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A Associação dos Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira (APSRAM), entidade criada em 2016, 

pretende que, para as pequenas sidrarias, seja aplicável: 

 -  O regime fiscal que vigorou até 2016, em que a taxa de imposto aplicável era igual à que se aplicava aos 

vinhos tranquilos e espumantes; e 

 - Que beneficiem do mesmo estatuto em vigor para os pequenos produtores de vinho, 

para o que são necessárias alterações a introduzir no Decreto-lei nº 73/2010, de 21 de junho, que aprova o 

Código dos Impostos Especiais de Consumo, através da Lei que aprovará o Orçamento de Estado para 2019. 

Caraterização do sector regional 

De acordo com os dados estatísticos, em 2017, existiam na ilha da Madeira 64 ha de pereiros/macieiras de 

variedades regionais para a produção de sidra, com uma produção anual de 832 toneladas de peros, de que 

se estima uma produção de sidra tradicional de 3.328 hl, nos cerca de 90 produtores regionais de sidra. 

Fundamentação do pedido 

Até ao ano de 2016, em termos fiscais, a taxa aplicável à categoria “outras bebidas tranquilas fermentadas” 

ou “outras bebidas espumantes fermentadas” era zero, não se aplicando as regras referentes à produção, 

transformação, armazenagem, circulação e pagamento do imposto previsto no Código dos Impostos 

Especiais de Consumo (CIEC). 

Por força da entrada em vigor da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2017, a sidra passou a ser sujeita ao Imposto Especial de Consumo, fixado para a sidra em 10,30€/hl, 

valor que passou a ser de 10,44€/hl, aquando da aprovação do Orçamento de Estado para 2018. 

A produção regional de sidra é agravada pela imposição decorrente da aplicação do CIEC, que obriga a que 

a produção de sidra seja feita em entreposto fiscal, mediante autorização e sob controlo de estância 

aduaneira competente. 

Tal obrigação/imposição determina o abandono da atividade por parte da maioria dos produtores regionais 

de sidra, também pelo facto de não estarem previstos regimes simplificados para produtores, cuja sidra se 

destine ao autoconsumo, ou para pequenos produtores que comercializem a sua produção. 

Importa também assegurar que seja previsto no CIEC o estatuto de pequeno produtor de sidra, a exemplo 

do previsto para os pequenos produtores de vinho, que estão dispensados das obrigações relacionadas 

com a produção, circulação e controlo, determinadas no referido Código.  

Conclusão 

A APSRAM reconhece que, a manter-se a presente situação fiscal aplicável à sidra, nomeadamente a 

obrigatoriedade de passarem a ser entrepostos fiscais de produção, a produção de sidra na Região 

Autónoma da Madeira deixará de existir no curto prazo, agravando-se a atual situação de abandono dos 

terrenos de altitude, nas declivosas encostas da ilha da Madeira. 

 

  


