


ENQUADRAMENTO 

 

MUNDIAL 

 

NACIONAL 

 

REGIONAL 



ENQUADRAMENTO MUNDIAL 

Em 
apenas 15 
anos, o 
dobro das 
chegadas 



ENQUADRAMENTO MUNDIAL 



ENQUADRAMENTO MUNDIAL 



ENQUADRAMENTO MUNDIAL 



ENQUADRAMENTO MUNDIAL 



ENQUADRAMENTO MUNDIAL 



ENQUADRAMENTO MUNDIAL 



Portugal e a RAM 



Portugal e a RAM 



Portugal e a RAM 



Portugal e a RAM 





Evolução do Rev Par  (Rendimento por quarto disponível) na RAM 



ANAM. Abril 2012 

Mês de Abril Acumulado a Abril 
 







Notas finais 
Necessidade de informação actualizada sobre o sector 
• Conta satélite do Turismo: 2001 
• Contribuição do Turismo para PIB regional => 

acompanhamento permanente da evolução. 
 

OT - Observatório do Turísmo  
• estudo sobre o impacto económico dos estudantes 

estrangeiros da Uma na Madeira e a sua confrontação 
com a despesa média por turista  

• um estudo sobre a satisfação dos turistas na ilha 
• por último a análise do mercado nórdico e o seu 

potencial para o mercado das segundas habitações 
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      (petróleo, ouro, terra, …) 
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Modelo baseado na 
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Matérias primas: bens intangíveis 

(CULTURA + CONHECIMENTO + 
CRIATIVIDADE) 

Recursos ilimitados 
NÃO SE ESGOTAM + RENOVAM-SE + 

MULTIPLICAM-SE COM O USO 

Dividir conhecimento é multiplica-lo ! 
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Modelo baseado na 
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PUBLICAÇÕES 

 







• Referencia o potencial de ativos culturais 
existentes na RAM para se constituírem como 
produtos turísticos, fruto da sua ligação, 
dinâmica e dos serviços conectados com a 
atividade turística 
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Alcance da série Madeira Cultura 

Estatísticas: 

• 45 dias de calendário 

• 31 dias de audiência prime na RTP-M 

• Na net (meios sem custo): 

• 62 países 

• + de 35 mil visualizações 

• + de 17 mil partilhas 

• Episódio mais visto: + 2.500 visualizações 

 



Alcance da série Madeira Cultura 

20% das 
visualizações 

16% das visualizações 
 

10% das visualizações 
 

15% das visualizações 
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OPORTUNIDADES PARA A MADEIRA 

M-500 

M-600 







O porquê destes momentos 

• Horizontes temporais marcantes 

• Permitem objectivos de médio e longo prazo 

• Significado determinante 

• Repletos de cultura 

• Motivadores e facilmente envolventes 

• Com potencial ilimitado, para toda a RAM 

• Transversais a toda a atividade económica e 
social 

 

 
500 600 



• Geradores espontâneos de conteúdos – desde 
a educação ... ao turismo 

• Permitem ambientes colaborativos inter-
institucionais 

• Assentam na comunicação / partilha 

• Valorizam a aprendizagem inter-cultural  

•  Permitem uma intervenção multidisciplinar 

500 600 



• Determinam: 

Cooperação + articulação + coordenação 

• Motivam itinerância exterior 

• Requerem: atitude + comportamento + valores 

 

• Facultam a base para uma INTERVENÇÃO 
ESTRUTURAL 

ORDENAMENTO CULTURAL DO TERRITÓRIO 

 

500 600 



Creative Europe 
 Apoio e fomento ao investimento nos sectores culturais e 

criativos, visando o crescimento económico, emprego, 
inovação e coesão social.  
 
O novo programa comunitário "Europa Criativa" deverá 
afectar: 

– mais de 900 milhões de euros de apoio ao cinema e ao 
sector audiovisual  

– quase 500 milhões de euros à cultura  
– mais de 210 milhões de euros a um novo mecanismo de 

garantia financeira, que poderá permitir o acesso por parte 
de pequenos operadores a empréstimos bancários até ao 
montante de 1000 milhões de euros 

– cerca de 60 milhões de euros ao reforço da cooperação 
política e ao fomento de abordagens inovadoras para a 
constituição de audiências e novos modelos comerciais 



Creative Europe 
 • E permitir: 

– que artistas e profissionais da cultura, e respectivas obras, 
beneficiem de financiamento para chegar a novas 
audiências fora dos seus países de origem 

– Filmes europeus recebam apoio na distribuição, o que 
permitirá serem vistos por públicos de toda a Europa e do 
mundo 

– que os cinemas europeus possam beneficiar de 
financiamento, permitindo-lhes assegurar que 50% dos 
filmes que apresentem sejam europeus 

– livros e outras obras literárias recebam apoio para 
tradução, permitindo que os leitores possam apreciá-los 
na sua língua maternal 

– milhares de organizações culturais e profissionais possam 
beneficiar de formação para aquisição de novas 
competências e reforço da capacidade de trabalhar a nível 
internacional 

 



Creative Europe 
 

Trata-se de um programa cujos projetos financiados 
poderão chegar, no mínimo, a 100 milhões de pessoas.  
  
Só terão enquadramento neste programa projetos que 
concorram diretamente para os objectivos da "Estratégia 
Europa 2020".  
  
A Madeira tem de estar preparada para aproveitar ao 
máximo este novo financiamento a partir de 2014, 
rentabilizando os seus ativos culturais num contexto 
europeu, a par da nova estratégia económica europeia, 
orientada por um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. 
 



Creative Europe 
 



 

 

 

 

 

 

 

Have a nice day! 


