA ISENÇÃOISENÇÃOISENÇÃOISENÇÃO

DDDDIVIDENDOSIVIDENDOSIVIDENDOSIVIDENDOS DISTRIBUÍDOSDISTRIBUÍDOSDISTRIBUÍDOSDISTRIBUÍDOS AAAA SUJEITOSSUJEITOSSUJEITOSSUJEITOS PASSIVOSPASSIVOSPASSIVOSPASSIVOS COMCOMCOMCOM

SEDESEDESEDESEDE OUOUOUOU DIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃO EFECTIVAEFECTIVAEFECTIVAEFECTIVA EMEMEMEM PPPPORTUGALORTUGALORTUGALORTUGAL

� Detenção mínima de 5% do capital ou direitos de voto

� Detenção por um período de 24 meses, de forma ininterrupta

� Não sujeição ao regime de transparência fiscal em Portugal

� A entidade que distribui deve estar sujeita e não isenta de IRC
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1. A 1. A 1. A 1. A RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRC IRC IRC IRC –––– PPPPARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION EEEEXEMPTIONXEMPTIONXEMPTIONXEMPTION
((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

MMMMÉTODOÉTODOÉTODOÉTODO DADADADA ISENÇÃOISENÇÃOISENÇÃOISENÇÃO

MMMMAISAISAISAIS----VALIASVALIASVALIASVALIAS REALIZADASREALIZADASREALIZADASREALIZADAS MEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTE AAAA TRANSMISSÃOTRANSMISSÃOTRANSMISSÃOTRANSMISSÃO

ONEROSAONEROSAONEROSAONEROSA DEDEDEDE PARTESPARTESPARTESPARTES SOCIASSOCIASSOCIASSOCIAS ((((PRESTAÇÕESPRESTAÇÕESPRESTAÇÕESPRESTAÇÕES

SUPLEMENTARESSUPLEMENTARESSUPLEMENTARESSUPLEMENTARES))))

� Detenção mínima de 5% do capital ou direitos de voto

� Detenção por um período de 24 meses, de forma ininterrupta

� Não sujeição ao regime de transparência fiscal em Portugal

� A subsidiária deve estar sujeita e não isenta de IRC
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1. A 1. A 1. A 1. A RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRC IRC IRC IRC –––– PPPPARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATIONARTICIPATION EEEEXEMPTIONXEMPTIONXEMPTIONXEMPTION
((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

� + ATRACTIVO

� + COMPETITIVO

� + INVESTIMENTO

� Regime também aplicável a
lucros e mais-valias imputados a
estabelecimentos estáveis,
situados em território
português, de sociedades
residentes na UE ou EEE, com
requisitos específicos

� Regime “paralelo” para
outbound dividends (UE e
Suiça)

� Crédito de imposto na dupla
tributação económica
(aplicação subsidiária)
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1. A 1. A 1. A 1. A RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRC IRC IRC IRC –––– PPPPATENTATENTATENTATENT BBBBOXOXOXOX ((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

RRRRENDIMENTOSENDIMENTOSENDIMENTOSENDIMENTOS PROVENIENTESPROVENIENTESPROVENIENTESPROVENIENTES DEDEDEDE CONTRATOSCONTRATOSCONTRATOSCONTRATOS QUEQUEQUEQUE TENHAMTENHAMTENHAMTENHAM

PORPORPORPOR OBJECTOOBJECTOOBJECTOOBJECTO AAAA CESSÃOCESSÃOCESSÃOCESSÃO OUOUOUOU AAAA UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO TEMPORÁRIATEMPORÁRIATEMPORÁRIATEMPORÁRIA DEDEDEDE

PATENTESPATENTESPATENTESPATENTES, , , , DESENHOSDESENHOSDESENHOSDESENHOS OUOUOUOU MODELOSMODELOSMODELOSMODELOS INDUSTRIAISINDUSTRIAISINDUSTRIAISINDUSTRIAIS

+ + + + 
RRRRENDIMENTOSENDIMENTOSENDIMENTOSENDIMENTOS DERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOS DADADADA VIOLAÇÃOVIOLAÇÃOVIOLAÇÃOVIOLAÇÃO DOSDOSDOSDOS REFERIDOSREFERIDOSREFERIDOSREFERIDOS

DIREITOSDIREITOSDIREITOSDIREITOS

Concorrem para a 
determinação do 

lucro tributável em 
50% do valor

PPPPORTUGALORTUGALORTUGALORTUGAL: : : : LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO MAISMAISMAISMAIS ATRACTIVAATRACTIVAATRACTIVAATRACTIVA PARAPARAPARAPARA OOOO DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO EEEE

INVESTIGAÇÃOINVESTIGAÇÃOINVESTIGAÇÃOINVESTIGAÇÃO CIENTÍFICACIENTÍFICACIENTÍFICACIENTÍFICA, , , , AVANÇOSAVANÇOSAVANÇOSAVANÇOS NANANANA TECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIA EEEE, , , , BEMBEMBEMBEM ASSIMASSIMASSIMASSIM, , , , AAAA CRIAÇÃOCRIAÇÃOCRIAÇÃOCRIAÇÃO DEDEDEDE

POSTOSPOSTOSPOSTOSPOSTOS TRABALHOTRABALHOTRABALHOTRABALHO ALTAMENTEALTAMENTEALTAMENTEALTAMENTE QUALIFICADOSQUALIFICADOSQUALIFICADOSQUALIFICADOS
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1. A 1. A 1. A 1. A RRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMA DODODODO IRC IRC IRC IRC –––– OOOOUTROSUTROSUTROSUTROS ((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

RRRREPORTEEPORTEEPORTEEPORTE DEDEDEDE PREJUÍZOSPREJUÍZOSPREJUÍZOSPREJUÍZOS FFFFISCAISISCAISISCAISISCAIS –––– AAAALARGAMENTOLARGAMENTOLARGAMENTOLARGAMENTO DODODODO

PRAZOPRAZOPRAZOPRAZO DEDEDEDE 5 5 5 5 PARAPARAPARAPARA 12 12 12 12 ANOSANOSANOSANOS

RRRREVISÃOEVISÃOEVISÃOEVISÃO DODODODO REGIMEREGIMEREGIMEREGIME DEDEDEDE PREÇOSPREÇOSPREÇOSPREÇOS DEDEDEDE TRANSFERÊNCIATRANSFERÊNCIATRANSFERÊNCIATRANSFERÊNCIA
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2222. R. R. R. REDEEDEEDEEDE DEDEDEDE ADT’ADT’ADT’ADT’SSSS

Incentivar as 
operações 

transfronteiriças

Flexibilização dos 
formalismos e dos 

requisitos de prova de 
acesso às Convenções

71 
Convenções em 

vigor (7 Africa, 10 
América, 14 Asia e 

34 Europa)
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3333. C. C. C. CÓDIGOÓDIGOÓDIGOÓDIGO FFFFISCALISCALISCALISCAL DODODODO IIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO

RFAIRFAIRFAIRFAI SIFIDE IISIFIDE IISIFIDE IISIFIDE II

Actividade nos sectores Actividade nos sectores Actividade nos sectores Actividade nos sectores 
Agrícola, Florestal, AgroAgrícola, Florestal, AgroAgrícola, Florestal, AgroAgrícola, Florestal, Agro----

Industrial, Turístico, Indústria Industrial, Turístico, Indústria Industrial, Turístico, Indústria Industrial, Turístico, Indústria 
extractiva ou transformadoraextractiva ou transformadoraextractiva ou transformadoraextractiva ou transformadora

criação de postos de trabalho criação de postos de trabalho criação de postos de trabalho criação de postos de trabalho 

Período Período Período Período até até até até 5 anos5 anos5 anos5 anos

Aquisição de bens imoveis Aquisição de bens imoveis Aquisição de bens imoveis Aquisição de bens imoveis 
isenta de IMI, IMT e ISisenta de IMI, IMT e ISisenta de IMI, IMT e ISisenta de IMI, IMT e IS

Dedução à colecta  Dedução à colecta  Dedução à colecta  Dedução à colecta  sem limite sem limite sem limite sem limite 
e até 10 períodos de tributação e até 10 períodos de tributação e até 10 períodos de tributação e até 10 períodos de tributação 

seguintes seguintes seguintes seguintes (20% e 10%)(20% e 10%)(20% e 10%)(20% e 10%)

Entre Julho de 2014 e Entre Julho de 2014 e Entre Julho de 2014 e Entre Julho de 2014 e 
Dezembro de 2020Dezembro de 2020Dezembro de 2020Dezembro de 2020

Actividade de natureza agrícola, Actividade de natureza agrícola, Actividade de natureza agrícola, Actividade de natureza agrícola, 
industrial, comercial ou de industrial, comercial ou de industrial, comercial ou de industrial, comercial ou de 
serviços (residentes) ou EE serviços (residentes) ou EE serviços (residentes) ou EE serviços (residentes) ou EE 

(não residentes)(não residentes)(não residentes)(não residentes)

criar ou melhorar um produto, criar ou melhorar um produto, criar ou melhorar um produto, criar ou melhorar um produto, 
ou processo, ou equipamentoou processo, ou equipamentoou processo, ou equipamentoou processo, ou equipamento

Dedução à colecta do valor Dedução à colecta do valor Dedução à colecta do valor Dedução à colecta do valor 
correspondente às despesas correspondente às despesas correspondente às despesas correspondente às despesas 
com I&D com I&D com I&D com I&D –––– Taxa base 32,5%, Taxa base 32,5%, Taxa base 32,5%, Taxa base 32,5%, 

taxa incremental 50%taxa incremental 50%taxa incremental 50%taxa incremental 50%

Validade até 2020Validade até 2020Validade até 2020Validade até 2020
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3333. C. C. C. CÓDIGOÓDIGOÓDIGOÓDIGO FFFFISCALISCALISCALISCAL DODODODO IIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO

((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

BBBBENEFÍCIOSENEFÍCIOSENEFÍCIOSENEFÍCIOS FISCAISFISCAISFISCAISFISCAIS CONTRATUAISCONTRATUAISCONTRATUAISCONTRATUAIS AOAOAOAO

INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO PRODUTIVOPRODUTIVOPRODUTIVOPRODUTIVO

Objecto: Projectos de investimento Objecto: Projectos de investimento Objecto: Projectos de investimento Objecto: Projectos de investimento 
realizados até 31 de Dezembro de 2020realizados até 31 de Dezembro de 2020realizados até 31 de Dezembro de 2020realizados até 31 de Dezembro de 2020

Montante: igual ou superior a Montante: igual ou superior a Montante: igual ou superior a Montante: igual ou superior a 
3.000, 000,00 3.000, 000,00 3.000, 000,00 3.000, 000,00 €€€€

Fim: i) criação de postos de trabalho, ii) Fim: i) criação de postos de trabalho, ii) Fim: i) criação de postos de trabalho, ii) Fim: i) criação de postos de trabalho, ii) 
impulsionar a inovação tecnológica e a impulsionar a inovação tecnológica e a impulsionar a inovação tecnológica e a impulsionar a inovação tecnológica e a 

investigação científica nacional investigação científica nacional investigação científica nacional investigação científica nacional 

Incentivos fiscais: i) Crédito de imposto Incentivos fiscais: i) Crédito de imposto Incentivos fiscais: i) Crédito de imposto Incentivos fiscais: i) Crédito de imposto 
entre 10 % e 25 % das aplicações entre 10 % e 25 % das aplicações entre 10 % e 25 % das aplicações entre 10 % e 25 % das aplicações 

relevantes do projecto, ii) isenção ou relevantes do projecto, ii) isenção ou relevantes do projecto, ii) isenção ou relevantes do projecto, ii) isenção ou 
redução de IMI, IMT e IS;redução de IMI, IMT e IS;redução de IMI, IMT e IS;redução de IMI, IMT e IS;

Período de vigência: até 10 anosPeríodo de vigência: até 10 anosPeríodo de vigência: até 10 anosPeríodo de vigência: até 10 anos

DLRRDLRRDLRRDLRR

Dedução à colecta até 10% dos lucros retidos que Dedução à colecta até 10% dos lucros retidos que Dedução à colecta até 10% dos lucros retidos que Dedução à colecta até 10% dos lucros retidos que 
sejam reinvestidossejam reinvestidossejam reinvestidossejam reinvestidos

Período de dois anos (a contar do final do período de Período de dois anos (a contar do final do período de Período de dois anos (a contar do final do período de Período de dois anos (a contar do final do período de 
tributação a que correspondam os lucros retidos, em tributação a que correspondam os lucros retidos, em tributação a que correspondam os lucros retidos, em tributação a que correspondam os lucros retidos, em 

activos elegíveis que devem ser detidos e activos elegíveis que devem ser detidos e activos elegíveis que devem ser detidos e activos elegíveis que devem ser detidos e 
contabilizados por um período mínimo de cinco contabilizados por um período mínimo de cinco contabilizados por um período mínimo de cinco contabilizados por um período mínimo de cinco 

anos). anos). anos). anos). 

Montante máximo de lucros retidos e reinvestidos em Montante máximo de lucros retidos e reinvestidos em Montante máximo de lucros retidos e reinvestidos em Montante máximo de lucros retidos e reinvestidos em 
cada período de tributação é de cada período de tributação é de cada período de tributação é de cada período de tributação é de €€€€ 5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00

PME com contabilidade regularmente organizadaPME com contabilidade regularmente organizadaPME com contabilidade regularmente organizadaPME com contabilidade regularmente organizada

lucro tributável não seja determinado por métodos lucro tributável não seja determinado por métodos lucro tributável não seja determinado por métodos lucro tributável não seja determinado por métodos 
indirectosindirectosindirectosindirectos
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3333. C. C. C. CÓDIGOÓDIGOÓDIGOÓDIGO FFFFISCALISCALISCALISCAL DODODODO IIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO

–––– PPPPRINCIPAISRINCIPAISRINCIPAISRINCIPAIS AAAALTERAÇÕESLTERAÇÕESLTERAÇÕESLTERAÇÕES ((((CCCCONTONTONTONT.).).).)

AgoraAgoraAgoraAgora AntesAntesAntesAntes MelhoriaMelhoriaMelhoriaMelhoria

LimiteLimiteLimiteLimite máximo do crédito de impostomáximo do crédito de impostomáximo do crédito de impostomáximo do crédito de imposto 25% 20% + 5pp

Majoração em regiões desfavorecidasMajoração em regiões desfavorecidasMajoração em regiões desfavorecidasMajoração em regiões desfavorecidas 6% 5% + 1pp

Majoração por postosMajoração por postosMajoração por postosMajoração por postos de trabalhode trabalhode trabalhode trabalho Máximo de 8% 5% + 3pp

MajoraçãoMajoraçãoMajoraçãoMajoração por inovação tecnológica e por inovação tecnológica e por inovação tecnológica e por inovação tecnológica e 
outrosoutrosoutrosoutros

6% 5% + 1pp

IMI (prazo de isenção)IMI (prazo de isenção)IMI (prazo de isenção)IMI (prazo de isenção) 10 anos 5 anos + 5 anos

DeduçãoDeduçãoDeduçãoDedução integral  Investimentos de integral  Investimentos de integral  Investimentos de integral  Investimentos de StartStartStartStart
upsupsupsups

Dedução das aplicações 
até a concorrência total 

da colecta

N/A -
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4444. C. C. C. CENTROENTROENTROENTRO IIIINTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONAL DEDEDEDE NNNNEGÓCIOSEGÓCIOSEGÓCIOSEGÓCIOS DADADADA MMMMADEIRAADEIRAADEIRAADEIRA

As empresas  licenciadas na ZFM até 31 As empresas  licenciadas na ZFM até 31 As empresas  licenciadas na ZFM até 31 As empresas  licenciadas na ZFM até 31 de de de de 
Dezembro de Dezembro de Dezembro de Dezembro de 2014201420142014

� Taxa reduzida de imposto sobre os lucros (IRC) de 5%,
até 31 de Dezembro de 2020

� As empresas e os accionistas licenciados na Z.F.M.
beneficiam de uma isenção de retenção na fonte no
pagamento de dividendos

As empresas têm de criar entre 1 a 5 As empresas têm de criar entre 1 a 5 As empresas têm de criar entre 1 a 5 As empresas têm de criar entre 1 a 5 postos de postos de postos de postos de 
trabalho nos trabalho nos trabalho nos trabalho nos primeiros 6 meses primeiros 6 meses primeiros 6 meses primeiros 6 meses de de de de actividade e actividade e actividade e actividade e 
realizar realizar realizar realizar um investimento mínimo de um investimento mínimo de um investimento mínimo de um investimento mínimo de €€€€75.000 na 75.000 na 75.000 na 75.000 na 

aquisição de activos fixos, corpóreos ou aquisição de activos fixos, corpóreos ou aquisição de activos fixos, corpóreos ou aquisição de activos fixos, corpóreos ou 
incorpóreos, nos dois primeiros anos de incorpóreos, nos dois primeiros anos de incorpóreos, nos dois primeiros anos de incorpóreos, nos dois primeiros anos de actividadeactividadeactividadeactividade

OUOUOUOU

Criação Criação Criação Criação de seis ou mais postos de trabalho nos de seis ou mais postos de trabalho nos de seis ou mais postos de trabalho nos de seis ou mais postos de trabalho nos 
primeiros seis meses de actividadeprimeiros seis meses de actividadeprimeiros seis meses de actividadeprimeiros seis meses de actividade

� Isenção de Imposto do Selo nos documentos, contratos
e outros actos realizados que requeiram registo público,
se forem realizados com entidades não residentes em
Portugal ou licenciadas no CIN.

� Isenção de IMT e imposto sobre as sucessões e doações
devidos pelas aquisições de bens imóveis destinados à
instalação, assim como de outras taxas e impostos
locais

Principais áreas Principais áreas Principais áreas Principais áreas de investimento: de investimento: de investimento: de investimento: Zona Zona Zona Zona Franca Industrial, Franca Industrial, Franca Industrial, Franca Industrial, Registo Registo Registo Registo 
Internacional de Navios Internacional de Navios Internacional de Navios Internacional de Navios ---- MAR e MAR e MAR e MAR e Serviços Serviços Serviços Serviços InternacionaisInternacionaisInternacionaisInternacionais
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5. 5. 5. 5. EEEEXPORTAÇÕESXPORTAÇÕESXPORTAÇÕESXPORTAÇÕES EEEE IIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO OOOOUTBOUNDUTBOUNDUTBOUNDUTBOUND NOSNOSNOSNOS EUAEUAEUAEUA

EEEEMPRESASMPRESASMPRESASMPRESAS PPPPORTUGUESASORTUGUESASORTUGUESASORTUGUESAS QUEQUEQUEQUE EEEEXPORTEMXPORTEMXPORTEMXPORTEM PARAPARAPARAPARA

OSOSOSOS EUA (EUA (EUA (EUA (APECTOSAPECTOSAPECTOSAPECTOS FFFFISCAISISCAISISCAISISCAIS RELEVANTESRELEVANTESRELEVANTESRELEVANTES))))

• Sujeitas a IRC em PortugalSujeitas a IRC em PortugalSujeitas a IRC em PortugalSujeitas a IRC em Portugal

• Diversos Benefícios fiscais aplicáveisDiversos Benefícios fiscais aplicáveisDiversos Benefícios fiscais aplicáveisDiversos Benefícios fiscais aplicáveis

• ADT com EUAADT com EUAADT com EUAADT com EUA

• Isenção IVAIsenção IVAIsenção IVAIsenção IVA

EEEEMPRESASMPRESASMPRESASMPRESAS PPPPORTUGUESASORTUGUESASORTUGUESASORTUGUESAS COMCOMCOMCOM FILIAISFILIAISFILIAISFILIAIS////SUCURSAISSUCURSAISSUCURSAISSUCURSAIS NOSNOSNOSNOS

EUA (EUA (EUA (EUA (APECTOSAPECTOSAPECTOSAPECTOS FFFFISCAISISCAISISCAISISCAIS RELEVANTESRELEVANTESRELEVANTESRELEVANTES))))

• Sujeitas a Imposto sobre o Rendimento nos EUASujeitas a Imposto sobre o Rendimento nos EUASujeitas a Imposto sobre o Rendimento nos EUASujeitas a Imposto sobre o Rendimento nos EUA

• Possibilidade de aplicação do regime de Possibilidade de aplicação do regime de Possibilidade de aplicação do regime de Possibilidade de aplicação do regime de 
participationparticipationparticipationparticipation exemptionexemptionexemptionexemption a dividendos e maisa dividendos e maisa dividendos e maisa dividendos e mais----valiasvaliasvaliasvalias

• Possibilidade de aplicação do regime de Patente Possibilidade de aplicação do regime de Patente Possibilidade de aplicação do regime de Patente Possibilidade de aplicação do regime de Patente 
BoxBoxBoxBox

• ADT com EUAADT com EUAADT com EUAADT com EUA

IIIINCENTIVONCENTIVONCENTIVONCENTIVO ÀÀÀÀ EXPORTAÇÃOEXPORTAÇÃOEXPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO EEEE INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO NONONONO ESTRANGEIROESTRANGEIROESTRANGEIROESTRANGEIRO ATRAVÉSATRAVÉSATRAVÉSATRAVÉS DEDEDEDE FILIALFILIALFILIALFILIAL

OUOUOUOU EEEESTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTO ESTÁVELESTÁVELESTÁVELESTÁVEL
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