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Aí está a sexta edição da Conferência Anual do 
Turismo, como sempre, organizada pela Dele-
gação Regional da Madeira, a quem se deve o 
profissionalismo, o entusiasmo e a capacidade de 
levar a cabo, ano após ano, esta iniciativa, sem-
pre incondicionalmente apoiada pela Ordem dos 
Economistas, mas repousando no trabalho e na 
iniciativa dos dirigentes regionais.
Tal como nas edições anteriores, este evento 
constitui-se um importante momento de refle-
xão e debate sobre um dos sectores da econo-
mia que maior relevância apresenta para o País, 
debruçando-se, este ano, sobre a Cultura e a for-
ma como os eventos culturais podem contribuir 
para a captação de maior número de visitantes 
e para a obtenção de resultados importantes à 
semelhança do que acontece com outros países 
e outras regiões.
Na verdade, os exemplos de que nos podemos 
socorrer na Europa são vários e com excelentes 
resultados no que respeita à componente cultu-
ral, nos seus vários aspectos, e à sua importância 
na divulgação desses países ou regiões. Desde os 
anos sessenta, que várias pequenas cidades e re-

giões de Itália, Áustria, França ou Suíça se tornaram famosas devido aos festivais de música, 
que arrastam multidões, garantem apoios permanentes de empresas e fidelizam turistas, que 
aí se dirigem anualmente, como se de uma peregrinação religiosa se tratasse. Outras regiões 
europeias optaram por juntar ao pretexto válido dos festivais anuais de música uma devida 
divulgação do património, da arquitectura e da arte, valorizando as riquezas que possuem.
Estes poderão ser exemplos a levar em atenção na Madeira, onde o sol, o mar, o golf ou as 
festas da flor e da passagem do ano já são suficientemente divulgadas e conhecidas, mas a 
que outras iniciativas culturais poderão catapultar na aquisição de maior prestígio internacional 
e na recepção de mais turismo exigente e de qualidade.
Sendo o Turismo um sector de actividade tão importante, quer para a Madeira, quer para Por-
tugal, com claras vantagens competitivas, há que reconhecer que ainda podemos ir mais além, 
segmentando melhor as propostas de valor, aumentando a oferta de qualidade e consolidando 
uma imagem forte, pelo que todas as oportunidades de debate como as que vão ser proporcio-
nadas pela VI Conferência Anual do Turismo se revestem de grande importância.
A Ordem dos Economistas, enquanto associação pública que congrega os economistas deste 
País, tem consagrado na sua visão o dever de contribuir para a definição de políticas económi-
cas e sociais que visem o desenvolvimento, o que, na actual conjuntura nacional e internacio-
nal, nos traz um desafio e responsabilidade acrescidos.
O programa e a qualidade dos vários oradores desta Conferência criam, desde já, a expectativa 
de que, através das suas lúcidas e informadas intervenções e da interacção com o público, surja 
um caminho conducente ao crescimento sustentado do sector do Turismo.

Expectativas altas

Rui Leão Martinho
Bastonário
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Compromisso Cultura

2012 acolhe um conjunto de iniciativas que a De-
legação Regional da Madeira da Ordem dos Eco-
nomistas entendeu considerar num programa que 
visa a afirmação do seu estatuto de utilidade pú-
blica e a continuidade da contribuição com vista ao 
fortalecimento da economia regional.
A situação particular que vivemos e os desafios 
que são esperados, nomeadamente, ao nível das 
oportunidade que se avizinham, despertaram esta 
consideração, que encontra, a vários níveis e em 
diferentes formas, expressão de interesse econó-
mico e social.
Esta Conferência Anual do Turismo surge integrada 
num conjunto de atividades que envolvem uma 
participação alargada de entidades e pessoas, 
motivadas pela causa comum e interessadas na 
afirmação da cultura como via para o desenvolvi-
mento sustentável.
Neste enquadramento, resultou a série televisiva 
“Madeira Cultura” que contemplou a realização de 
quarenta e quatro entrevistas, sistematizadas em 
trinta e um episódios e que permitiu a referencia-
ção de mais de duzentas e vinte ideias, contribu-
tos, alertas e sugestões. Inventariaram-se activos 

culturais existentes na região com manifesto potencial para se constituírem como produtos 
turísticos, fruto da sua ligação, dinâmica e dos serviços ligados à atividade turística.
Trata-se de um trabalho de base para aquilo que se entenda vir a desenvolver num futuro 
próximo, almejando retirar vantagens face ao novo enquadramento comunitário reservado à 
Cultura - Creative Europe.
Publicações específicas de interesse cultural e, simultaneamente, turístico, reforçando esta li-
gação natural, serão concretizadas neste âmbito, complementando uma ação concertada, que 
se deseja capaz de despertar motivações adicionais tão necessárias à inversão da tendência 
verificada no desempenho turístico regional e na valorização do património, em toda a sua 
diversidade, deste arquipélago.
Antecipar, coordenar, articular, enquadrar, programar e divulgar são referências obrigatórias 
para o sector do turismo, que saem, objectivamente, reforçadas quando se considera a Cultura 
e a relação daqui decorrente.
Convictos de que as oportunidades serão muitas, na riqueza, variedade e singularidade do 
nosso património, só encontramos razões para acreditar que a Cultura assume um papel pre-
ponderante em qualquer modelo que se venha a encontrar para governar esta região, não só 
pelo turismo, que neste consideramos, mas, fundamentalmente, por fazer parte da alma deste 
povo humilde, estoico e valente.
A concretização desta ambiciosa opção de contribuição impõe um reconhecimento público a 
todos os patrocinadores, apoiantes e entusiastas, que permitiram transformar este percurso 
numa aprendizagem na evolução e no crescimento.  

Presidente do Secretariado Regional 
da Madeira da Ordem dos Economistas
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1. Enquadramento Genérico

A Conferência Anual do Turismo

a. Âmbito.
A Conferência Anual do Turismo posiciona-se como o fórum de debate e reflexão sobre os 
grandes temas que envolvem a actividade turística na Região Autónoma da Madeira.

b. Importância do Sector do Turismo para a economia regional.
A actividade turística na Região Autónoma da Madeira contribui de forma expressiva para a 
economia insular e constitui um dos poucos “produtos” regionais com efectiva presença no 
exterior.
De acordo com estudos realizados na última década, a contribuição da “Actividade Turística 
Global” para o VAB Regional cifra-se em cerca de 28%. As estatísticas oficiais (dados da Con-
ta Satélite do Turismo – Ano 2001) revelam que o turismo origina impactos directos no PIB 
regional que se situam ao redor dos 21,3% e é responsável, directamente, por 14,3% dos 
postos de trabalho existentes.
O produto Madeira, a marca em si, a sua promoção, os mercados concorrentes, as acessibili-
dades, o posicionamento externo, a competitividade internacional, a gestão da expectativa 
dos turistas são muitos dos aspectos que requerem constante atenção e exigem uma apre-
ciação permanente por parte de todos os intervenientes no sector.

c. O contributo da “utilidade pública” da Ordem dos Economistas.
A utilidade pública confiada à Ordem dos Economistas impõe uma entrega ao serviço do 
interesse público, numa atitude entendida como um “dever cívico”. 
A promoção desta Conferência enquadra-se nesta lógica de actuação e procura deixar junto 
da população, em geral, uma contribuição útil.

d. Objectivos da Conferência.
A realização desta Conferência, para além do contributo público referido, procura criar um 
ambiente propício à comunicação, à análise e ao debate sobre os assuntos que maior inte-
resse reservarem ao sector do turismo.
A interacção de conhecimentos diversificados, a presença e o contributo de profissionais e 
técnicos reconhecidos permite, também, a afirmação deste Fórum específico.
A discussão que se promove, numa lógica de cooperação colectiva, também significa o en-
volvimento de todos com uma única motivação: procurar contribuir para encontrar as me-
lhores soluções. 
A universalidade dos temas relacionados com o turismo conduz, inevitavelmente, à abertura 
desta Conferência ao espaço internacional.

e. A perspectiva de continuidade.
Os propósitos da realização desta Conferência só têm acolhimento lógico se entendidos como 
capazes de permitir uma análise continuada e o registo de uma evolução qualitativa do en-
volvimento pretendido.

f. Público-alvo
A Conferência Anual do Turismo orienta-se para o público em geral, onde se incluem todos 
os economistas, o universo dos profissionais e decisores da actividade turística com funções 
directivas e quadros superiores da Região e, ainda, os alunos dos cursos superiores de Eco-
nomia e Gestão dos mestrados e das pós-graduações.
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g. Realização
4 de Maio de 2012, Centro de Congressos da Madeira (Casino da Madeira).

2. O tema - “Cultura”
A VI Conferência Anual do Turismo centraliza o debate na Cultura. Este tema foi escolhido 
atendendo à transversalidade que o mesmo apresenta face a qualquer sector de actividade, 
mas, em especial, à importância que representa para o turismo.
Depois de, nas conferências anteriores, ter sido amplamente debatido a “Sustentabilidade Tu-
rística”, o “Ambiente”, o “Transporte aéreo”, o “Marketing turístico” e a “Promoção Turística”, 
impunha-se uma análise, sobre outro prisma, da importância que têm para o turismo todas 
as vertentes que constituem a cultura de um povo e de uma região.  
Conhecer e discutir as tendências actuais nesta área, perspectivando o desenvolvimento pró-
ximo, prevendo e antecipando as evoluções futuras surge como o grande desafio dos deciso-
res, pelo que o contributo desta iniciativa é assumidamente de natureza estratégica.

3. Modelo funcional
O modelo adoptado para o funcionamento da Conferência resulta da primazia dada ao inter-
-relacionamento dos conhecimentos e das experiências dos intervenientes.
O Programa da VI Conferência Anual do Turismo conta com a presença de conceituados ora-
dores: Paulo David, Rui Campos Matos, João Favila, Aurora Carapinha, Luís Campos e Cunha, 
Francisco Clode, Diana Pimentel, Rui Massena, Guta Moura Guedes, Isabel Carlos e António 
Pinto Ribeiro, todos reconhecidos profissionais em diferentes áreas relacionadas com diversas 
manifestações ou intervenções culturais.
Os moderadores são três personalidades de vulto da Cultura, com provas dadas, conhecedoras 
e intervenientes na realidade actual, com responsabilidades ao nível institucional e empresa-
rial: Maria João Avillez, Gabriela Canavilhas e Raquel Gonçalves.
Entende-se que da combinação deste conjunto de intervenientes resultará a dinâmica neces-
sária ao reforço do interesse da Conferência, à promoção do debate e ao fomento da cons-
ciencialização de ideias úteis e concretas a aplicar ao sector em apreço. 

4. Metodologia dos trabalhos da Conferência
O programa da Conferência contempla três painéis cujos temas são: Elogio da Diferenciação, 
Identidade Cultural na Oferta Turística e o Evento Cultural como Produto Turístico.
A sessão de abertura conta com a presença de Eduardo Jesus, Presidente do Secretariado Re-
gional da Madeira da Ordem dos Economistas; Rui Leão Martinho, Bastonário da Ordem dos 
Economistas; e de João Henrique Silva, Director Regional dos Assuntos Culturais.
O programa de trabalhos contempla um conjunto de apresentações dos temas em aprecia-
ção, considera um período de debate e prevê a elaboração das conclusões, que registam as 
opiniões emitidas.
Esta Conferência pode acolher iniciativas específicas ao nível da divulgação de estudos, in-
quéritos ou qualquer outra informação útil à actividade turística e aos seus intervenientes.

5. Conclusões e recomendações
O contributo da Conferência passa, na devida medida, pelo conjunto de recomendações e 
de conclusões que resultarem dos assuntos comunicados, analisados e discutidos, residindo 
neste particular o resumo das “ideias-chave” de cada edição.
Das edições anteriores resultaram importantes conclusões, que foram de imediato tornadas 
públicas. Esses mesmos registos têm, por várias vezes, sido referidos por diversas entidades 
como importantes e de interesse ao nível da orientação estratégica do sector em causa.
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6. Inscrições 
A participação na conferência envolve a respectiva inscrição junto da Delegação Regional da 
Madeira da Ordem dos Economistas, à Rua da Carreira, n.º 65, 3º andar, letra “O”, durante o 
período normal de funcionamento, mediante o pagamento de 20€ para os membros da OE 
e 30€ para não membros da OE. Estes valores não incluem o almoço, que custa, adicional-
mente, 32€. 
Ao abrigo dos protocolos de colaboração celebrados com as instituições de ensino, serão 
conferidas condições específicas aos respectivos alunos.

7. Entidades colaborantes
A colaboração prestada pelo conjunto de entidades que se prontificaram a apoiar esta rea-
lização é entendida como fundamental, necessária e imprescindível, sem a qual não seria 
possível edificar esta iniciativa.
A forma como a Ordem mereceu crédito junto delas é reveladora, no nosso entender, do 
interesse desta Conferência e da oportunidade da mesma.
O envolvimento do BANIF, como Alto Patrocinador, apresenta-se fundamental para a viabili-
zação da Conferência. A DuplaDP, como patrocinador oficial, garante a imagem e a gestão da 
informação e da comunicação da Conferência. O outro patrocinador oficial, a CISION, permite 
aferir o retorno dos investimentos aqui realizados, informação que se considera fundamental 
para a continuidade das parcerias que este projecto vem gerando.
Regista-se que a complementaridade desses apoios com o conjunto dos patrocinadores – Ae-
roportos da Madeira, PT Negócios, Casino da Madeira, Diário de Notícias, RTP Madeira, grupo 
Jerónimo Martins (Recheio), FN Hotelaria, Extermínio, SetaVerde, BioSoluções, Brandimporte, 
DeltaSom, TopAtlântico, Blandy Travel, Intertours, Windsor, Grupo Pestana, Teleféricos da Ma-
deira, Wamãe, PwC, Museu Vicentes e IDR (Instituto de Desenvolvimento Regional) através 
do programa Intervir Mais – permitiu à Delegação Regional a obtenção dos recursos neces-
sários para a realização desta iniciativa. A Intemporâneo, a Túlipa e a estilista Patrícia Pinto 
emprestam os seus meios e as suas competências para apoiar esta realização e contribuem, 
também, para o completar da qualidade desta organização.
Reconhece-se a relevância destas parcerias, que pretendemos úteis e duradouras no tempo, 
para que as próximas edições da Conferência resultem na plenitude.

8. Actividades complementares à Conferência
Complementarmente, e contribuindo para um debate, o mais alargado possível, sobre 
as diferentes áreas em que a Cultura se relaciona e pode ser considerada ou contribuir 
para os produtos turísticos, antecipou-se a realização da VI Conferência Anual do Turis-
mo com a produção de uma série de 31 episódios, correspondentes a 44 entrevistas 
realizadas a vários intervenientes da Cultura, que, para além da transmissão na RTP 
Madeira, nas semanas que antecedem a realização da Conferência, fica disponível em 
http://economistasmadeiracultura.tumblr.com e na plataforma digital do Diário de 
Notícias da Madeira. 
No âmbito da reflexão em torno da Cultura e valorizando o conhecimento e a investigação 
realizada, a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas tem prevista a rea-
lização de outras iniciativas complementares às referidas, mas que dependem da obtenção 
dos apoios necessários à sua concretização, que se estima ocorrer até final do presente ano.

9. Responsabilidade Social
A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas entendeu, dando continuidade 
à prática anterior, associar esta iniciativa a uma causa social, atribuindo 10% das receitas 
provenientes das inscrições a uma instituição de solidariedade social, neste caso de apoio a 
crianças.
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Programa
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Paulo David
Arquitecto. Iniciou a sua carreira 
com o arquitecto João Luís Carrilho 
da Graça. Colaborou com Gonçalo 
Byrne, inclusivamente em traba-
lhos para a Madeira. Foi assessor 
no município do Funchal, tendo 
actuado no perímetro do centro 

histórico. Criou o atelier Paulo David Arquitectos, respon-
sável pelos projectos do Centro das Artes Casa das Mudas, 
do Complexo das Salinas e do Pavilhão do Vulcanismo 
e que publica em várias revistas internacionais. Recebeu 
diversos prémios e está associado a diferentes exposições 
nacionais e internacionais.

Rui Campos Matos
Arquitecto. Licenciado em Arquitec-
tura, exerce a sua actividade como 
profissional liberal. Tem-se dedica-
do à investigação de vários temas 
relacionados com a arquitectura 
regional, sobre os quais tem pu-
blicado regularmente na imprensa 

local e em revistas especializadas. É bolseiro da FCT para o 
desenvolvimento de um projecto de investigação sobre a 
arquitectura do turismo terapêutico nos arquipélagos da 
Madeira e Canárias.

João Favila
Arquitecto. É sócio e Arquitecto 
Coordenador do Atelier Bugio. 
Recebeu o prémio anual de recu-
peração da Associação Portuguesa 
de Municípios e Centros Históricos 
pela recuperação e reconversão em 
restaurante do Forte da N.ª Sr.ª da 

Conceição no Funchal e o prémio municipal de Arquitec-
tura da cidade do Funchal, com o projecto da Estalagem 
da Quinta da Casa Branca; foi, também, nomeado para 
os prémios SECIL de Arquitectura e para o prémio Mies 
van der Rohe de Arquitectura. Docente universitário, foi 
convidado para diversas exposições internacionais de Ar-
quitectura. Lançou a monografia “Atelier Bugio João Favila 
Menezes”.

Aurora Carapinha
Arquitecta paisagista. Doutorada 
em Artes e Técnicas da Paisagem, 
especialidade Arquitectura Paisa-
gista e Arte dos Jardins, é Profes-
sora Auxiliar do Departamento de 
Paisagem, Ambiente e Ordena-
mento da Universidade de Évora, 

onde é directora do doutoramento em Artes e Técnicas 
da Paisagem. Enquanto investigadora, tem desenvolvido 
estudos na área da Teoria e da Crítica da Arquitectura 
Paisagista, tendo sido coordenadora científica de diversos 
deles. Com numerosos trabalhos publicados, participa fre-
quentemente em conferências. É Directora  Regional  da 
Cultura  do Alentejo. 

Maria João Avillez
Jornalista. Iniciou a sua actividade 
na televisão, tendo trabalhado nas 
três estações, com programas de 
entrevistas. Na imprensa escrita, 
desenvolveu intensa actividade, 
tendo colaborado com os jornais 
Expresso, Público e I e com a revis-

ta Sábado. A sua carreira inclui também a passagem pela 
rádios Renascença, TSF e Rádio Clube Português, com pro-
gramas de actualidade e comentário político. Foi assesso-
ra no Gabinete do Ministro da Educação Roberto Carneiro. 
Ganhou o Prémio EFE de Jornalismo e tem vários livros 
publicados. Actualmente, escreve assiduamente para al-
guns jornais e é frequentemente convidada a comentar a 
actualidade nas televisões. 

Luís Campos e Cunha
Economista / Professor Catedráti-
co. Licenciado, mestre e doutorado 
em Economia, é docente da Facul-
dade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa, de que foi director. 
Foi Ministro de Estado e das Finan-
ças e Vice-Governador do Banco de 

Portugal. Preside o Conselho Fiscal do Banco Santander 
Totta e o Conselho Coordenador da SEDES e é Vice-pre-
sidente da Fundação de Serralves. Premiado com várias 
distinções e bolsas, presta consultoria em diversas insti-
tuições e tem publicados numerosos trabalhos na área 
da Macroeconomia e Economia Internacional. É autor de 
vários artigos e intervenções cívicas sobre questões eco-
nómicas e sociais publicados em jornais e revistas.

Guta Moura Guedes
Directora da bienal Experimenta-
Design. Fundou a “Experimenta 
– Associação para a Promoção do 
Design e Cultura de Projecto”, que 
preside. Foi assessora do Adminis-
trador-Delegado da Fundação Casa 
da Música; consultora do Serviço 

de Música da Fundação Gulbenkian; e Administradora 
da Fundação Centro Cultural de Belém. Dirigiu e comis-
sariou diversos projectos expositivos na área do design, 
exercendo também actividades enquanto consultora e 
oradora em debates e conferências. Na televisão, reali-
zou entrevistas e foi anfitriã de um talk show. Curadora 
e júri em vários prémios, integrou o Conselho de Gestão 
da Colecção de Design Industrial e de Moda Francisco 
Capelo, cujo espólio constitui o Museu do Design. Escre-
ve sobre design, cultura e comunicação, para revistas 
portuguesas e estrangeiras.

Francisco Clode
Conservador de Museus. Licen-
ciado em História, na variante de 
História de Arte, e com uma pós-
-graduação em Museologia Social, 
é Director do serviço de Museus 
da Direcção Regional dos Assuntos 
Culturais. Foi Director do Museu 

de Arte Contemporânea do Funchal e representante da 
Madeira no Conselho de Cultura do Ministério da Cul-
tura. Participou no restauro e conservação dos azulejos 
do coro-baixo do Convento de Santa Clara do Funchal. 
Esteve envolvido em vários projectos de reorganização 
museológica e museográfica, na transformação da colec-
ção Dr. Frederico de Freitas em Casa-Museu e montou e 
concebeu numerosas exposições. Colaborou com a RDP e 
RTP Madeira em programas de divulgação do património 
artístico madeirense. Tem diversos trabalhos publicados 
sobre História da Arte. 

Isabel Carlos
Directora do Centro de Arte Mo-
derna da Fundação Gulbenkian. 
Licenciada em Filosofia e mestre 
em Comunicação Social, é crítica 
de arte. Foi assessora para a área 
de exposições da Lisboa’94 – Capi-
tal Europeia da Cultura. Co-fundou 

o Instituto de Arte Contemporânea, onde exerceu o car-
go de Subdirectora, tendo organizado as representações 
portuguesas na Bienal de Veneza e na Bienal de São 
Paulo. Pertenceu aos júris da Bienal de Veneza e do Tur-
ner Prize e foi Directora Artística da Bienal de Sydney, 
curadora do Pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza 
e da 9.ª Bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Diana Pimentel
Professora Auxiliar na Universidade 
da Madeira e Directora do Curso de 
Ciências da Cultura. É mestre em 
Literatura Portuguesa Moderna e 
Contemporânea e doutorada em Le-
tras. Integrou a equipa da Fundação 
Gulbenkian responsável pelo por-

tal da revista Colóquio-Letras e colaborou com o Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas / Biblioteca Nacional. 
Colaboradora do Diário de Notícias – Madeira, participou 
em documentários sobre Herberto Hélder e David Mourão-
-Ferreira. Tem publicados livros, ensaios, recensões críticas 
e comunicações em congressos internacionais.

Rui Massena
Director Artístico e Maestro Titular 
na Orquestra Clássica da Madeira. Li-
cenciado em Direcção de Orquestra, 
dirige o Conservatório de Música da 
Madeira, como Director Pedagógico. 
Foi convidado para Programar a área 
da Música na Capital Europeia da Cul-

tura – Guimarães 2012, tendo fundado uma Orquestra – Fun-
dação Orquestra Estúdio. É o maestro convidado principal da 
Orquestra Sinfónica de Roma. Estreou dezenas de obras, em 
Portugal e no estrangeiro; dirigiu numerosas orquestras na-
cionais e internacionais de relevo, tendo sido o primeiro ma-
estro Português a fazê-lo no Carnegie Hall em Nova Iorque.

Gabriela Canavilhas
Pianista/Ex-Ministra da Cultura. 
Tem o Curso Superior de Piano e 
é licenciada em Ciências Musicais. 
É deputada na Assembleia da Re-
pública. Foi criadora e Directora 
Artística do Festival MusicAtlântico 
dos Açores, Directora Regional da 

Cultura do Governo Regional dos Açores e Presidente da 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. Apresentou diversos 
programas de divulgação cultural. Detentora de vários 
prémios, manteve intensa actividade artística nos palcos; 
apresentou, com frequência, recitais integralmente dedi-
cados à música Portuguesa; e gravou vários CDs, alguns 
dos quais com gravações inéditas de obras de composi-
tores portugueses.

António Pinto Ribeiro
Director do Programa Gulbenkian 
de Cultura Contemporânea Próxi-
mo Futuro. Formado em Filosofia, 
Ciências da Comunicação e Estu-
dos Culturais, tem desenvolvido e 
publicado trabalhos nestas áreas. 
É professor-conferencista de várias 

universidades internacionais e tem tido uma prática de 
programação artística e de gestão cultural. Foi Director 
Artístico da Culturgest, Coordenador do Programa Gul-
benkian Criatividade e Criação Artística e Programador-
-Geral da Fundação Gulbenkian para o Fórum Cultural 
“O Estado do Mundo” e do Programa Distância e Pro-
ximidade. Representa o governo português no “grupo 
de trabalho sobre o estudo da mobilidade dos artistas” 
junto da Comissão Europeia. 

Raquel Gonçalves
Jornalista. Actualmente, integra os 
quadros do Diário de Notícias do 
Funchal, onde desempenhou fun-
ções de editora da secção “Madei-
ra” e de coordenadora da Revista 
Mais. Colabora semanalmente 
com a RTP Madeira. Licenciou-se 

em Ciências da Cultura e é, presentemente, mestranda 
em Estudos Linguísticos e Culturais. 

I PAINEL
Elogio da diferenciação

II PAINEL
Identidade cultural na oferta turística

III PAINEL
O evento cultural

como produto turístico
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Testemunhos e opiniões dos participantes

A frase: “Nós passámos a ser aquilo que outros disseram que nós éramos” [F. Clode]. Da CAT-
2012 e da maravilhosa experiência que foi assistir à mesma, uma certeza: passar a ser a nossa 
voz, dizer o que queremos para nós e, assim, sermos o que de nós fizermos. Da ilha, abraçar o 
mundo e ser mundo, reescrever a História e protagonizá-la … que fantástica mensagem destes 
encantadores momentos.”
Ana Maria Kauppila

A VI CAT constituiu-se num momento de reflexão e de inestimável partilha de ideias e conhe-
cimento. Foi um hino à serenidade, à educação, ao civismo, à deferência pelo próximo e pelos 
diferentes pontos de vista, valores que elevaram o debate e o confronto de ideias para patama-
res que geraram uma genuína e saudável terapia de grupo. Senti que é possível construirmos 
um caminho de futuro para o nosso turismo. Voltei a acreditar no turismo, porque quase não se 
falou de turismo: não se falou do acessório, falou-se do essencial, recolocando o nosso patrimó-
nio cultural como activo central do nosso produto turístico. Foi um elogio à cultura do “turismo 
de identidade”, num autêntico “elogio à diferenciação”. 
João Welsh

Foi deveras uma conferência super actual, abraçando transversalmente toda a problemática do 
turismo da Madeira. De ressalvar as temáticas introduzidas, pois foram bastante importantes 
para, talvez de uma forma diferente, identificarmos a origem de alguns dos problemas que 
afectam o nosso destino. Também de destacar as conclusões, assim como a importância da 
comunicação, da partilha e da coordenação entre os diversos stakeholders.
A toda a organização os meus parabéns por esta importante e já habitual conferência a que nos 
habituaram.
Gabriel Gonçalves

Os meus comentários sobre este evento são muito positivos, desde a excelente seleção de 
oradores e convidados, à excelência da organização a que já estamos habituados nestas confe-
rências. Uma coisa que terá corrido menos bem, em minha opinião, foi a falta de cumprimento 
do horário pré-estabelecido. Os oradores têm sempre tendência para não respeitar o tempo que 
lhes é dado e, num evento como este, esta atitude acaba prejudicando o todo.
Nada mais a acrescentar, senão, felicitar uma vez mais a Ordem dos Economistas por esta bri-
lhante realização, onde todos os anos o tema turismo é abordado sob novas e interessantes 
perspetivas.
Vanda Gonçalves

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas entendeu solicitar aos par-
ticipantes da VI Conferência Anual do Turismo os seus testemunhos e opiniões sobre a 
iniciativa, com o propósito de, com eles, perseguir a melhoria contínua que se deseja para 
esta organização.
Com a devida anuência, são aqui consideradas as mensagens recebidas. Agradece-se aos 
seus autores mais esta contribuição.

A VI Conferência Anual do Turismo
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Considero a VI Conferência Anual do Turismo um sucesso. O tema – “Cultura” – foi verdadeira-
mente interessante e tem cada vez mais um papel preponderante no turismo. 
A qualidade dos oradores, moderadores e comentadores tornou o evento ainda mais enrique-
cedor. 
Uma palavra para a excelente organização: parabéns.
Luís Eugénio Jesus

A VI Conferência Anual do Turismo, dedicada à “cultura”, foi uma agradável surpresa pela di-
ferenciação e riqueza de assuntos debatidos sob este tema. Os oradores, de elevado nível, 
transmitiram, generosamente, os seus profundos conhecimentos e abrilhantaram a expectativa 
desejada de um futuro cultural mais sólido na Região.
Ao invés, penso que seria interessante que tivesse sido apresentado um estudo e análise dos 
reflexos da produção cultural, existente e desejada, directamente na economia da RAM, por 
via dos diferentes prestadores de serviços e empregabilidade que daqui resulta, assim como, o 
potencial promocional turistico desta Região.
Henrique Teixeira 

A VI Conferência Anual do Turismo voltou a confirmar a excelente oportunidade, que as cinco 
edições anteriores têm representado, de ouvir, pensar e falar sobre turismo.
Uma simbiose – que, embora natural muitas vezes é secundarizada – entre turismo, identidade 
cultural e eventos culturais mereceu tratamento de grande qualidade e, estou certo, despertou 
alguns espíritos para a sua extrema importância no processo de diferenciação da Madeira, em 
que devemos estar pessoalmente empenhados.
Do impulso gerado pelas ideias, sugestões e interrogações enunciadas tem de resultar acção, 
tem de resultar mudança.
Medeiros Gaspar

A Conferência da Ordem dos Economistas proporciona um espaço de debate e discussão insubs-
tituível e plural no panorama regional sobre temas urgentes da realidade. O papel da Confe-
rência releva-se, sobretudo, no campo do que se designa na terminologia inglesa por “weak 
signals”, expressão que se refere a tendências/problemáticas que se desenham no horizonte, 
mas que permitem apenas, de momento, interpretações relativamente ambíguas acerca do seu 
significado e implicações. Relativamente à temática cultura/turismo, a Conferência ofereceu 
uma análise estruturada um conjunto de dados relevantes para a compreensão de diferentes 
futuros possíveis. Falta agora estabelecer prioridades, operacionalizar e construir o futuro.
António Almeida

VI Conferência Anual do Turismo - Mais um evento pautado pela excelente qualidade. 
Nesta Conferência, onde foi analisada a importância da cultura no sector do turismo, ficou claro 
que a Madeira possui um património e um conjunto de produtos que a tornam única.
Apostar na relação entre o turismo e a cultura pode contribuir para o fortalecimento e a com-
petitividade da nossa Região como destino turístico. O estabelecimento de uma estreita e forte 
relação entre o turismo e a cultura trará, com certeza, grandes benefícios para ambos os sec-
tores. Por um lado, a cultura, como produto turístico, pode ser geradora de uma diferenciação 
no mercado global. Por outro, o turismo pode ser um meio importante para valorizar a cultura 
e gerar receitas. 
É, de facto, importante olhar como um todo para a nossa região, cujas componentes, entre as 
quais a cultura, têm de ser valorizadas.
Vanda de França Correia de Jesus
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Conclusões e recomendações

CONCLUSÕES GENÉRICAS

Enquadramento geral da atividade turística

No mundo, o número de chegadas atingiu 980 milhões, representando um crescimento 
anual de 4,4%. Em apenas 15 anos, o número das chegadas passou de 528 milhões para 
os referidos 980 milhões, ao que corresponde um incremento de cerca de 86%. Para 2012, 
é esperado um crescimento de 3% a 4%.
A Organização Mundial de Turismo (OMT) estima, para 2030, 1,8 biliões de chegadas turís-
ticas internacionais. As situações de crise e de instabilidade verificadas no Norte de África e 
no Médio Oriente são apontadas como as razões mais diretas para o incremento do número 
de chegadas registadas no território europeu.
A Europa registou 502 milhões de chegadas, o que corresponde a uma evolução positiva 
de 5,7%, face a 2010 (475 milhões), consolidando a recuperação verificada em 2010, com 
uma variação de 3,04% face a 2009, ano que registou o impacto da crise iniciada no último 
trimestre de 2008. A perda de 4,75%, em 2009, foi completamente superada no decorrer 
de 2011, permitindo um crescimento real face aos números de 2008 (484 milhões).
A Europa continua a deter a maior quota mundial de chegadas, correspondente a 51% do 
total.
Historicamente, a influência das várias instabilidades verificadas ao longo do tempo, em 
diversas partes do mundo, têm tido reflexo directo sobre o número de chegadas. Face às 
consequências decorrentes da Crise Asiática, da segunda metade da década de noventa, 
do 11 de Setembro e da Gripe das Aves, já no início deste milénio, afere-se que a grande 
recessão ocorrida a partir de 2008 afetou mais que proporcionalmente as receitas, tendo-se 
constatado, porém, a maior quebra no número de chegadas.
Portugal registou, em 2011, um crescimento de 3,65%, com 13,145 milhões de chegadas, 
o que corresponde a uma quota mundial de 1,33%. Apesar de se verificar uma diminuição 
ligeira da sua participação no todo mundial, Portugal consolidou a recuperação conseguida 
em 2010, ano em que os 12,682 milhões de chegadas permitiram um crescimento de 
4,81%, desempenho capaz de superar as perdas de 2009 (12,100 milhões), que correspon-
deram a 2,98%, face aos números de 2008 (12,472 milhões).

Enquadramento da atividade turística Regional em 2011

Manutenção do problema estrutural do destino Madeira, ou seja,
a falta de procura

I. Efeitos registados em 2011

1. Ligeira e insuficiente recuperação na entrada de turistas
No ano de 2011, entraram na RAM 896 mil turistas, o que significa um acréscimo de 6,7% 
face ao desempenho de 2010, altura em que se registou o número de 838 mil turistas en-
trados, representando um decréscimo de 1,6% face aos 911 mil confirmados em 2009, que 
significaram, por si, uma quebra de 10,1% face ao total do ano de 2008 (1.013 mil turistas
entrados). 2011, face a 2008, acumula perdas de 11,5%.
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Atendendo à evolução no mundo, no mesmo período em que o número de entradas de 
turistas cresceu 86%, passando de 528 milhões para 980 milhões, o desempenho da RAM 
caracterizou-se por uma evolução igualmente crescente, mas de 69,20%, passando de 
529.866 para os referidos 896.499, logo, significativamente menos expressiva, assumindo 
uma diferença de cerca de 17% face ao ritmo e à dinâmica mundial.
A quota de mercado mundial da Região Autónoma da Madeira, no que às chegadas de tu-
ristas diz respeito, foi de 0,0914%, o que significa que para que aqui se registe uma entrada 
é necessário que ocorram 1.094 entradas em todo o mundo. A evolução da quota mundial 
da Região Autónoma da Madeira regista uma perda acumulada nos últimos quatro anos, 
com ligeira recuperação em 2011 (em 2008 foi de 0,1106%, em 2009 foi de 0,1034%, em 
2010 foi de 0,0895%).

2. Baixas taxas de ocupação
A taxa média de ocupação anual, em 2011, fixou-se em 53,7%, correspondendo a um 
acréscimo de 5,5 p.p. face aos 48,2% apurados em 2010, que significaram uma perda de 4 
pontos percentuais face aos 52,3% de 2009.
2011, face a 2008, acumula uma perda de 6,9%.

3. Ligeira recuperação da estada média
Em 2011, registou-se uma estada média de 5,3 dias, o que representa um aumento de 0,2 
dias face à estada média de 2010 (5,1) e 0,1 dias face àquela que se verificou em 2009 
(5,2).
A estada média de 2011 apurou-se igual à de 2008. Em 1999, a estada média era de 6,85 
dias.

4. Diminuição das dormidas
As dormidas, em 2011, atingiram o número de 5.565.855, o que representa um acréscimo 
de 11,4% face aos 4.994.756 de 2010 e de 3,1% face a 2009, que registou 5.396.926. 
Em relação a 2008, a quebra acumulada é de cerca de 10,4%, ano em que se verificaram 
6.208.144 dormidas.

5. Esmagamento dos preços médios da hotelaria
Os proveitos anuais fixaram-se em 252.597 milhões de euros, o que representa um acrés-
cimo de 11,2% face ao valor de 227.194 milhões de euros verificado em 2010.
Relativamente a 2009, ano em que se registaram 255.851 milhões de euros, a quebra é de 
1,3%. No entanto, o valor de 2011 representa um decréscimo acumulado de 15,2% face ao 
de 2008, que ascendeu a 297.847 milhões de euros.
Neste mesmo período, o número de camas evoluiu de 28.057 (2008) para 28.934, em 
2009, passando para 28.828, em 2010, e fixando-se em 28.399, no ano de 2011.

6. Tendência agravada na evolução do Revpar
O Revpar (rendimento por quarto disponível) atingiu, em 2011, 30,3 euros, o que significa 
um aumento de 11,88% face aos 27,1 euros de 2010. Apresenta-se inferior em 1,6% face 
a 2009 (30,8 euros), que face aos 36,9 euros apurados em 2008 representou uma quebra 
de 16,6% (2009 face a 2008).
De 2008 para 2010, o decréscimo do rendimento por quarto disponível foi de 17,9%.
Para encontrar, no período posterior a 1976, anos de correspondência aos valores pratica-
dos em 2011, torna-se necessário recuar para o final dos anos oitenta, enquanto que o ano 
de 1999 foi aquele em que o RevPar se apresentou mais elevado, com 44,11 euros, ou seja, 
45,6% mais elevado do que o praticado em 2011.



17

Afere-se, pela leitura temporal, um crescimento de 71,44% na década de setenta, 22,22% 
na década de oitenta, 64,78% na década de noventa e um decréscimo de 36,77% desde 
o início do presente milénio.

II. Causas identificadas

1. Maior concorrência global, sem que a Madeira apresente efetiva capacidade de reação, 
mesmo perante o desvio de mercado provocado pela instabilidade sentida no Norte de 
África e no Médio Oriente.

2. Continuada ausência de posicionamento estratégico, condicionado pela evolução do ma-
cro produto (perda de autenticidade e de atratividade); ineficiente segmentação e débil 
comunicação e gestão da marca (falta de consistência e coerência com produto).

3. Insuficiência e inadequação dos recursos ao significado do sector para a economia regio-
nal e necessidade de rever a sua aplicação.

4. Forte vulnerabilidade do destino face a ocorrências extraordinárias de ordem interna ou 
externa, sem capacidade de aproveitamento de circunstâncias pontuais.

5. Continuada dificuldade na capacidade de adequação ao “novo” consumidor.

III. Recomendações genéricas

1. Necessidade de informação estatística pormenorizada atualizada. A conta Satélite do 
Turismo da RAM mais recente é de 2001. Complementarmente, a contribuição do sector 
para o Produto Interno Bruto regional requer estudo atualizado, continuado e permanente.

2. Necessidade do “aproveitamento” turístico de momentos com grande significado histó-
rico como a comemoração dos 500 anos da Diocese do Funchal e dos 600 anos do desco-
brimento da Madeira, uma vez que constituem horizontes temporais marcantes, permitem 
objectivos de médio e longo prazo, têm significado determinante, estão repletos de cultura, 
são motivadores e facilmente envolventes, apresentam-se com potencial ilimitado para 
toda a RAM, são transversais a toda a atividade económica e social e geradores espon-
tâneos de conteúdos – desde a educação ao turismo, permitem ambientes colaborativos 
interinstitucionais, assentam na comunicação/partilha, valorizam a aprendizagem intercul-
tural, facultam uma intervenção multidisciplinar, determinam cooperação + articulação + 
coordenação, motivam itinerância exterior, requerem atitude + comportamento + valores 
e, porque se apresentam como a base para uma intervenção estrutural, poder-se-ão definir 
como mote para uma política de Ordenamento Cultural do Território.
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I PAINEL Elogio da Diferenciação

Conclusões

- A cultura como o “traço mais audível” entre as diferentes áreas do conhecimento.
- As “paisagens emocionais” como elemento de identidade e diferenciação do território.
- A Madeira como local único, radical e vulnerável.
- A ilha enquanto circuito aberto constantemente “contaminado” pelo forasteiro e a neces-
sidade de não estar de costas voltadas para o território.
- As tradicionais latadas, em poios, enquanto património paisagístico que urge preservar e 
os agricultores, como os primeiros arquitetos paisagistas da Região.
- A escassez como o maior arquiteto do território na Madeira, na medida em que a ocupa-
ção do território é feita pelo exercício da duplicação do próprio território.
- A importância de referenciais arquitetónicos como o cais da Ponta do Sol enquanto 
obra-prima arquitetónica e a Estrada Regional como monumento e espaço de contem-
plação.
- Os riscos da atividade turística massificada e a importância de uma arquitetura que res-
peite a exuberância do território.
- A experiência arquitetónica do Casino Park Hotel como 1º viaduto para a contemplação e 
1º Hotel Design da Europa, há 40 anos atrás.
- Os efeitos perversos da construção em períodos de grande pujança económica.
- Os referentes de construção dos anos 60 como elemento diferenciador da oferta turística 
da Madeira. Os primeiros hotéis como parte integrante da cidade oitocentista.
- A experiência dos primeiros hotéis como unidades de alojamento numa cidade permeá-
vel e primorosa, onde a experiência de alojamento envolve todos os sentidos do visitante.
- As varandas como elemento compositivo da arquitetura e a sua vocação de lazer com 
encaixe e escala certos na paisagem. Um elemento de repouso cuja referência se perdeu 
nos anos 60.
- A Madeira como ilha africana com características particulares ao nível da água e do ter-
ritório.
- O calhau rolado como elemento diferenciador no desenho da paisagem.
- O som das levadas e a imagética dos muros como elementos conferidores de identidade 
e diferenciação da cidade.
- As quintas madeirenses como paraísos de exuberância vegetal e exemplo de construção 
único.
- O universo louco, especulativo e completamente redutor que carateriza uma incorreta 
ocupação do território.
- A localização geográfica e o povo como primeiros elementos diferenciadores.
- O exotismo das plantas como fator de diferenciação (árvores, vinha e cana de açúcar).
- É a partir dos valores intrínsecos que uma Região se pode transformar em espaço diferen-
ciador e agregador de temáticas.

Recomendações

- Defender, como património, a tradicional latada de vinha face aos novos métodos de 
cultivo vinhateiro.
- Preservar e recuperar os miradouros enquanto património arquitetónico regional e ele-
mento diferenciador na organização do território.
- Reforçar a responsabilidade do arquiteto para propor lucidez na ocupação do território, 
sublinhando a entidade de um lugar como mote para a descoberta.
- Preservar aquilo que nos diferencia, valorizando a experiência dos hotéis integrados no 
território, com arquitetura moldada pela paisagem.
- Recuperar a cidade histórica como o nosso mais importante fator de diferenciação.
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- Intervir no território para proceder às correções / alterações das situações que deturpam 
a nossa autenticidade.
- Voltar a pensar as ribeiras do Funchal, que tornam a cidade única.
- Não trabalhar contra o território.
- Valorizar as intervenções que trabalham com o território, privilegiando a fusão na paisa-
gem como elemento integrador.
- Enaltecer a paisagem como fator de cultura e forma de afirmação do destino.
- Valorizar o despojamento e a simplicidade nas formas de construção, reconhecendo que a 
natureza é bela por ela própria e não por formas plásticas que lhe são estranhas.
- Evitar o corte com a paisagem.
- Voltar a olhar os jardins como espaços de estar, de reencontro e de sociabilidade.
- Incrementar o valor do jardim como recurso turístico.
- Fazer todos os dias, na práxis turística, o elogio da diferenciação com a defesa da nossa 
identidade.

II PAINEL Identidade cultural na oferta turística

Conclusões

- A importância de assegurar a continuidade nas políticas culturais para uma Cultura real-
mente eficaz, séria, instrutora, congregadora, nacional, regional e local.
- As políticas culturais precisam de tempo mas é preciso marcar o passo.
- O turismo como exercício do lazer e de curiosidade pela alteridade.
- A proximidade natural entre turismo e cultura e a produção de externalidades económicas 
subsidiárias.
- Os riscos de massificação do turismo cultural.
- A importância de uma estratégia cultural na criação de um binómio perfeito com o Turis-
mo.
- A necessidade de considerar informação técnica sobre o sector cultural, designadamente 
os dados e recomendações do estudo feito para o Ministério da Cultura em 2010 sob coor-
denação geral do Prof. Augusto Mateus “O Sector Cultural e Criativo em Portugal” onde são 
apresentadas as grandes tendências globais da valorização da cultura e da criatividade e o 
seu impacto na economia.
- A importância crescente do sector cultural e criativo no plano nacional e internacional 
fruto da criação de mercados globais e a alteração radical das formas de criação e difusão 
artística e cultural, que combina elementos de abertura, convergência e diferenciação.
- A coexistência, na globalização, da uniformização e da diferenciação, verificando-se uma 
crescente referência, na gestão das economias, a valores culturais nacionais e locais (sin-
gularidades) e a valores éticos globais (universalidade).
- A importância de uma política cultural feita pelas pessoas e para as pessoas, pelas famí-
lias, empresas, patrocinadores, com apoio do público.
- Incorporar a estratégia de análise social custo-benefício nas políticas para a cultura, sensi-
bilizando os operadores culturais para a importância da análise social custo-benefício tendo 
em conta a exiguidade dos recursos e a necessidade de fundamentar a existência de um 
projeto do ponto de vista social.
- A intervenção cultural como criação de património para o futuro.
- Os turistas e os visitantes como referentes dos madeirenses na sua representação en-
quanto povo e na ocupação do território.
- O desconhecimento em relação ao património madeirense.
- A oferta única do Museu de Arte Sacra e da Diocese do Funchal ao nível do espólio de 
ourivesaria manuelina, maneirista e barroca.
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- A história do arquipélago e a dimensão cosmopolita da Ilha caracterizada pelos ciclos do 
açúcar, do vinho e do turismo.
- A coleção e obra dos irmãos Henrique e Francisco Franco e a afirmação destes dois madei-
renses em movimentos artísticos nacionais e internacionais, como ponto de diferenciação 
e de intervenção no futuro.
- A necessidade de uma ligação eficiente à produção artística local.
- A cultura faz-se com as pessoas. A oferta cultural não é apenas para os ilustres, os proje-
tos culturais têm de ser feitos antes de mais com as populações locais, de onde advém a 
sustentabilidade social dos projetos.
- Lourdes de Castro como elemento diferenciador.

Recomendações

- Assegurar a continuidade nas políticas culturais.
- Promover a transversalidade das ações em prol do setor cultural, como exemplo de boa 
gestão e práxis política.
- Melhorar a oferta cultural na Madeira.
- Valorizar o centro histórico do Funchal como exemplo de diferença e identidade, poten-
ciando um produto turístico diferenciado.
- Ganhar notoriedade, respeito e credibilidade a partir de boas práticas no sector cultural.
- Promover concursos públicos para ocupação de cargos no sector cultural (a exemplo do 
Museu de Serralves).
- Realizar análise social custo-benefício nos projetos culturais, sublinhando o benefício.
- Partir daquilo que temos para criar mais.
- Ter como missão fazer um trabalho de excelência, fazendo melhor que a concorrência e 
de forma diferente.
- Não copiar, uma cópia nunca será original.
- Respeitar o tempo das políticas para a cultura.
- Valorizar o trabalho feito com as populações, envolvendo as famílias e as escolas na ati-
vidade cultural.
- Fazer o reenquadramento funcional dos espaços culturais a partir do reordenamento, sol-
vência e sobrevivência dos edifícios históricos.
- Celebrar as dimensões do nosso património e identidade, designadamente através da 
fotografia.
- Potenciar a diferenciação dando visibilidade ao acervo das coleções de escultura e pintura 
flamenga existentes na Madeira.
- Apostar em projetos de exportação para divulgação do turismo cultural.
- Investir em soluções gráficas de design com apelo à dimensão histórica e patrimonial de 
obras de referência dos museus da Madeira.
- Criar “Salas de Tesouro” como referentes culturais espalhados pela Ilha, usando espaços 
culturais/cívicos recentemente construídos, criando pontos de diferenciação do destino tu-
rístico Madeira.
- Promover a articulação entre a Diocese e as entidades públicas para edição de catálogos 
de investigação, criação de salas de tesouro, eventos expositivos itinerantes e gestão de 
coleções.
- A necessidade do Museu da Imagem da Madeira para edição e divulgação sistemática do 
acervo documental do Museu Photographia Vicentes.
- Investir na conservação e restauro do património artístico, móvel e imóvel, através de 
fundamentada lista de prioridades de intervenção.
- Dotar as coleções de maior sustentação e visibilidade.
- Facilitar o acesso à informação e os circuitos de visita.



21

- Editar catálogos de investigação e divulgação das coleções valorizando o conjunto patri-
monial de artes decorativas inglesas e europeias, em instituições e coleções privadas.
- Promover eventos temporários.
- Criar circuitos de visita às quintas da Madeira.
- Converter e aproveitar unidades de arqueologia industrial e potenciar a sua musealização.
- Desenvolver produtos inovadores ao nível do marketing cultural e do merchandising ar-
tístico.
- Trazer hábitos culturais ao quotidiano.
- Recuperar o tecido urbano dos centros históricos.
- Defender a paisagem humanizada de toda a Ilha.
- Salvar a arquitetura popular e a especial relação com o território.
- Criar um calendário de eventos qualificados.

III PAINEL O evento cultural como produto turístico

Conclusões

- O turismo cultural como via para o turismo sustentável.
- A cultura é lenta, tem o seu tempo.
- Quando nós empregamos o corpo e a mente apreendemos muito mais o espaço.
- A cultura como asset que devemos trabalhar na relação com outras indústrias de forma 
pragmática, valorizando a criatividade e combinando forças de iniciativa privada com linhas 
estratégicas de desenvolvimento regional e nacional.
- Tudo o que a cultura pode acrescentar tem de ser no início (planos de desenvolvimento).
- A cultura carece de continuidade, não se pode estar sempre a propor novos projetos.
- A cultura promove a autoestima dos povos, porque trabalha as suas especificidades e 
coloca-os no centro de eventos únicos e irrepetíveis.
- A formação de uma massa crítica não se coaduna com manifestações básicas e artificiais.
- A atividade turística está no ADN madeirense.

Recomendações

- Reinventar o que fazemos como fator de competitividade e inovação.
- Trabalhar sobre o contexto e desenvolver soluções.
- Privilegiar estratégias de comunicação, posicionamento e trabalho em rede.
- Identificar de forma sistemática e pragmática os elementos que são verdadeiramente 
distintivos e que nos diferenciam.
- Enfrentar a crise com criatividade.
- Usar a nossa rede lusófona e o caminho marcado pelo mar, que amplia a nossa geografia.
- Fazer do nosso lugar um lugar universal, cosmopolita, aberto ao mundo, sem imitar outra 
Região qualquer.
- Prover os projetos culturais de persistência e continuidade.
- Recusar a programação cultural como exercício de entretenimento básico onde não há 
recetores estéticos.
- Tomar posições críticas na construção da oferta turística cultural tomando em linha de 
conta o recetor.
- Recusar o facilitismo de ter público a qualquer preço, como forma de evitar a massificação 
do turismo cultural.
- Reinventar outras formas de turismo cultural, a partir da “construção de mitologias pes-
soais” apostando na autenticidade do produto cultural.
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Programa
8h30-9h30

9h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-14h00

14h00-15h30

15h30-16h00

16h00-17h30

17h30-18h00

Recepção dos participantes

Sessão de abertura
Eduardo Jesus
Presidente do Secretariado Regional da Madeira 
da Ordem dos Economistas
Rui Leão Martinho
Bastonário da Ordem dos Economistas
Conceição Estudante
Secretária Regional do Turismo e Transportes do GRM 

Coffee-break

I PAINEL
Modelos de promoção - Benchmark
Moderador: Ricardo Oliveira 
Director do Diário de Notícias e da TSF-Madeira
Orador: António Jorge Costa
Presidente do Instituto de Planeamento e 
Desenvolvimento do Turismo (IPDT)
Comentador: André Barreto
Director-Geral da Estalagem Quintinha de São João
Comentador: João Welsh
Delegado Regional da Associação Portuguesa 
de Agências de Viagens e Turismo (APAVT)

Debate

Pausa para almoço

II PAINEL
O Modelo de promoção de Canárias
Moderador: Luiz Pinto Machado
Empresário na área do turismo
Orador: Ricardo Fernández de la Puente 
Armas
Vice-Conselheiro do Turismo do Governo de 
Canárias
Comentador: Roberto Santa Clara
Director-Adjunto dos Aeroportos da Madeira
Comentador: Pedro Costa Ferreira
Empresário e Consultor na área da 
distribuição turística

Debate

Coffee-break

III PAINEL
Oportunidades para o modelo 
de promoção da Madeira
Moderadora: Kátia Carvalho
Directora Executiva da AP RAM
Oradora: Helene von Magius Møgelhøj
Consultora em sustentabilidade do turismo, 
alojamento e desenvolvimento económico
Comentador: Ricardo Valles
Senior Manager da PriceWaterhouse Coopers 
(PwC)
Comentador: Tiago Silvério Marques
Director de Multimédia do Sport Lisboa e 
Benfica

Debate

Sessão de encerramento
Ivo Correia
Presidente da Mesa da Assembleia Regional 
da DRMOE
Gonçalo Monteiro
Secretário da Mesa da Assembleia Regional 
da DRMOE
João Paulo Sousa
Secretário da Mesa da Assembleia Regional 
da DRMOE
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Jorge Costa
Fundador e Presidente do 
Instituto de Planeamento 
e Desenvolvimento do Tu-
rismo. É professor de Estra-
tégia Empresarial, editor de 

uma publicação científica na área do turismo 
e membro de diversas organizações do sec-
tor. Integra o Conselho Sectorial de Educação 
e Formação Profissional do Turismo e o Con-
selho Estratégico da Associação da Hotelaria 
de Portugal. É licenciado em Gestão e Admi-
nistração Pública e Doutorado em Gestão Es-
tratégica em Turismo e Hotelaria.

André Barreto
Director-Geral da Estalagem 
Quintinha de São João. Cola-
borou na abertura do Hotel 
Residencial Quinta do Furão 
e na Estalagem Jardins do 

Lago e concebeu e implementou o projecto 
da Estalagem Quintinha de São João. Foi vogal 
da Direcção da Associação de Promoção da 
Madeira e Presidente da Mesa de Hotelaria 
da ACIF. É licenciado em Gestão de Empresas 
e graduado em Gestão Hoteleira.

João Welsh
Delegado Regional da APA-
VT na Madeira. Tem ocupa-
do diversos cargos de Pre-
sidência e Administração 
em empresas do sector 

turístico, bem como funções dirigentes na 
área do associativismo. É Membro do Conse-
lho Consultivo da Associação de Promoção da 
Madeira e participa regularmente, como ora-
dor/comentador/moderador, em congressos, 
seminário e conferências sobre Turismo.

Ricardo Oliveira
Director da TSF-Madeira e 
do Diário de Notícias da 
Madeira. Passou por vários 
órgãos de comunicação, 
desempenhando funções 

desde jornalista a Editor Executivo. Lecciona 
jornalismo e tem sido orador em diversos se-
minários, comentador televisivo e moderador 
de debates, conferências e afins. É licenciado 
em Teologia e tem o Diploma em Jornalismo 
e Ciências de Informação.

Ricardo Fernández
De La Puente Armas
Vice-Conselheiro para o Tu-
rismo do Governo das Caná-
rias. É membro do Conselho 
Económico e Social das Ca-

nárias, do Conselho Económico para a Promo-
ção da Competitividade da Ilha de Tenerife e 
de diversas outras organizações e comissões. 
É licenciado em Ciências Económicas e Empre-
sariais.

Helene Von Magius Møgelhøj
Consultora na área do tu-
rismo e desenvolvimento 
económico. Iniciando a sua 
actividade como consultora 
técnica na área do ecotu-

rismo/turismo rural, foi responsável por inú-
meros projectos em diversas organizações in-
ternacionais. É licenciada e pós-graduada em 
Gestão Turística.

Roberto Santa Clara
Director-Adjunto dos Ae-
roportos da Madeira. Foi 
Director de Marketing da 
Empresa de Cervejas da 
Madeira. Na ANAM, esteve 

também como Vogal da Comissão. É membro 
da Direcção da Associação de Promoção da 
Madeira. Possui experiência como formador e 
consultor em Marketing. É licenciado em Ma-
rketing e Publicidade.

Ricardo Valles
Senior Manager responsá-
vel pela área de Strategy 
e, em especial, pelo desen-
volvimento de negócios no 
sector do Turismo. Possui 

uma longa experiência em consultoria em 
Estratégia e Finanças, tendo colaborado e 
coordenado diversos estudos e projectos so-
bre o sector turístico. É Vogal (Suplente) da 
Direcção da Ordem dos Economistas e tem 
ministrado diversos cursos de formação. É li-
cenciado em Gestão.

Pedro Costa Ferreira
Empresário e consultor na 
área da distribuição turísti-
ca. Foi CEO de diversos ope-
radores turísticos, detendo, 
actualmente, uma partici-

pação maioritária numa agência de viagens e 
numa empresa de consultoria. É senior advi-
sor do grupo de distribuição turística Geowin-
ds SGPS. Foi Vice-Presidente da Associação 
das Agências de Viagens e Turismo.

Luiz Pinto Machado
Empresário na área do tu-
rismo. Tem trabalhado nas 
mais diversas actividades 
do sector e está ligado a vá-
rios projectos de investiga-

ção e de planeamento e estratégia. Lecciona 
disciplinas de turismo e tem variadas publica-
ções sobre o tema. É licenciado em Gestão de 
Empresas Turísticas, mestre em Gestão Estra-
tégica e Planeamento de Turismo e doutoran-
do em Economia.

Tiago Silvério Marques
Director de Multimédia do 
Sport Lisboa e Benfica. Fun-
dou duas empresas, além 
de diversas comunidades 
digitais. É assessor, forma-

dor e estratega de Marketing Digital e Ino-
vação Empresarial, autor do livro Marketing 
de Peso e orador profissional. É licenciado em 
Gestão de Marketing e pós-graduado em Ges-
tão de Empreendedorismo e Inovação.

Kátia Carvalho
Directora executiva da AP 
RAM. Foi Relações Públicas, 
tendo depois dado início a 
uma carreira publicitária. 
Entrou para Associação de 

Promoção da Madeira como Directora de Marke-
ting. É licenciada em Comunicação Social.

I PAINEL
Modelos de promoção - Benchmark

II PAINEL
O Modelo de promoção de Canárias

III PAINEL
Oportunidades para o modelo 

de promoção da Madeira
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Fotografias
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Testemunhos e opiniões dos participantes

“A V Conferência Anual do Turismo foi, à semelhança das anteriores, um excelente fórum de 
debate e reflexão para todos os intervenientes do sector turístico, sejam eles públicos ou priva-
dos.  A experiência, o profissionalismo, bem como o sentido crítico dos seus oradores e comen-
tadores foram, em meu entender, a grande mais-valia deste evento. Que as suas conclusões 
sejam aplicadas, de forma integrada, por todas as partes interessadas, no sentido de uma maior 
adequação da promoção turística da Região Autónoma da Madeira à evolução dos mercados, 
das necessidades e dos instrumentos disponíveis.”
Maria Luísa Órfão

“Respondendo ao repto que me lançam quanto a esta última conferência e a eventos futuros, 
o que me parece essencial é que mantenham a capacidade de variar o tema sobre o qual se 
propõem pôr-nos a reflectir e a qualidade dos oradores principais, que têm tido sempre o mérito 
de gerar discussão e troca de opiniões. 
Esta última Conferência, aliás, é o espelho exactamente disso e o grande mérito que teve, para 
além da excelência dos oradores convidados, foi o de certificar a actualidade das conclusões que 
foram saindo das edições anteriores e que, pela sua pertinência, certamente obrigarão a uma 
actuação futura em conformidade, por parte de todos os que vivem desta indústria.”
André Barreto

“É sempre um enorme prazer estar presente na Conferência Anual do Turismo, a qual contou 
com um leque de óptimos oradores que abordaram uma temática tão pertinente como é a 
promoção turística.
Considero este um excelente espaço de reflexão, troca de ideias e partilha de conhecimentos, 
que nos ajuda a delinear um caminho rumo ao futuro.
Por tudo isto, a Delegação da Madeira da Ordem dos Economistas está de parabéns por mais 
esta iniciativa.”
Isabel Catarina Rodrigues

“As conferências anuais do turismo promovidas pela Delegação Regional da Ordem dos Econo-
mistas da Madeira são já uma referência. A promoção turística, tema desta V Conferencia, gerou 
um debate positivo e produziu um conjunto de recomendações com um enfoque pertinente na 
conjuntura actual.”
Carla Galhanas 

“A V Conferência Anual do Turismo 2011, à semelhança das anteriores, assume-se como um 
importante fórum de reflexão e de discussão de temas essenciais para o Turismo da Madeira, ao 
qual está associado um ambiente de cooperação e um espírito aberto dos seus participantes em 
prol de mais e melhor turismo para a Região. Prima pela excelência da sua organização e dos 
seus oradores, bem como pela abrangência da sua audiência, notando-se que tem vindo a ultra-
passar, cada vez mais, as fronteiras da Região, assumindo um carácter internacional crescente.
O tema da Promoção Turística é extremamente relevante para qualquer destino turístico, mas 
mais preponderante ainda para uma região ultraperiférica como a nossa, extremamente depen-
dente do transporte aéreo e marítimo e onde a conjugação de interesses nem sempre é fácil 
de assegurar. Neste sentido, as reflexões, conclusões e recomendações da V Conferência repre-
sentam um importante contributo colectivo para o desenvolvimento sustentável e sustentado 
do turismo regional.
Parabéns e votos de muito sucesso para as próximas edições.”
Susana Pomar
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Conclusões e recomendações

CONCLUSÕES GENÉRICAS

Enquadramento Internacional da actividade turística

Em 2009, a actividade turística:
- gerou 852 biliões de dólares de receita;
- representou ¼ das exportações de serviços, valor que passa a 40% se incluirmos o trans-
porte aéreo;
- empregou cerca de 204.000.000 de pessoas (1 em cada 9 trabalhadores);
- estima-se que originou 655.000 milhões de dólares em impostos;
- estima-se que representou 1.700.000 milhões de dólares em salários (10% do total mun-
dial).

Em 2010, as chegadas turísticas registaram:
- Na Europa: 471 milhões. Crescimento de 3%. Mantém-se como líder mundial, mas conti-
nua a perder quota de mercado (62% em 1990 para 51% em 2010);
- Na Ásia: 204 milhões. Crescimento de 13%;
- Nas Américas: 151 milhões. Crescimento de 8%;
- No Médio Oriente: 60 milhões. Crescimento de 14%;
- Em África: 49 milhões. Crescimento de 6%;

O crescimento anual mundial, em 2010, foi de 7%, o que permitiu recuperar a perda de 
4% verificada em 2009.

“Apraz-me louvar mais esta iniciativa que, tão positiva e dedicadamente, debateu assuntos de 
tão grande importância para a economia regional.
O Turismo é um dos pilares de sustentação da nossa economia.
Na V Conferência, temas como “Modelos de Promoção” e “Oportunidades para o Modelo de 
Promoção da Madeira” foram debatidos de forma séria e entusiasta, o que demonstra a forte 
capacidade de captar audiências e proporcionar uma forte interacção entre académicos, empre-
sários e especialistas do sector.
Faço votos para que, na próxima edição, sejam tratadas e debatidas linhas de acção que se 
traduzam em referências para a forma de actuação de todos os agentes, quer privados, quer 
públicos.”
Bruno Freitas

“Quem tem acompanhado as Conferências Anuais do Turismo organizadas pela Delegação Re-
gional da Ordem dos Economistas não pode deixar de referir a qualidade das mesmas, não só 
em termos organizativos, mas sobretudo pelos temas escolhidos para as Conferências e para os 
painéis e pela substância das comunicações apresentadas e das discussões. 
São eventos como estas Conferências que me fazem sentir parte de uma Ordem dinâmica e 
preocupada com a realidade presente e que justificam a existência de delegações regionais 
que muito acertadamente se dedicam a particularidades do seu meio envolvente. Na minha 
agenda já tenho marcada a data da próxima conferência (4 de Maio de 2012) e não hesito em 
recomendar que todos os colegas o façam e participem.”
Pedro Telhado Pereira
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De 1950 para 2010, o número de chegadas turísticas internacionais evoluiu de 25 milhões 
para 935 milhões e a OMT estima que chegue aos 1,6 biliões em 2020. O crescimento es-
timado para 2011 cifra-se nos 4% a 5%.

Enquadramento da actividade turística regional em 2010

Agravamento do Problema Estrutural do destino Madeira: falta de 
procura.

I. Efeitos registados em 2010

1. Quebra na entrada de turistas. 
O ano de 2010 registou um total de 838.146 turistas entrados, o que representa um decrés-
cimo de 8% face aos 911.345 confirmados em 2009 que significaram, por si, uma quebra 
de 10,1% face ao total do ano de 2008 (1.013.281 turistas entrados). 2010, face a 2008, 
acumulou perdas de 17,3%.

2. Baixas taxas de ocupação. 
A taxa média de ocupação anual fixou-se em 48%, o que, face aos 52,1% apurados em 
2009, significa uma perda de 4 pontos percentuais. Considerando a perda de 8,3 pontos 
percentuais verificada em 2009 (52,1%), a variação, de 2008 (60,4%) para 2010 é de me-
nos 12,4 pontos percentuais.

3. Quebra da estada média.
Em 2010, registou-se uma estada média de 5,1 dias, o que representa uma diminuição de 
0,1 dias face à média de 2009 (5,2) e 0,2 dias face àquela que se verificou em 2008 (5,3). 
Em 1999, a estada média era de 6,85 dias.

4. Diminuição das dormidas.
As dormidas, em 2010, atingiram o número de 4.994.756, o que representa uma quebra 
de 9,1% relativamente a 2009 (5.396.926), que ficou abaixo, em 11,5%, da quantidade 
registada em 2008 (6.208.144). Em termos acumulados, a perda verificada de 2008 para 
2010 ascende a 16,6%.

5. Esmagamento dos preços médios da hotelaria.
Os proveitos anuais decresceram 11,2%, ou seja, fixaram-se em 227.194 milhões de euros, 
face ao total de 2009, que ascendeu a 255.851 milhões de euros e que representou uma 
quebra de 14,1% face a 2008 (297.847 milhões de euros).
De 2008 para 2010, os proveitos anuais decresceram 23,7%. Neste mesmo período, o nú-
mero de camas evoluiu de 28.057 (2008) para 28.934 (2009) e para 28.828 (2010).

6. Tendência agravada na evolução do Revpar.
O Revpar (rendimento por quarto disponível) atingiu, em 2010, 27,85 euros, sendo 11,7% 
menor que o valor de 2009 (30,62 euros), que, face aos 36,76 euros apurados em 2008, 
representou uma quebra de16,7%. De 2008 para 2010, o decréscimo do rendimento por 
quarto disponível foi de 26,4%.
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II. Causas identificadas

1. Maior concorrência global, sem que a Madeira apresente efectiva capacidade de reacção.

2. Ausência de posicionamento estratégico, condicionado pela evolução do macro produto 
(perda de autenticidade e de atractividade), ineficiente segmentação e débil comunicação 
e gestão da marca (falta de consistência e coerência com produto);

3. Insuficiência de recursos e necessidade de rever a sua aplicação.

4. Forte vulnerabilidade do destino face a ocorrências extraordinárias de ordem interna ou 
externa.

5. Falta de capacidade de adequação ao “novo” consumidor.

No âmbito da análise comparada, realizada a outros modelos de pro-
moção (Lógica de Benchmarking)

Conclusões específicas

- O investimento em promoção deve corresponder à importância económica que assume o 
sector na economia regional.
- Não existindo um modelo ideal para a promoção, impõe-se uma atitude de constante 
adequação e de estudo e acção face às evoluções que permanentemente ocorrem.
- A tecnologia desempenha um papel fundamental no estabelecimento da ponte entre os 
fornecedores de viagens e os consumidores – humanização da tecnologia (elevados níveis 
de personalização e serviço ao cliente excepcional).
- Inexistência de uma análise do retorno do investimento realizado na promoção turística
realizada na Região.
- Investir em promoção, por si só, não significa investir bem. A análise sobre o montante 
destinado à promoção deve incorporar o significado dos resultados dessa mesma promo-
ção.
- A existência de um orçamento de promoção não é garantia, por si só, de sucesso. A qua-
lidade da promoção deve ser tida como prioridade.
- A escassez de recursos impõe maior exigência na aplicação dos recursos e um esforço
reforçado no envolvimento de todos os intervenientes.
- A atractividade do destino é um processo dinâmico e exigente em termos de presença,
onde a assinatura/marca assume um papel fundamental.
- É fundamental uma coesão ao nível do destino, para que este fale a uma única só voz.
- Impõe-se coerência na mensagem da promoção, respeitando a autenticidade e a genui-
nidade.

- A monitorização da satisfação dos turistas e a compreensão daquilo que se está a passar 
nos mercados de origem são exigências permanentes, constantes e obrigatórias de aten-
der.
- A dinâmica actual dos mercados concorrentes exige uma atitude muito mais pró-activa e
célere de actuação, ou seja, uma mudança profunda nos procedimentos.
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Recomendações

- Reposicionar o Turismo no quadro do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da 
Madeira, conferindo-lhe posição correspondente à importância da sua contribuição para a 
economia regional.
- Reforçar o orçamento da promoção, atendendo ao envolvimento dos vários intervenien-
tes, públicos e privados, e ao retorno, aferido através do gasto médio por turista.
- Implementar um procedimento de acompanhamento que permita aferir, analítica e per-
manentemente, o retorno de todo o investimento realizado na promoção turística (retorno 
por o mercado, gasto médio dos turistas por mercado, entre outros aspectos).
- Definir e assumir, com rigor e coerência, os critérios do investimento na promoção, em 
função da análise de retorno e do estudo constante de cada mercado envolvido, atendendo 
à respectiva especificidade económica e ao peso que assume a actividade turística.
- Envolver, de forma activa e permanente, o Observatório do Turismo, agora criado pela 
UMa, em todo o trabalho de planeamento, análise e acompanhamento da actividade tu-
rística.
- Promover maior coordenação, cooperação e articulação, visando a optimização da aplica-
ção dos recursos, a obtenção de sinergias e adopção de meios transversais de interesse a 
toda a economia regional, envolvendo todas as entidades, organismos, produtos e serviços
com presença externa.
- Valorizar e envolver todos os activos regionais com potencial promocional, independente-
mente do sector de actividade, numa lógica de intervenção integrada.
- Desenvolver novas formas que garantam maior e constante presença externa da Região.
- Desenvolver redes de simpatia (I am Madeira), envolvendo pessoas, instituições e even-
tos com ligação efectiva e potencial à Região e integrada numa estratégia de comunicação
única e estruturada.
- Promover a inovação em todos os aspectos dos promoção turística, actualizando e intro-
duzindo novos métodos, considerando o espaço das novas tecnologias e visando novos 
processos de actuação e monitorização;
- Eliminar a disfunção ética da proposta de valor da nossa oferta, recuperando os valores 
intrínsecos, utilizando os factores distintivos que tornam único o destino.
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No âmbito do modelo de promoção das Canárias

Conclusões

- Existe um novo ambiente turístico que é preciso assumir: um novo consumidor, uma nova 
oferta turística, um novo ambiente económico e um novo paradigma de comunicação.
- A dimensão não é condição obrigatória para o sucesso. A forma de actuar faz a diferença.
- A questão “O que vais fazer nas férias?”substituiu “Onde vais de férias?”.
- O sucesso do turismo das Canárias deve-se, essencialmente, à atitude de todo o sector. 
O consenso alargado a todos os agentes envolvidos permitiu a definição de uma actuação 
coesa e concertada em prol do interesse comum daquele destino.
- A existência de um Plano Estratégico permitiu a assunção de uma definição de toda a ac-
tuação, sem espaço para hesitações, indecisões ou acções desenquadradas. O Plano Estra-
tégico corresponde ao compromisso assumido e é visto como o instrumento fundamental 
da condução da actividade turística das Canárias.
- O Plano Estratégico decorre de um amplo acordo de compromisso para a competitividade 
e qualidade do turismo das Canárias e contempla as áreas normativa, de formação, promo-
ção, restauração, inspecção, sensibilização, reabilitação e inovação.
- Em função da especificidade das Canárias, definiu-se, clara e objectivamente, a segmen-
tação do público-alvo e do produto, o que permitiu uma “focagem” no essencial, atribuin-
do, sempre, uma atenção redobrada àquilo que os clientes desejam.
- A existência e a aplicação do Plano Estratégico permitiu às Canárias uma maior capacida-
de de recuperação do efeito da crise mundial de 2009, tendo-se verificado, mesmo ainda 
antes das ocorrências no norte de África, um relançamento do destino, com efeito imediato
no aumento da ocupação e dos preços praticados.
- A promoção é uma discussão de segunda fase. Antes, temos que olhar o destino e definir 
o queremos para o seu futuro. Daí a urgência em relevar as raízes estratégicas através do
exercício da segmentação e da diferenciação. É a partir daqui que resulta o focus no es-
sencial.
- A segmentação e a diferenciação foram as apostas certas para o crescimento e para este
ter sustentabilidade.
- O efeito da promoção depende das forças de atracção dos intervenientes.

Recomendações

- Elaborar e adoptar, com urgência, um Plano Estratégico para o turismo da RAM.
- Gerar consensos alargados e assumir compromissos em que o sector se reveja, reforçando 
as forças de atracção de todos os intervenientes.
- Fomentar a concentração da promoção numa única entidade responsável e uma nova 
atitude que vise criar sinergias, assumir um rumo e conseguir fazer falar todo o sector a 
uma só voz.
- A exigência na inspecção e no cumprimento das normas é condição de garantia de reco-
nhecimento do padrão da oferta;
- Face à escassez de recursos, impõe-se, de forma urgente, segmentar, diferenciar (pela 
autenticidade e pela genuinidade) e focar a promoção no essencial.
- Importa ser diferente, não só no produto/oferta, mas também na forma como se comu-
nica.
- A gestão das expectativas geradas depende da coerência da promoção, da mensagem e 
muito da marca, pelo que, a medir pela actual reacção ao “body.mind.madeira”, se impõe 
uma reflexão e acção imediatas.
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- Avaliar a notoriedade da assinatura da marca “Pérola do Atlântico” e assumir a possibili-
dade da sua recuperação.
- Recorrer à utilização das novas tecnologias para dispor de informação actualizada diaria-
mente sobre a satisfação dos turistas e as suas preferências.
- Promover a coordenação da mensagem na promoção.
- Criar instrumentos que permitam intervir em áreas muito importantes, como seja a rea-
bilitação do produto, que deve ser um objectivo estratégico.
- Ter permanente atenção aos desafios e oportunidades que surgem, actuando de forma 
integrada e partilhada.
- Criar instrumentos de medição da capacidade de carga do destino.
- As entidades responsáveis pela promoção devem adoptar uma perspectiva mais comer-
cial e criar essas condições (ex: site comercial do destino).

No âmbito das oportunidades para o modelo de promoção da 
Madeira

Conclusões específicas

- O destino, e, consequentemente, a promoção devem atender e adaptar-se à evolução de-
mográfica, apostar na inovação, investir estrategicamente, sobretudo, na sustentabilidade, 
e reforçar a marca e a mensagem nos vários canais.
- A sustentabilidade impõe uma garantia do nível e qualidade da oferta no âmbito do 
produto, da acomodação e das infraestruturas associadas, visando a competitividade inter-
nacional.
- A identidade competitiva, conseguida através da marca e das mensagens na comuni-
cação, requer uma actualização da marca nos canais existentes e a utilização, junto dos 
media, de mensagens simples e de identidade única.
- Na comunicação, os símbolos - entenda-se as referências próprias - são intocáveis, mas a
comunicação pode, e deve, ser adaptada a cada situação.
- A Madeira não pode ter um enfoque na quantidade, mas na qualidade dos turistas en-
trados. Em vez de volume, deve-se apostar na mais-valia que o turista possa trazer ao 
rendimento bruto da Madeira.
- Deve haver um compromisso de longo prazo, uma actuação planeada, pelo menos, para 
10 anos.
- Assumir, claramente, o segmento alvo da RAM, o “sénior”, sem descurar novas oportu-
nidades.
- A adopção da modalidade “all inclusive” na ilha da Madeira, em hotéis de quatro e cinco
estrelas, não é compatível com o conceito pretendido: a RAM é uma pequena região e a
oferta de “qualidade” sofre com essa decisão; os preços praticados são os mais baixos ve-
rificados, o que provoca maior pressão sobre eles e um efeito indutor sobre todo o sector,
nomeadamente, sobre a restante oferta hoteleira, restauração e comércio, o que é devas-
tador e de grande relevância.
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Recomendações

- As oportunidades para o destino Madeira passam pela focagem da comunicação numa 
“experiência autêntica”, relevando a sustentabilidade e a característica natural do destino, 
a proximidade e acessibilidade, a focagem em aspectos de alta qualidade e do conceito de 
“destino boutique premium” e considerando a necessidade de enfatizar a particularidade 
do destino “apelativo”.
- Assumir a “Pérola do Atlântico” como assinatura da marca turística da Madeira, recupe-
rando toda a força que a mesma ainda conserva e correspondendo à vontade e à opinião 
generalizada.
- Assumir um compromisso que traga de volta o “glamour” à Madeira.
- Investir profundamente nas imagens publicitárias, fazendo com que as mesmas corres-
pondam à nossa oferta e aos aspectos que a diferenciam e a tornam única.
- Criar uma “escola de turismo 2.0”, aproveitando a visibilidade existente, potenciando a 
presença externa e promovendo a Madeira na internet.
- Recorrer a ferramentas modernas e de tecnologia de ponta (CRM e outros) para gerir os 
mercados/turistas, o que deve ser feito também através de uma análise sentimental.
- Antecipar decisões sobre tendências com impacto directo e objectivo na sustentabilidade
do sector, como seja a adopção da modalidade de “all inclusive” na ilha da Madeira, pro-
curando salvaguardar o futuro da região, admitindo, para defesa do destino, a sua eventual 
proibição.
- Criar condições para voltarmos a ter cadeias internacionais de renome a operar no sector
hoteleiro.
- Seleccionar melhor os meios utilizados para nos promovermos e a respectiva apresenta-
ção, que deve ser, dentro do possível, individualizada.
- Contrariar a tendência dos operadores turísticos em fazer da Madeira um destino “sol
e praia”;
- Actuar sobre os factores críticos de sucesso, com determinação e empenho:
1. adoptar um plano estratégico; 
2. aprofundar a colaboração público-privada; 
3. incorporar inovação em todo o processo; 
4. reconquistar a marca forte e utilizar mensagens simples e consistentes; 
5. desenvolver relações de qualidade com os media e iniciativas de marketing de longo 
alcance.
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Programa
8h30-9h30

9h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-14h00

14h00-15h30

15h30-16h00

16h00-17h30

17h30-18h00

Recepção dos participantes

Sessão de abertura
Eduardo Jesus
Presidente do Secretariado Regional da Madeira
da Ordem dos Economistas
Francisco Murteira Nabo
Bastonário da Ordem dos Economistas
Conceição Estudante
Secretária Regional do Turismo e Transportes do GRM
Alberto João Jardim
Presidente do Governo Regional da Madeira

Coffee-break

I PAINEL
Novos modelos de distribuição
Moderador: Jorge Marrão
Partner da Deloitte – Tourism, hospitality and leisure - 
Portugal
Orador: António Loureiro
Director-Geral da Travelport Portugal e Brasil
Comentador: João Welsh
Delegado Regional da APAVT na Madeira

Debate

Pausa para almoço

II PAINEL
Gestão do preço
Moderador: Roberto Santa Clara
Director Adjunto dos Aeroportos da Madeira
Orador: Jordi Schoenenberger
Partner da Deloitte – Tourism, hospitality and 
leisure - Espanha
Comentador: Ricardo Gonçalves
Director da Deloitte - Tourism, hospitality and 
leisure - Portugal

Debate

Coffee-break

III PAINEL
Promoção de destinos na actualidade
Moderador: Kátia Carvalho
Directora Executiva da AP RAM
Orador: Peggy Bendel
Comentador: Francisco Lopes dos Santos
Consultor PROINOV

Debate

Sessão de encerramento
Ivo Correia
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da
Deleg. Regional da Madeira da Ordem dos 
Economistas
Francisco Murteira Nabo
Bastonário da Ordem dos Economistas
Jorge Costa
Presidente do Instituto de Promoção
e Desenvolvimento do Turismo - IPDT
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António Loureiro
Director-Geral da Travelport 
Portugal e Brasil. Os primei-
ros passos do seu percurso 
profissional foram dados na 
área das publicações, a que 

se seguiu uma incursão no sector do transpor-
te aéreo. Fundou o MBA Executivo em Gestão 
de Negócios do Turismo na Universidade Au-
tónoma de Lisboa. É orador em palestras e se-
minários promovidos por entidades do sector 
turístico, quer nacionais quer internacionais. 

João Welsh
Delegado Regional da APA-
VT na Madeira. Tem ocupa-
do diversos cargos de Pre-
sidência e Administração 
em empresas do sector 

turístico, bem como funções dirigentes na 
área do associativismo. É Membro do Conse-
lho Consultivo da Associação de Promoção da 
Madeira e participa regularmente, como ora-
dor/comentador/moderador, em congressos, 
seminário e conferências sobre Turismo.

Jorge Marrão
Partner da Deloitte – Tou-
rism, hospitality and leisu-
re Portugal. Licenciado em 
Gestão de Empresas, tem 
desenvolvido a sua acti-

vidade profissional nas áreas de auditoria e 
consultoria, tendo ocupado cargos de Direc-
ção em várias empresas por onde passou. É 
membro do painel de especialistas da World 
Travel Tourism Council e representa a Deloitte 
no Conselho Empresarial para o Desenvolvi-
mento Sustentável. Lecciona e tem sido ora-
dor em diversas conferências. Jordi Schoenenberger

Partner da Deloitte – Tou-
rism, hospitality and leisure 
Portugal.  Foi Director na 
Arthur Andersen e Mana-
ging Director na Bearing 

Point. Tem-se especializado em programas 
de transformação empresarial do ponto de 
vista estratégico e operacional e de Post Mer-
ger Integration; em projectos de melhoria de 
processos e de redução de custos; e no dese-
nho estratégico, organizacional e consultoria 
de gestão. É licenciado em Economia, tem 
publicado diversos artigos e sido orador em 
inúmeros cursos e seminários.

Peggy Bendel
Vice-Presidente Sénior da 
Bendel Communications 
International. Começou por 
escrever sobre viagens. Tra-
balhou nas áreas do desen-

volvimento económico, comércio internacio-
nal e turismo. Esteve na origem da campanha 
“I Love New York”. Foi Presidente da Divisão 
de Turismo da Development Counsellors In-
ternational. Premiada com o The Winthrop 
Grice Lifetime Achievement in Public Rela-
tions pela Hospitality Sales and Marketing 
Association International, pertence a diver-
sas associações do sector. É frequentemente 
oradora em conferências internacionais sobre 
branding, crise comunicacional, marketing e 
relações públicas.

Ricardo Gonçalves
Director da Deloitte – Tou-
rism, hospitality and leisure 
Portugal. Coordenou as três 
edições do Prémio Turismo 
de Portugal. Integra o de-

partamento de Travel, Tourism & Leisure da 
Deloitte em Madrid, onde tem conduzido 
diversos estudos de mercado e viabilidade 
e elaborado planos estratégicos e de marke-
ting. Tem publicados artigos nos principais di-
ários portugueses e em revistas relacionadas 
com o turismo. Foi orador em várias conferên-
cias e lecciona na Pós-graduação de Turismo e 
Hotelaria na Faculdade de Economia do Porto.

Francisco Lopes dos Santos
Consultor PROINOV. Licen-
ciado em Organização e 
Gestão de Empresas, fez um 
MBA, um Mestrado em Ges-
tão de Empresas, o Doutora-

mento e diversos cursos de especialização. É 
Professor Auxiliar no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, onde está como responsável 
por Planeamento e Controlo de Gestão. Tem 
inúmeras publicações, actuando nas áreas da 
Estratégia e Inovação, Finanças e Controlo de 
Gestão, Qualidade e Desenvolvimento Orga-
nizacional.

Roberto Santa Clara
Director-Adjunto dos Ae-
roportos da Madeira. Foi 
Director de Marketing da 
Empresa de Cervejas da 
Madeira. Na ANAM, esteve 

também como Vogal da Comissão. É membro 
da Direcção da Associação de Promoção da 
Madeira. Possui experiência como formador e 
consultor em Marketing. É licenciado em Ma-
rketing e Publicidade.

Kátia Carvalho
Directora executiva da AP 
RAM. Foi Relações Públicas, 
tendo depois dado início a 
uma carreira publicitária. 
Entrou para Associação de 

Promoção da Madeira como Directora de Ma-
rketing. É licenciada em Comunicação Social.

I PAINEL
Novos modelos de distribuição

II PAINEL
Gestão do preço

III PAINEL
Promoção de destinos na actualidade
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Fotografias
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Testemunhos e opiniões dos participantes

“A Conferência já faz parte do panorama turístico da RAM. Um espaço inovador de debate 
dos assuntos que  preocupam  o futuro da Região e do Turismo em geral. Cada ano que 
passa, a expectativa vai aumentando e os assuntos em debate têm contribuído, e muito, 
de forma a valorizar conhecimentos a todos aqueles que participam. Bem hajam.”
João Sanches 

“O sector turístico é o motor da economia madeirense. Daí que seja muito ajuizado e 
pertinente analisar e adequar aos tempos actuais o modelo ideal de promoção para a 
Madeira e Porto Santo. Para tal, é preciso envolver as pessoas do sector, mas não só. Sa-
ber aprender com quem sabe, mobilizar as vontades rumo a uma economia de sucesso e 
geradora de riqueza e emprego. É possível, não é utopia!”
João Lucas

“Esta Conferência constitui-se um contributo muito positivo da sociedade civil para o 
desenvolvimento contínuo deste importante sector da economia regional. Com algumas 
sugestões implementadas, resta agora medir as consequências através dos resultados 
atingidos.”
Andrew Zino

“Num ano atípico, em que a Madeira foi vítima de catástrofes, que muito rapidamente 
foram divulgados por todo o Mundo, julgo que a temática da IV Conferência não podia 
ser mais oportuna do que foi. O Marketing Turístico merece, sem qualquer dúvida, uma 
maior atenção de todos os intervenientes neste sector e foi isso mesmo que foi realçado. 
É necessário promover a diferenciação do destino e, em simultâneo, acompanhar as no-
vas tendências de promoção dos destinos.”
Duarte Vicente Afonso

“Recomendo uma profunda análise e reflexão sobre as propostas e conclusões das an-
teriores conferências. É muito importante ouvir a experiência de quem sabe, mas não 
menos interessante permitir que a nova geração se pronuncie, trazendo novos inputs.”
Dina Cravo

“A temática escolhida foi de uma pertinência e importância, numa época em que se 
discute o papel relevante que o sector do Turismo tem para o desenvolvimento da eco-
nomia da Madeira. É de louvar a iniciativa e congratular a organização pela qualidade 
dos oradores trazidos à Conferência, que deixaram contributos muito importantes para 
todos os agentes económicos que queiram encarar o futuro do sector com inovação e 
empreendedorismo.
Os temas dos painéis, “Novos Modelos de Distribuição”, “Promoção de Destinos na Ac-
tualidade” e “Gestão do Preço”, vieram introduzir maior dinâmica e criatividade no de-
senvolvimento do sector, deixando contributos muito importantes a todos os agentes 
económicos, de modo a que estes encarem o futuro do sector de modo inovador e em-
preendedor.”
Bruno Freitas
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Conclusões e recomendações

CONCLUSÕES GENÉRICAS

Problema estrutural do destino Madeira: Falta de procura.

I. Efeitos registados em 2009

1. Quebra na entrada de turistas. 
O ano de 2009 registou um total de 910.868 hóspedes entrados, o que representa uma 
quebra de 10,1% face ao total do ano de 2008 (1.013.281 hóspedes entrados).

2. Baixas taxas de ocupação. 
A taxa média de ocupação anual fixou-se em 52,2%, ou seja, menos 8,2 pontos percentu-
ais que a taxa média de ocupação anual de 2008 (60,4%). 

3. Quebra da estada média.
Em 2009 registou-se uma estada média de 5,21 dias, o que representa uma diminuição de 
1,33% face à estada média de 2008. Em 1999 a estada média era de 6,85 dias.

4. Diminuição das dormidas.
As dormidas, em 2009, atingiram o número de 5.511.249, o que representa uma quebra 
de 11,2% (em 2008, as dormidas totalizaram 6.208.144).

5. Esmagamento dos preços médios da hotelaria.
Os proveitos anuais decresceram 14,0%, ou seja, fixaram-se em 256,005 milhões de euros, 
face aos total de 2008 que ascendeu a 297,847 milhões de euros.
Neste mesmo período o número de camas passou de 28.057 para 28.934.

6. Tendência agravada na evolução do Revpar.
O Revpar (rendimento por quarto disponível), em 2009, foi de 30,61 euros, o que represen-
ta uma quebra de 16,7% face ao ano de 2008 (36,76 euros).

II. Causas identificadas

1. Maior concorrência global;

2. Posicionamento estratégico, condicionado pela evolução do macro produto (perda de 
autenticidade e de atractividade); ineficiente segmentação e inadequada comunicação e 
gestão da marca (falta de consistência e coerência com produto);

3. Insuficiência de recursos.
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No âmbito da distribuição

Conclusões Específicas

- Genericamente, não existe visibilidade da Madeira na WEB;
- Quando existe, acontece de forma pouco profissional (site institucional desactualizado e 
desadequado face às tendências actuais);
- Os principais motores de busca não identificam a Madeira (categorias pesquisadas no 
Google UK: islands holidays, family holidays, sports holidays nature holidays, kids holidays, 
sightseeing holidays. Apenas em walking holidays, a Madeira figurava e, neste caso, na 
10ª posição);
- A Madeira está ausente das redes sociais.
- Hoje: 79% dos turistas encontram a informação na WEB 17% encontram junto de fami-
liares e amigos e apenas 17% junto das tradicionais brochuras.

Recomendações

- Assumir uma estratégia para a distribuição assente numa visão de futuro e não em tác-
ticas imediatistas;
- Os canais de distribuição de um destino turístico não são manipuláveis, movem-se por 
interesses próprios. Esta realidade não pode ser descurada na gestão dos mesmos,  aten-
dendo, sempre, à perspectiva do fornecedor e não do proprietário;
- A presença da Madeira na Web tem de ser implementada e desenvolvida por especialis-
tas, visando, também, o controlo possível dessa mesma presença;
- A Madeira tem que estar presente nas redes sociais que são, actualmente, determinantes 
na divulgação e promoção de um destino;

No âmbito da gestão do preço

Conclusões

- O preço tem sido a variável de “socorro” no ambiente actual;
- O sacrifício do preço coloca em causa a sustentabilidade do sector;
- O impacto da hegemonia de Grupos Hoteleiros líderes de mercado – posição dominante - 
no esmagamento de preços em destinos de micro dimensão é determinante e condiciona 
todo o sector;

Recomendações

- Estudar os mercados e privilegiar aqueles de maior rendimento;
- Assumir a segmentação como princípio basilar;
- Adoptar um posicionamento estratégico competitivo, baseado:
- Numa nova estratégia de canais e de relacionamento;
- Revisão do management.
- Fidelizar o cliente, estudando-o, apurando o melhor cliente para a Madeira;
- Não basear a concorrência no preço mas, em alternativa, gerir os canais de venda;
- Estabelecer uma estratégia comercial baseada numa definição clara do perfil da marca;
- Adoptar uma política de preços formada a partir do perfil do cliente e não das taxas de 
ocupação.
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No âmbito da promoção

Conclusões específicas

- Carência de focalização;
- Inadequada segmentação;
- Deficiente gestão da Marca:
- Ausência de estabilidade da Marca;
- Desconhecimento da notoriedade e do valor da Marca 
- Estratégia pouco clara e difusa.

Recomendações

- Definição clara de estratégia:
- Focalização / Segmentação
- Consistência na comunicação, na imagem, na assinatura e na marca;
- Apostar em imagens e mensagens que identifiquem o produto e afirmem a diferenciação;
- Estabilidade – Acabar com alterações constantes ao nível da comunicação;
- Explorar o potencial e a actual notoriedade da assinatura “PÉROLA DO ATLÂNTICO”;
- Coerência da Marca com o produto. O destino tem que ser verdadeiramente autêntico;
- Estabilidade dos Investimentos em Promoção;
- Decidir as opções de promoção com base em indicadores de retorno;
- Lição a aplicar ao destino Madeira:
  1. Rely on research; 
  2. Be true to your identity; 
  3. Involve as many senses as possible: sight, sound, smell, taste, touch; 
  4. Use the attributes that make you distinctive; 
  5. Tailor messages to key target markets; 
  6. Don’t let internal challenges –or politics -get in the way; 
  7. Seek dedicated funding; 
  8. Never rest on your laurels!!!
  9. If  you think you’re done – you’re not! REPEAT, REPEAT, REPEAT!!!
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Programa
8h30-9h30

9h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-14h00

14h00-15h30

15h30-16h00

16h00-17h30

17h30-18h00

Recepção dos participantes

Sessão de abertura
Dr. Eduardo Jesus
Presidente do Secretariado Regional da Madeira
da Ordem dos Economistas
Dr. Murteira Nabo
Bastonário da Ordem dos Economistas
Eng.º Fernando Pinto
Presidente Executivo / CEO da TAP
Dr.ª Conceição Estudante
Secretária Regional do Turismo e dos Transportes do
GRM

Coffee-break

I PAINEL
Competitividade do transporte aéreo da RAM
Moderador: Dr. André Barreto
Director da Associação de Promoção da RAM
Orador: Dr. Gavin Eccles
Professor Universitário / Associado da Neoturis
Orador: Eng.º Guilhermino Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração da ANA
e da ANAM
Comentador: Dr. José Agostinho Pereira de Gouveia
Economista/Consultor/ Ex-Secretário Regional da
Economia do GRM

Debate

Pausa para almoço

II PAINEL
Perspectivas do transporte aéreo
Moderador: Dr. Roberto Santa Clara
Director Adjunto da ANAM
Orador: Dr. Carlos Paneiro
Director de Vendas da TAP
Orador: Dr. António Menezes
Presidente do Conselho de Administração da 
SATA
Orador: Dr. John Grant
Managing Director da ASM Global

Debate

Coffee-break

III PAINEL
Dinâmica das novas rotas
Moderador: Armando Rocha
Partner da Neoturis
Orador: Vitor Neto
Ex-Secretário de Estado do Turismo
Orador: Dr. José Poças Esteves
Sócio-gerente da SaeR
Comentador: João Welsh
Delegado para a Madeira da APAVT

Debate

Sessão de encerramento
Dr. Ivo Correia
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da
Delegação Regional da Madeira da Ordem 
dos Economistas
Prof. Doutor Jorge Costa
Presidente do Instituto de Planeamento
e Desenvolvimento do Turismo
Dr. Murteira Nabo
Bastonário da Ordem dos Economistas

Fernando Pinto
Presidente Executivo/CEO da 
TAP. Licenciado em Engenharia 
Mecânica, iniciou a sua activi-
dade como estagiário de Enge-
nharia, na VARIG, onde foi chefe 

do sub-departamento de oficinas e manutenção e 
Director Presidente. Ocupou, também, os cargos 
de Director Técnico e Director Presidente na com-
panhia RIO-SUL. Foi Presidente da AEA, bem como 
do Conselho da IATA. 

Keynote speaker
Presidente Executivo / CEO da TAP
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Gavin Eccles
Associado da Neoturis e Pro-
fessor Universitário. Tem uma 
vasta experiência nos sec-
tores da aviação, hotelaria e 
turismo, trabalhando com o 

Turismo de Portugal, a ANA/ANAM e a AHP no 
desenvolvimento do transporte aéreo em Portu-
gal. É responsável pelo marketing, comunicação 
e pelo business planning de várias companhias 
aéreas, de algumas cadeias de hóteis Meridien e 
do gabinete de turismo londrino. É professor de 
Turismo e Marketing em diversas universidades 
portuguesas e inglesas, contribui assiduamente 
com artigos sobre o desenvolvimento do sector 
turístico e participa regularmente, como orador, 
em conferências internacionais.

Guilhermino Rodrigues 
Presidente dos Conselhos de 
Administração da ANA, da 
ANAM e da NAER e Adminis-
trador da ADA. Licenciado em 
Engenharia Electrotécnica, co-

meçou a sua actividade na Carris, como técnico de 
planeamento na Carris, tendo chegado a Director 
Adjunto da Direcção de Estudos e Planeamento. 
Foi Director do Departamento de Infra-estruturas 
Viárias da Câma ra Municipal de Lisboa, Director 
Geral da Transroda e Director Adjunto para a 
área do Planeamento e Projectos de Inovação 
Tecnológica e vogal do Conselho de Gerência do 
Metropolitano de Lisboa. Exerceu as funções de 
Secretário de Estado dos Transportes e Assessor 
do Primeiro Ministro para as áreas de Transportes 
e Ordenamento do Território. Tem participado em 
vários estudos e actividades de consultoria sobre 
transportes.

José Pereira de Gouveia
Partner da Claramente, Con-
sultores de Gestão. Licenciado 
em Organização e Gestão de 
Empresas, tem uma longa car-
reira que envolve a passagem 

por diversas empresas e a ocupação de diferen-
tes cargos, alguns de Presidência. Foi Secretário 
Regional da Economia e Cooperação Externa do 
Governo Regional da Madeira, com responsabi-
lidades de supervisão no domínio, entre outros, 
dos aeroportos e transporte aéreo. 

André Barreto
Director-Geral da Estalagem 
Quintinha de São João. Cola-
borou na abertura do Hotel 
Residencial Quinta do Furão 
e na Estalagem Jardins do 

Lago e concebeu e implementou o projecto 
da Estalagem Quintinha de São João. Foi vo-
gal da Direcção da Associação de Promoção 
da Madeira e Presidente da Mesa de Hotelaria 
da ACIF. É licenciado em Gestão de Empresas e 
graduado em Gestão Hoteleira.

Carlos Paneiro
Director Geral de Vendas da 
TAP. Licenciado em Organi-
zação e Gestão de Empre-
sas, tem passado por várias 
áreas da transportadora aé-

rea nacional, tais como, a gestão operacional 
do programa, o planeamento/marketing ou a 
gestão de rotas. Esteve no projecto de reorga-
nização da empresa e pertence à direcção do 
Revenue Management. 

Vítor Neto
Ex-Secretário de Estado do 
Turismo. Preside e dirige o 
grupo empresarial «Teófilo 
Fontainhas Neto», com ac-
tividades na área do turis-

mo, entre outras. É Presidente da Comissão 
Organizadora da Bolsa de Turismo de Lisboa 
e da Associação Empresarial da Região do Al-
garve; Vice-Presidente da AIP; Administrador 
da Globalgarve, Agência de Desenvolvimento 
do Algarve; e membro do Conselho Geral e de 
Supervisão da TAP, da Assembleia Municipal 
de Albufeira e da Assembleia Metropolitana 
do Algarve. Foi Deputado à Assembleia da 
República.

António Menezes
CEO da SATA. Licenciado, 
Mestre e Doutorado em 
Economia. É Professor Au-
xiliar da Universidade dos 
Açores e membro do Centro 

de Estudos Económicos Aplicados do Atlânti-
co. Tem inúmeras publicações científicas na 
área do turismo. Recebeu prémios vários e 
está ligado a diversos projectos sobre trans-
portes e turismo.

José Poças Esteves
Sócio-gerente da SaeR – 
Sociedade de Avaliação 
Estratégica e Risco, Lda. 
Licenciou-se em Finanças 
e possui dois Master Class, 

um em Strategic Change, outro em e-Bussi-
ness Strategy. É Partner da Pricewaterhouse-
Coopers e sócio Honorário do Fórum Efficient 
Consumer Response Portugal. Preside o Con-
selho de Administração da Companhia Por-
tuguesa de Rating, SA. Lecciona em diversos 
cursos de pós-graduação.

John Grant
Director da Airport Strategy 
and Marketing Limited. É 
responsável pela expansão 
estratégica da empresa, 
nomeadamente nos novos 

mercados emergentes. Tem trabalhado com 
diversos clientes por todo o mundo, especial-
mente em projectos de privatização de aero-
portos. A sua experiência anterior inclui mais 
de 20 anos na indústria aeronáutica, desem-
penhando várias funções ao nível da gestão.  

João Welsh
Delegado Regional da APA-
VT na Madeira. Tem ocupa-
do diversos cargos de Pre-
sidência e Administração 
em empresas do sector 

turístico, bem como funções dirigentes na 
área do associativismo. É Membro do Conse-
lho Consultivo da Associação de Promoção da 
Madeira e participa regularmente, como ora-
dor/comentador/moderador, em congressos, 
seminário e conferências sobre Turismo.

Roberto Santa Clara
Director-Adjunto dos Ae-
roportos da Madeira. Foi 
Director de Marketing da 
Empresa de Cervejas da 
Madeira. Na ANAM, esteve 

também como Vogal da Comissão. É membro 
da Direcção da Associação de Promoção da 
Madeira. Possui experiência como formador e 
consultor em Marketing. É licenciado em Ma-
rketing e Publicidade.

Armando Rocha
Sócio da Neoturis. Foi Secre-
tário do Conselho Nacional 
do Turismo e, no Instituto 
de Promoção Turística, es-
teve ligado à organização 

dos maiores eventos turísticos que tiveram 
lugar em Portugal. Exerceu funções de direc-
ção e consultadoria em diversas empresas do 
sector turístico. Passou por vários Gabinetes 
Ministeriais e de Secretarias de Estado. Licen-
ciado em Economia, tem sido palestrante em 
diferentes cursos.

I PAINEL
Competitividade do transporte 

aéreo da RAM

II PAINEL
Perspectivas do transporte aéreo

III PAINEL
Ambiente - Oportunidade ou Ameaça
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Testemunhos e opiniões dos participantes 

“Após duas conferências de grande interesse, as expectativas são já muito altas. Foram, no 
entanto, superadas, com uma organização exemplar, um tema actual e pertinente e um painel 
digno de uma conferência internacional. Foi um evento esclarecedor, abrangente e dinâmico, 
com o tema (transporte aéreo) a ser apresentado sob diferentes perspectivas e considerando 
diversas visões e distintos segmentos.”
Nélia Alves

“Como ilha que somos, estamos extremamente dependentes do exterior, pelo que os transpor-
tes aéreos desempenham um papel crucial para a região. A III Conferência Anual do Turismo foi, 
assim, extraordinamente importante pelo debate em torno de um tema vital para a economia 
regional.”
Luís David

”Esta conferência constitui um meio eficaz  na exposição de ideias, na contraposição de opiniões 
e no debate e conhecimento de factores a melhorar. Na verdade, faz o necessário balanço das 
diferentes actuações das organizações no sector do turismo.”
Maria do Monte Soares Gonçalves Pereira

”O  que mais me marcou foi, sem dúvida, a escolha do tema desta conferência e a qualidade 
dos palestrantes, moderadores e convidados, que contribuíram para fazer da III Conferência 
Anual do Turismo um evento ímpar do turismo em Portugal.”
Catarina Prazeres

”A III Conferência Anual do Turismo foi extremamente interessante e enriquecedora, tendo 
atingido os seus objectivos, nomeadamente a divulgação de estratégias e orientações, através 
das participações de figuras nacionais e internacionais e do debate da realidade regional com a 
intervenção de entidades que operam nas diversas vertentes do sector. Estou certa de que para 
o ano participarei novamente.”
Ana Maria Basto Machado

”Penso que foi uma conferência onde, para além do debate sério e apaixonado, se ficaram a 
conhecer alguns importantíssimos aspectos da aviação comercial directamente relacionados 
com a Madeira, tornando-a um fórum privilegiado a nível nacional para debater de uma forma 
séria e profissional a problemática do turismo.” 
Armando Rocha

”Uma excelente organização, com um tema fundamental para o desenvolvimento económico 
da região.
Um exemplo do que uma organização profissional, usando as suas competências profissionais, 
pode fazer pela sociedade onde se insere. Parabéns.”
José Poças Esteves

”Esta III Conferência Anual do Turismo encerrou um ciclo de eventos dedicados à reflexão do 
turismo sob várias perspectivas: sustentabilidade, ambiente e acessibilidades foram debatidos 
sempre numa lógica tecnocrata e pragmática, fazendo destes eventos uma base de informa-

A III Conferência Anual do Turismo
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ção imprescindível para quem quiser pensar o nosso sector de turismo e decidir sobre ele nos 
próximos tempos.”
Sérgio Jesus

”A III Conferência Anual do Turismo proporcionou uma troca de experiências fundamental para 
o destino Madeira, num contexto mundial em que cada vez mais é necessário usar a criativi-
dade e imaginação como armas potenciadoras e, nalguns casos, tábua de salvação, de toda a 
economia criada em volta de um sector tão importante como é sector do Turismo.
Mais uma vez, muitos parabéns pela vossa organização. Aguardo desde já a IV edição da Con-
ferência.”
Abel França

”A III Conferência Anual do Turismo, mais do que uma reunião, foi o encontro das ideias dos 
mais brilhantes intervenientes, que se revelou essencial para a prossecução de melhorias no 
sector e, principalmente, foi um espaço de diálogo aberto e sincero, onde as opiniões se cho-
caram de uma maneira tão cordial que se tornou, de facto, possível abrir novos horizontes. 
Parabéns e obrigada pela iniciativa”. 
Valentina Silva Ferreira

Conclusões e recomendações

A III Conferência Anual do Turismo decorreu a 8 de Maio de 2009, subordinada ao tema “Transporte 
Aéreo”, abordado em três painéis: competitividade do transporte aéreo da RAM, perspectivas do 
transporte aéreo e dinâmica das novas rotas. Destes resultaram diversas conclusões e recomendações, 
das quais o presente documento dá conta.

Da comunicação introdutória realizada pelo Keynote speaker

A crise económica é um tema incontornável na análise do sector do turismo e do transporte aéreo. 
Trata-se da maior crise económica desde a Grande Depressão, com impactos negativos em todos os 
mercados, todos os segmentos, todas as rotas.
Em 2008, com a subida do preço do petróleo (que chegou a atingir 40% dos custos no caso da TAP), 
as companhias aéreas reagiram aumentando os preços, via taxa de combustíveis, procedendo ao corte 
de custos e ampliando a oferta, como forma de diluir custos fixos. No entanto, a crise é agora do lado 
da procura. O que obrigará a reduções de capacidade (pela primeira vez, em larga escala), à queda 
dos preços e à redução do pessoal.
A indústria sofreu, assim, em 2008, perdas consideráveis, quer ao nível do transporte de passageiros, 
quer no transporte de cargas, com impactos que se prevêem duradouros (2009 e 2010), devendo 
esperar-se 2 anos de crise. 
A crise surge num momento em que estão a ser entregues novas aeronaves. Uma vez mais, 
as entregas surgem num momento em que o tráfego decresce, voltando a indústria a so-
frer do desfasamento entre a disponibilidade de aeronaves e a evolução do tráfego, assistin-
do-se, por isso, a percentagens significativas das frotas das companhias imobilizadas sem voar. 
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Painel I – Competitividade do Transporte Aéreo da RAM

Num contexto insular como é aquele em que se insere a Madeira, a competitividade do transporte 
aéreo é factor fundamental na competitividade do sector do turismo. Mas se o turismo depende do 
transporte aéreo, também este está dependente daquele, já que a maioria dos passageiros viaja 
por motivos de lazer. Por isso, os vários stakeholders devem agir concertadamente e prosseguir uma 
estratégia comum. Para tal é determinante a promoção do destino turístico, uma vez que o papel das 
companhias aéreas é assegurar o transporte para destinos procurados por turistas. A promoção será o 
garante da notoriedade e crescimento da procura. 
Qual o problema da Madeira? Camas novas? Inexistência de novas companhias a voar? O verdadeiro 
problema estará em não se atingir ocupação suficiente com bons preços, o que determina a neces-
sidade de procurar novos segmentos. Será necessário fazer crescer a componente procura para fazer 
crescer a ocupação. Haverá que olhar para a promoção e estabelecimento de parcerias.
A Madeira está actualmente dotada das modernas infra-estruturas aeroportuárias que lhe permitem 
responder às presentes e futuras necessidades. O número de rotas, bem como o de operadores, au-
mentou. Por outro lado, o nível de qualidade dos serviços prestados no aeroporto foi incrementado. 
As taxas aeroportuárias na região situam-se, contudo, acima das praticadas pelos seus pares, o que 
pode constituir-se como um factor negativo na sua atractividade. Se, por um lado, é financeiramente 
pouco viável reduzi-las, por outro, a sua diminuição só será benéfica se for repercutida sobre o preço 
do pacote turístico, o que não é linear que aconteça. 
Questão fulcral na discussão da competitividade do transporte aéreo é a do papel das low-
cost. Vistas por uns como agente catalisador da procura turística e, por outros, como uma amea-
ça, elas têm, para a RAM, lugar num modelo híbrido. Ou seja, low-cost e companhias de bandei-
ra devem coexistir, servindo diferentes mercados e diferentes segmentos. Mas sempre integradas 
numa estratégia em que os demais intervenientes, nomeadamente o sector hoteleiro, tenham 
tido uma palavra a dizer. Deveremos atender aos mercados tradicionais do destino e procurar 
aferir se esperam uma oferta de transporte aéreo no modelo low-cost ou no modelo tradicional. 
 

Painel II – Perspectivas do Transporte Aéreo

O sector do transporte aéreo vive hoje, fruto da crise económica, por um lado, e do surgimento das 
low-cost, por outro, dias de profunda mudança. As companhias de bandeira tiveram de se adaptar, 
apostando na melhoria do serviço, no aumento da eficiência e na diferenciação do produto que 
oferecem, de forma a abrangerem os diferentes segmentos de mercado. Não são os “dinossauros 
ineficientes” que muitos julgam. E as low-cost não são uma praga; em alguns casos, contribuíram 
para a revitalização de certos destinos turísticos (como, por exemplo, Palma), mas também para o 
surgimento de novos mercados regionais. Além de que os montantes poupados na passagem são, 
muitas vezes, gastos no local de destino. Portanto, companhias de bandeira e low-cost têm ambas o 
seu espaço, dentro de uma estratégia coerente que resulte do trabalho conjunto de agentes públicos 
e privados, em que se privilegie a visão de longo prazo (Singapura e Dubai são dois bons exemplos 
disso).
TAP e SATA são dois exemplos de companhias que têm enfrentado e respondido aos desafios que se 
lhe colocam. No que à Madeira concerne, ambas têm estado e querem-se “comprometidas” com o 
desenvolvimento da actividade turística na Região, incluindo-a em diversas das rotas que oferecem.
A TAP visou responder aos novos desafios segmentando o seu produto de forma a chegar a todos os 
segmentos, procurando lançar preços mais competitivos a quem dá maior importância ao preço, mas 
assegurando mais serviço a quem valoriza mais este factor. No curto prazo, como resposta à crise, a 
TAP procede a ajustamentos na oferta, em função da procura. A todo o momento procederá a ajustes 
de capacidade em função da procura. Numa perspectiva de médio prazo, tem procurado melhorar a 
qualidade através da pontualidade e da redução de irregularidades de bagagens e introduziu tarifas 
e especificidades de serviço que vão ao encontro dos vários segmentos.
A SATA tem como área de acção o Atlântico, procurando dinamizar uma lógica Madeira / Açores / 
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Canárias / Cabo Verde, com ligação à América do Norte (Canadá e EUA) e Europa, sustentada no eixo 
das ligações entre os arquipélagos da macaronésia e destes aos principais mercados da América do 
Norte e Europa. A SATA foi responsável por 27% dos movimentos nos 2 aeroportos da Região Autó-
noma da Madeira (e 15% dos passageiros movimentados). A SATA pretende desenvolver o seu eixo 
de actuação com base na Madeira.
Há aviões disponíveis para voar. O destino precisa de uma estratégia. Quem a define, quem a con-
trola e quem paga a sua implementação? A experiência diz que são necessárias parcerias público 
– privadas, o que requer uma grande coordenação e atenção ao feedback dos turistas actuais sobre 
o produto, de forma a assegurar o seu futuro.

Painel III – Dinâmica das Novas Rotas

Que crescimento turístico registou Portugal nos últimos anos? Porque cresceram, em termos de nú-
meros de turistas, todos os seus concorrentes e Portugal não cresceu? O que fez Portugal para que 
viessem mais turistas? Os destinos concorrentes distanciaram-se, enquanto Portugal seguia políticas 
poucos consistentes.  
Nem as companhias tradicionais irão desaparecer, nem as low cost salvarão destinos. A realidade é 
nova, temos de viver com ela, aprendendo a negociar com todos. Há que trabalhar para construir no-
vas rotas, propor novas rotas, trabalhar com os operadores que alteram os seus modelos de negócio, 
com o turista que tem maior acesso à informação e que cada vez mais, em cima da hora, decide para 
onde e como vai viajar. É necessário, também, adaptar a forma como comunicamos com esse turista. 
Não há um produto absoluto para o futuro do turismo, mas um mix de propostas a conjugar. 
O desenvolvimento de novas rotas tem sido, por diversas vezes, apontado como um dos aspectos de 
maior importância na estratégia para o turismo da região. O aspecto fulcral é trazer o cliente (certo) 
ao destino. 
Assistimos ao crescimento do número de turistas no mundo, sendo determinante que tenhamos 
capacidade de os trazer para o nosso destino. O esforço deve ser conjunto, de forma a gerar valor. Só 
depois da cooperação será salutar que surja a concorrência entre as várias empresas do destino.
Estabelecer novas rotas implica que se conheça o perfil do turista do futuro: Que idade? Que tipo de 
estrutura familiar? Que gostos? Que formação? Que capacidade económica? Mas passa, igualmente, 
pela definição do tipo de procura turística que se pretende captar e da proposta de valor oferecida 
pela RAM. Nos milhões de turistas disponíveis na Europa, temos de procurar quais os que melhor se 
adequam ao nosso destino.
Duas perspectivas se identificam no debate em torno do transporte aéreo: “há défice de transporte 
aéreo”, sendo o transporte aéreo a causa das ocupações que o destino Madeira tem registado e 
“o transporte aéreo é consequência da procura”, sendo as ocupações que o destino tem registado 
resultado da falta de procura. Havendo procura, haverá aviões, companhias interessadas em investir, 
defendendo políticas que visem estimular e fomentar mais procura. O focus estará na promoção 
directa ao consumidor final para gerar mais notoriedade do destino e gerar mais procura sustentada 
dos principais mercados emissores. A acção em torno da primeira perspectiva passa por promover 
rotas aéreas, enquanto a segunda implica a promoção sustentada do destino Madeira. A primeira 
abordagem defende que as soluções estão nas variáveis exógenas ao destino e não controláveis 
por este como é o caso do transporte aéreo, respectivos custos, incluindo as taxas aeroportuárias, 
enquanto que para a segunda a causa da falta da procura é, por um lado, a degradação da qualidade 
do destino, e por outro, a falta de um “focus” na promoção por via da ausência de uma estratégia 
sólida. Os canais de distribuição (companhias aéreas, operadores e outros) movem-se por lógicas 
de negócio, operando só rotas rentáveis, actuando na defesa do seu legítimo interesse e não dos 
destinos. A preocupação dos destinos deverá centrar-se no desenvolvimento sustentado, com forte 
preocupação com impactos ambientais, promovendo uma requalificação que permita atrair, não só 
mais procura, mas também melhores clientes, dinamizando novas rotas que gerem elevados índices 
de riqueza e vençam a dependência desses canais de distribuição.
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Programa
9h00-9h30

9h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-14h00

14h30-15h30

15h30-16h00

16h00-17h30

17h30-18h00

Recepção dos participantes

Sessão de Abertura
Dr. Eduardo Jesus
Presidente do Secretariado da Delegação Regional da 
Madeira da Ordem dos Economistas
Dr.ª Leonor Alves
Secretária Geral da Ordem dos Economistas
Dr. Luigi Cabrini
Director da OMT (Organização Mundial do Turismo) 
para o Desenvolvimento Sustentável
Dr.ª Conceição Estudante
Secretária Regional do Turismo e Transportes da GRM

Coffee-break

I PAINEL
Ambiente - Factor Estratégico
Moderador: Eng.º Pedro Ferreira
Orador: Prof. Doutor Viriato Soromenho-Marques
Comentador: João Welsh
Comentador: Eng.º Melin Mendes

Debate

Almoço

II PAINEL
Ambiente - Património Competitivo
Moderador: Prof. Doutor António Jorge Costa
Orador: Arqt.º João Gomes da Silva
Comentador: Dr. António Trindade
Comentador: Prof. Doutor Raimundo Quintal

Debate

Coffee-break

III PAINEL
Ambiente - Oportunidade ou Ameaça
Moderador: Armando Rocha
Orador: Dr. Angel Diaz
Comentador: Dr. José Theotónio
Comentador: Prof. Doutor António 
Domingos Abreu

Debate

Sessão de Encerramento
Dr. Ivo Correia - Presidente da Mesa da 
Assembleia - Geral da Delegação Regional da 
Madeira da Ordem dos Economistas
Dr.ª Leonor Aires - Secretária Geral da 
Ordem dos Economistas
Dr. Manual António Correia - Secretário 
Regional do Ambiente e dos Recursos 
Naturais do GRM

Luigi Cabrini
Director do Departamento de De-
senvolvimento e Sustentabilidade 
da Organização Mundial de Turismo 
(UNWTO).
É licenciado em Ciência Política pela 
“University of Pisa” e Pós-Graduado 

em “International Law, History and Economics”. De 1978 
a 1982, trabalhou como jornalista e editor em Roma. Em 
1982, iniciou a sua carreira nas Nações Unidas, colabo-
rando nos Programas de Desenvolvimento e Refugiados 
na Guatemala, México, Paquistão, Somália, Suiça, Polónia 
e Espanha. Ingressou na UNWTO em 2002, como Repre-
sentante Regional para a Europa. Desde Junho de 2007, é 
Director do Departamento Desenvolvimento e Sustentabi-
lidade da UNWTO, cuja missão é a promoção do desenvol-
vimento sustentável do turismo, em linha com os Códigos 
Universais de Ética, e contribuir para o desenvolvimento 
socio-económico mundial, com enfoque especial nos Ob-
jectivos de Desenvolvimento para o Milénio. O Departa-
mento promove a investigação e o desenvolvimento de 
manuais, orientação e formação dos membros dos Esta-
dos e dos intervenientes no turismo, na área da política 
para o turismo sustentável e sua aplicação aos destinos 
turísticos. É autor de vários artigos, intervenções e relató-
rios nesta área.
A Organização Mundial do Turismo é a agência das Nações 
Unidas especializada no Turismo, sendo o principal fórum 
mundial para as políticas do turismo, fonte de conheci-
mento técnico e estatístico do sector.

Keynote speaker
Director da OMT (Organização Mundial 
do Turismo) para o Desenvolvimento 

Sustentável
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Viriato Soromenho-Marques
Coordenador científico do 
Programa Gulbenkian Am-
biente. Licenciado, mestre e 
doutorado em Filosofia, está 
ligado à causa da defesa do 

ambiente. Foi Presidente nacional da Quercus e 
Vice-Presidente da rede europeia de conselhos 
de ambiente. Pertenceu ao Conselho Económico 
e Social e é membro do Conselho Nacional do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do 
Grupo de Alto Nível que aconselha o Presidente 
da Comissão Europeia no binómio da Energia/
Alterações Climáticas. Professor Catedrático, é 
autor de centenas de estudos abordando temas 
filosóficos, político-estratégicos e ambientais e 
conferencista regular. 

João Welsh
Delegado Regional da APAVT 
na Madeira. Tem ocupado 
diversos cargos de Presi-
dência e Administração em 
empresas do sector turístico, 

bem como funções dirigentes na área do as-
sociativismo. É Membro do Conselho Consulti-
vo da Associação de Promoção da Madeira e 
participa regularmente, como orador/comen-
tador/moderador, em congressos, seminário e 
conferências sobre Turismo.

Melim Mendes
Presidente da Agência Re-
gional da Energia e Am-
biente da Região Autónoma 
da Madeira (AREAM). É en-
genheiro químico e enge-

nheiro de minas, especializado em energia. 
Desenvolveu a sua actividade profissional 
no campo da energia nuclear, tendo repre-
sentado Portugal e a Região Autónoma da 
Madeira em diversas instituições. Participou 
em numerosas missões técnicas, projectos e 
estudos, em vários países, ao serviço de orga-
nizações internacionais e empresariais.

Pedro França Ferreira
Presidente da Sociedade 
Metropolitana de Desen-
volvimento. Licenciado em 
Engenharia Electrotécnica, 
iniciou a sua carreira pro-

fissional na Electricidade da Madeira. Foi Ve-
reador da Câmara Municipal do Funchal e o 
primeiro Presidente do Instituto de Habitação 
da Madeira. Integra vários Conselhos de Admi-
nistração de empresas do grupo Porto Bay.

João Gomes da Silva
Arquitecto-Paisagista. Tem 
uma significativa experiên-
cia de docência, em Portu-
gal e no estrangeiro, sendo 
Professor Associado Convi-

dado do Departamento de Arquitectura da 
Universidade Autónoma de Lisboa. Depois de 
ter colaborado com o Gabinete da Malagueira 
e com o Escritório de Arquitectura-Paisagista, 
iniciou a sua actividade liberal, no âmbito da 
qual esteve envolvido em numerosos projec-
tos. Tem um conjunto de trabalhos premia-
dos a nível nacional e internacional e partici-
pou em diversas conferências como orador e 
em várias exposições.

Angel Diaz
Sócio fundador da Ecocities. Li-
cenciado em Biologia e mes-
tre em Economía y Dirección 
de Empresas e em Dirección 
de Empresas Turísticas, tem 

uma vasta experiência em consultoria estratégi-
ca e operacional nos sectores do turismo e lazer. 
Fundou e é sócio de várias empresas relacionadas 
com o lazer, o turismo e a ocupação de tempos 
livres. Docente em mestrados na área do turismo, 
realizou diversas conferências e tem publicados 
vários artigos sobre o tema.

António Trindade
Presidente do Conselho de 
Administração e CEO da 
Porto Bay Hotéis e Resorts, 
S.A. Licenciado em Direito, 
foi deputado nas Assem-

bleias da República e Legislativa da Madeira 
e vereador da Câmara Municipal do Funchal. 
É Vice-Presidente da Associação de Hotéis de 
Portugal e Cônsul Honorário do Reino dos Pa-
íses Baixos na Madeira. Tem sido orador em 
diversas escolas de turismo e publicou vários 
trabalhos sobre o sector.

José Theotónio
Administrador do Grupo Pes-
tana. É licenciado em Admi-
nistração e Gestão de Empre-
sas. Iniciou a sua actividade 
profissional na Nutrinveste e 

esteve na Lesilan. Foi Adjunto do Secretário de 
Estado das Finanças e Chefe de Gabinete do Se-
cretário de Estado do Turismo. Ocupou o cargo de 
Administrador do Fundo de Turismo, acumulan-
do com funções de Administração na F. Turismo 
– Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Imobiliário, SA e na F. Turismo – Capital de Risco, 
SA. Pertenceu à Direcção da Associação Comercial 
e Industrial do Funchal, o que o levou a ser Vice-
-Presidente da Direcção da Associação de Promo-
ção da Região Autónoma da Madeira. Foi docente 
em vários estabelecimentos de ensino superior e 
tem sido orador em numerosos encontros, semi-
nários e palestras. 

Raimundo Quintal
Geógrafo. Foi Vereador do 
Ambiente, Educação e Ci-
ência da Câmara Municipal 
do Funchal, tendo criado o 
Parque Ecológico do Funchal. 

Licenciado em Geografia e doutorado em Ge-
ografia Física, é docente do ensino secundário. 
É autor de numerosos artigos e de documen-
tários sobre património natural e cultural. É 
membro do Conselho Consultivo das Ilhas da 
‘Seacology Foundation’ e consultor nas áreas 
da Ecologia e da Biogeografia do Centro de Es-
tudos e Desenvolvimento Regional e Urbano.

Domingos Abreu
Bastonário da Ordem dos Bió-
logos. Doutorado em Biologia 
Marinha, é especialista em 
ambiente e biodiversidade, 
tendo publicado vários artigos 

de investigação. É consultor e Administrador da 
Gaiaware.  Integra diferentes Comités Científicos 
de Avaliação de Projectos na área do ambiente e 
biodiversidade, sendo membro do Conselho Na-
cional do Ambiente e do Desenvolvimento Sus-
tentável e do Conselho Nacional da Água. Lidera 
o Grupo de Peritos de Biodiversidade da Rede de 
Conselhos de Ambiente da Europa e foi Presiden-
te da Associação de Biólogos dos Países Europeus.

Jorge Costa
Fundador e Presidente do 
Instituto de Planeamento e 
Desenvolvimento do Turis-
mo. É professor de Estraté-
gia Empresarial, editor de 

uma publicação científica na área do turismo 
e membro de diversas organizações do sector. 
Integra o Conselho Sectorial de Educação e 
Formação Profissional do Turismo e o Conselho 
Estratégico da Associação da Hotelaria de Por-
tugal. É licenciado em Gestão e Administração 
Pública e Doutorado em Gestão Estratégica em 
Turismo e Hotelaria.

Armando Rocha
Sócio da Neoturis. Foi Secre-
tário do Conselho Nacional do 
Turismo e, no Instituto de Pro-
moção Turística, esteve ligado 
à organização dos maiores 

eventos turísticos que tiveram lugar em Portugal. 
Exerceu funções de direcção e consultadoria em 
diversas empresas do sector turístico. Passou por 
vários Gabinetes Ministeriais e de Secretarias de 
Estado. Licenciado em Economia, tem sido pales-
trante em diferentes cursos.

I PAINEL
Ambiente - Factor Estratégico

II PAINEL
Ambiente - Património Competitivo

III PAINEL
Ambiente - Oportunidade ou Ameaça
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Fotografias



53



54

Testemunhos e opiniões dos participantes

«A Conferência Anual do Turismo, pela importância e transversalidade das temáticas abor-
dadas, pelo seu impacto na sociedade civil e no tecido económico da Região, afigura-se 
hoje como o principal fórum de debate e reflexão do Turismo na Madeira, juntando sectores 
público e privado na procura de estratégias comuns de sustentabilidade e desenvolvimen-
to.
O Turismo, mais do que um sector exclusivamente económico, é humano, feito de pessoas 
para pessoas, pelo que os componentes do património histórico e cultural que caracterizam 
os lugares antropológicos e as populações, pela sua originalidade, identidade e diferença, 
entendidos como vantagens comparativas susceptíveis de serem transformadas em vanta-
gens competitivas, devem também acompanhar as tendências da oferta e a dinâmica de 
promoção dos destinos turísticos».
Artur Quintal

«O tema: actual, pertinente e passível de perspectivas divergentes desperta, per si, grande 
interesse. Junte-se um painel dinâmico e uma vasta mas heterogénea plateia e temos os 
factores críticos de sucesso. A Conferência Anual do Turismo afirmou-se como um evento 
incontornável e valioso para o sector do Turismo e para a própria região. Reúne o potencial 
para vir a ser um evento com projecção a nível internacional». 
Nélia Alves

«Resumo a Conferência em: competência, oportunidade e independência». 
João Luís Lomelino

«Dou um feedback muito positivo à organização da II Conferência Anual do Turismo e os 
parabéns à Direcção Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, como entidade or-
ganizadora. De realçar a escolha de um tema muito actual, assim como a qualidade dos 
oradores em geral. Espero voltar a estar presente no próximo ano e conto com o vosso 
profissionalismo na organização de um evento que consiga ser (ainda) melhor do que os 
anteriores». 
Marta Henriques

«Penso que a II Conferência Anual do Turismo veio definitivamente consolidar um espaço 
aberto de debate, sem conotações nem prepotências, mas antes com preocupações sin-
ceras e procura de soluções. O Futuro constrói-se certamente a partir da história, mas o 
presente tem uma palavra interventiva a dizer. Felizmente, existem iniciativas como esta 
para dar lugar a essa palavra». 
Alexandra Cardoso

A II Conferência Anual do Turismo
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«A II Conferência Anual do Turismo excedeu as minhas expectativas, quer pela qualidade 
dos intervenientes (oradores, comentadores e moderadores), quer pelo nível de organi-
zação. Foi interessante presenciar toda a dinâmica despoletada nos participantes e que 
comprovou o sentido de oportunidade do tema. Julgo que este tipo de iniciativa é um 
importante espaço de debate e reflexão do sector. Parabéns pela iniciativa». 
Fernanda Viveiros

«Considerando a importância do Turismo na região, dizer que estamos bem não é sufi-
ciente. É preciso analisar a realidade e debatê-la abertamente, para podermos avançar 
com maior segurança, sem andar às cegas. Penso que a II Conferência Anual do Turismo 
assumiu claramente o seu papel e permitiu iluminar um pouco o futuro. É certamente para 
continuar. 
António Correia de Jesus

«A iniciativa da Direcção Regional da Madeira da Ordem dos Economistas veio confirmar o 
quanto o turismo é importante para a nossa Região e que este deve estar aliado ao Am-
biente para que a qualidade seja superior à encontrada noutros locais. Em termos gerais, a 
iniciativa foi extremamente positiva e enriquecedora, com óptimos palestrantes».
Idalina Perestrelo

«Foi uma conferência interessante do ponto de vista do tema e dos intervenientes em si, 
pois notou-se terem um grande à vontade sobre o tema. Os debates foram bastante enri-
quecedores para a conferência». 
Paula Raquel Hilário

“Foi com muito agrado que assisti à II Conferência Anual do Turismo. Foi um momento 
de reflexão sobre questões importantes. Um muito obrigada, em meu nome e em nome 
daquela assistência jovem mas interessada». 
Felicidade Freitas

«A maturidade e a elevação da II Conferência do Turismo reflectem a valorização endóge-
na do nosso capital humano, expresso numa massa crítica genuinamente interessada na 
melhor forma de promover a Madeira enquanto região turística de excelência».
Duarte Costa

«Quero dar os parabéns à Delegação Regional da Ordem dos Economistas por esta inicia-
tiva que se reveste do maior interesse para todas as entidades ligadas ao Turismo. Para 
mim, esta conferência já faz parte do calendário de eventos a não perder. Obrigada». 
Vanda Gonçalves

«Gostei da organização. O nível foi elevado em qualquer quadro internacional de referência. É 
bom quando o nosso esforço não se aplica em vão. Como foi, sem dúvida, o caso. Parabéns». 
Viriato Soromenho Marques
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Painel I – Ambiente – Factor Estratégico

São vários os desafios que se colocam à indústria do turismo: a globalização, a degradação am-
biental e o desordenamento, que comprometem a qualidade e a sustentatibilidade da indústria; 
as alterações climáticas, com o decorrente desconforto térmico exterior e risco de transmissão de 
doenças infecciosas; a descaracterização cultural; e as incertezas geoestratégicas dos fluxos da 
procura.

«Gostaria de felicitar a Delegação Regional da Ordem dos Economistas pela excelente organiza-
ção e qualidade da II Conferência do Turismo. Como madeirense, e com mais de quarenta anos 
ao serviço do sector, privado e público, apraz-me registar o elevado nível atingido em termos 
organizacionais e a massa crítica com que o Turismo pode, hoje, contar para uma maior e me-
lhor sensibilização das questões ligadas à sua actividade e sustentabilidade.
A qualidade dos oradores, moderadores e comentadores tornou este evento numa reflexão ex-
traordinária sobre a complexidade dum sector económico tão fundamental para a nossa  Região. 
Este encontro anual já conquistou, junto da sociedade madeirense, um lugar especial de debate 
aberto, frontal e descomprometido, que muito contribuirá para cimentar, sobretudo junto das 
camadas mais jovens, a tão necessária consciência turística. Muito obrigado». 
Carlos Alberto Silva

Conclusões e recomendações

A II Conferência Anual do Turismo decorreu a 17 de Outubro de 2008. Tendo como tema cen-
tral “Ambiente – Compromisso Turístico”, estruturou-se em três painéis, que perspectivaram o 
Ambiente enquanto factor estratégico, património competitivo e oportunidade ou ameaça. Das 
apresentações, dos comentários e do debate resultante, foram registadas algumas conclusões, 
das quais se dá conta no presente documento.

Da comunicação introdutória realizada pelo Keynote speaker

É previsível um crescimento do sector do turismo, tanto internacional, como doméstico, mas que 
precisa de ser gerido.
Existem novos desafios, decorrentes das alterações climatéricas, do crescimento dos custos da 
energia, do aumento significativo das viagens aéreas e de mudanças no padrão de turismo 
(mais viagens, menores estadias), que não favorecem a poupança energética e a redução da 
emissão de CO2.
A Organização Mundial do Turismo segue uma abordagem holística e o princípio da sustent-
abilidade turística tem vindo a ser integrado nas políticas e estratégias nacionais; há, contudo, 
muito mais a ser feito.
Embora seja difícil medir o progresso global motivado pelas práticas de sustentabilidade, a 
avaliação do sucesso turístico deve incluir parâmetros mais abrangentes (impactos de longo 
termo no ambiente, no bem-estar das populações, etc.), a par dos indicadores tradicionais de 
chegadas e receitas.
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Painel II – Ambiente – Património Competitivo

O conceito de turismo evoluiu e transformou-se. Actualmente, a ideia de deslocação está asso-
ciada à busca de uma experiência. Pelo que é sobre a deslocação e a procura da experiência de 
novas identidades que se fundamenta a verdadeira competição da atractividade das cidades, das 
paisagens e dos espaços naturais enquanto factores de diferenciação turística.
A identidade «genuína» tem sido, por vezes, substituída pela identidade produzida. E se a explo-
ração da identidade dos lugares como fundamento da competição e da atractividade turística é 
um caminho culturalmente positivo, a sua redução a aspectos determinados ou o isolamento de 
alguns factores de identidade constitui uma estratégia redutora do potencial dos lugares. 
Em particular, no caso da Região, o mar e a serra constituem elementos únicos, as mais-valias do 
nosso produto turístico. O desenvolvimento turístico deve respeitar estas identidades e o equi-
líbrio natural das mesmas. A dimensão cultural associada às questões da natureza fazem da 
Região um nicho no turismo mundial, de que são exemplo as “Quintas da Madeira”. Deve ser 
evitada a tentação da globalização da natureza, sob pena de a condenar à banalidade e à indi-
ferença: refira-se, em especial, a autenticidade dos nossos jardins, que deve ser preservada, pois 
representa uma história própria, relacionada com a diáspora madeirense e o desenvolvimento 
da própria ilha.

Painel III – Oportunidade ou Ameaça 

Território e património são factores de produção da indústria do turismo, por isso, há que preser-
vá-los e recuperá-los. É preciso integrar várias visões: a territorial (onde estou e que capacidades 
tenho), a turística (o que sou e que posso fazer) e a sustentada (como tenho que fazer). E con-
templar as diversas perspectivas: o indivíduo (por sobrevivência), a empresa (por rentabilidade), 
a comunidade (pela forma de vida), o território (pela capacidade de carga) e o destino (pelo 
posicionamento competitivo).
O turismo pode constituir uma ferramenta de desenvolvimento, mas não deve ser assumido 
como a solução para todos os problemas. Por outro lado, não deve ser visto como um objectivo 
em si mesmo. Para que haja um desenvolvimento sustentado sobre a base turística e do lazer, 
terá de haver um projecto compatível com o modelo territorial de desenvolvimento, rentável em 
sentido amplo. O compromisso turístico não esgota os recursos para as gerações futuras: é um 
compromisso inter-geracional.

Na Região Autónoma da Madeira (RAM), a paisagem, o cenário, o clima, as flores, a natureza, 
a vegetação, a botânica, o equilíbrio dos elementos, a água, o mar, o coberto vegetal, o orde-
namento do território e a beleza natural são os factores de atractividade eleitos pela procura. 
Por isso, é fundamental respeitar a “personalidade na Madeira” nas suas dimensões cultural e 
ambiental.
Assim, na RAM, o desenvolvimento sustentável tem condições para ser a base de convergência 
de políticas e investimentos públicos e iniciativa privada. Para o futuro, deseja-se: uma visão 
global e informada, políticas horizontais e estratégicas, coerência e flexibilidade e valorização dos 
patrimónios; a criação de factores de cumplicidade entre o turista e o seu destino; a aposta forte 
no ambiente; o desenvolvimento da responsabilidade social das empresas turísticas e a criação 
de um verdadeiro “Estado de Direito” na esfera turística; e a promoção de uma maior participa-
ção dos municípios, das regiões autónomas, das universidades e das parcerias administração-
sociedade civil no processo de planeamento e de decisão turísticos.
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Programa
9h00-9h30

9h30-9h50

9h50-10h00

10h00

10h00-10h40

10h40-11h00

11h00-11h40

11h40-12h10

12h10

12h10-12h40

12h40-13h00

13h00-14h30

14h30

14h30-15h10
15h10-15h50

15h50-16h20

16h20-16h40

16h40

16h40-17h40

17h40-18h10

18h10-18h20

18h20-18h30

18h30-19h00

Recepção dos participantes

Sessão de Abertura
Secretária Regional do Turismo e Transportes
Bastonário da Ordem dos Economistas
Presidente do Secretariado Regional da OE da Madeira

Celebração de Protocolo
Banif - Ordem dos Economistas

I PAINEL – Urbanismo e o Ambiente. 
Activos Estratégicos
Moderador: Eng.º Pedro França Ferreira

Orador: Arqt.º Gonçalo Byrne

Coffee-Break

Orador: Dr. Domingos Abreu

Comentários e debate
Comentadores: Dr. António Trindade      
Eng.º Melim Mendes      

II PAINEL
Posicionamento do Destino Madeira
Moderador: Dr. André Barreto

Orador: Dr. Jorge Marrão

Comentadores e debate
Comentadores: Roland Bachmeier 
Dr. Roberto Santa Clara
                                                       
Almoço

III PAINEL - Competitividade Internacional
Moderador: Dr. Gonçalo Monteiro

Oradores:
Dr. Vítor Neto
Dr. Vítor Sevilhano

Comentários e debate
Comentadores:
Dr. Luigi Valle  
Dr. Pedro Costa Ferreira

Coffee-Break

IV PAINEL - Visão estruturante
“A batalha de Agincourt e a estratégia de turismo na Madeira”
Moderador: João Welsh

Oradores : Prof. Doutor Jorge Vasconcelos e Sá

Comentários e debate
Comentadores:
Prof. Doutor Jorge Costa    
Dr. Jorge Dias 
                                                          
Filme promocional da Madeira

Leitura das Conclusões e Recomendações

Sessão de Encerramento
Vice -Presidente do GRM
Bastonário da Ordem dos Economistas
Presidente da Mesa da Assembleia Regional da OE da Madeira

Gonçalo Byrne
Arquitecto. É autor de uma 
vasta obra, várias vezes pre-
miada nacional e internacio-
nalmente, com grande rele-
vo nos planos patrimonial e 

cultural. Professor catedrático, recebeu da Fa-
culdade de Arquitectura da Universidade Téc-
nica de Lisboa o Doutoramento Honoris Causa. 

Domingos Abreu
Bastonário da Ordem dos Bió-
logos. Doutorado em Biologia 
Marinha, é especialista em 
ambiente e biodiversidade, 
tendo publicado vários arti-

gos de investigação. É consultor e Administra-
dor da Gaiaware.  Integra diferentes Comités 
Científicos de Avaliação de Projectos na área do 
ambiente e biodiversidade, sendo membro do 
Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvol-
vimento Sustentável e do Conselho Nacional da 
Água. Lidera o Grupo de Peritos de Biodiversida-
de da Rede de Conselhos de Ambiente da Euro-
pa e foi Presidente da Associação de Biólogos 
dos Países Europeus.

António Trindade
Presidente do Conselho de 
Administração e CEO da Por-
to Bay Hotéis e Resorts, S.A. 
Licenciado em Direito, foi 
deputado nas Assembleias 
da República e Legislativa 

da Madeira e vereador da Câmara Municipal 
do Funchal. É Vice-Presidente da Associação de 
Hotéis de Portugal e Cônsul Honorário do Reino 
dos Países Baixos na Madeira. Tem sido orador 
em diversas escolas de turismo e publicou vários 
trabalhos sobre o sector.

Melim Mendes
Presidente da Agência Re-
gional da Energia e Am-
biente da Região Autónoma 
da Madeira (AREAM). É en-
genheiro químico e enge-

nheiro de minas, especializado em energia. 
Desenvolveu a sua actividade profissional no 
campo da energia nuclear, tendo representado 
Portugal e a Região Autónoma da Madeira em 
diversas instituições. Participou em numerosas 
missões técnicas, projectos e estudos, em vá-
rios países, ao serviço de organizações interna-
cionais e empresariais.

Pedro França Ferreira
Presidente da Sociedade 
Metropolitana de Desen-
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I PAINEL
Urbanismo e o Ambiente. 

Activos Estratégicos
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Jean Monnet.
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Turismo. Preside e dirige o 
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Roland Bachmeier
Administrador do grupo 
“Galo Resort Hotels”. Com 
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áreas e sectores de actividade diversificados, 
que procuraram promover e dinamizar o te-
cido empresarial. Licenciado em Economia, 
a sua carreira profissional esteve ligada a 
empresas familiares nos sectores imobiliário 
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ensino secundário.

Luigi Valle
Administrador do Grupo Pes-
tana. É licenciado em Finan-
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Pedro Costa Ferreira
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Executiva da Espírito Santo 
Viagens. É CEO da Mundovip, 
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Director-Geral da Quinta da 
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II PAINEL
Posicionamento do Destino Madeira

IV PAINEL - Visão estruturante
“A batalha de Agincourt e a estratégia 

de turismo na Madeira”

III PAINEL
Competitividade Internacional
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Testemunhos e opiniões dos participantes

“Nunca me pareceu correcto “parar para pensar”, sempre me pareceu mais inteligente 
movermo-nos, pensando. Na “I Conferência Anual do Turismo”, senti uma Madeira que 
quer pensar, para melhor se mover e evoluir.
Foi extremamente estimulante.”
Pedro Costa Ferreira

“A I Conferência Anual do Turismo foi um excelente fórum de reflexão e de debate sobre 
o estado e o futuro do nosso turismo. A diversidade de intervenientes e de ideias foi um 
factor chave para o enriquecimento e sucesso do evento.” 
Maria Luísa Órfão

“O sucesso da I Conferência pode medir-se pela qualidade e abrangência de interlocuto-
res que discutiram a evolução do sector e o seu enquadramento como principal activida-
de económica que sustenta a economia da Madeira. Em um ano tudo pode ter mudado. 
A II Conferência tornou-se uma necessidade e o seu contributo pode ser decisivo para o 
futuro da Região.”
Henrique Freitas

“A iniciativa da Delegação Regional da Ordem dos Economistas de promover a Confe-
rência Anual de Turismo da Madeira foi de uma grande oportunidade. Preencheu uma 
lacuna importante, lançando este fórum anual de debate sobre a nossa principal activi-
dade económica - o turismo. A Conferência de 2007 foi um evento de excelência, com 
oradores altamente conceituados que tiveram o mérito de nos dar a consciência de que 
o futuro não se constrói com os sucessos do passado, mas sim com mais conhecimento 
e com mais saber. O turismo da Madeira saiu claramente a ganhar com este evento - o 
debate de ideias iniciou-se!”
João Welsh

“Considero a I Conferência um sucesso, com a abordagem dos temas mais relevantes 
para o turismo. Vamos verificar se as sementes lançadas foram bem plantadas e se vão 
dar frutos num melhor entendimento do turismo e do futuro. É essencial continuar com 
conferências desta natureza.”
Roland Bachmeier

A I Conferência Anual do Turismo
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“A I Conferência Anual do Turismo foi marco na RAM quanto à troca de experiências e 
existência de importantes “inputs” sobre a, cada vez mais, dinâmica indústria do turis-
mo. É vital que continue e que possamos tirar importantes ilações para a estratégia a 
desenvolver nas diversas variáveis.”
Roberto Santa Clara Gomes

“Os vários painéis e intervenientes foram muito bons e úteis. Tiveram em conta a nossa 
realidade e complementaram-na com outras experiências que não a da Madeira, poten-
cialmente proveitosas na medida em que ensinam com eventuais erros já cometidos 
noutros destinos.
Seria conveniente que, na próxima conferência, pudéssemos ser presenteados com in-
tervenientes locais possuidores de experiência em vários nichos de mercado, bem como 
com congéneres de outros países que geram importantes fluxos de clientes para a Ma-
deira.
Louvo a iniciativa. A fasquia está alta para esta próxima edição, mas estou certo que a 
poderão suplantar. Parabéns e até a próxima conferência.”
Eduardo Bonal Silva

“Atendendo à importância da indústria do turismo, esta iniciativa da Ordem dos 
Economistas, com a organização da I Conferência, merece ser louvada, até pela qualidade 
e pertinência das intervenções que tivemos oportunidade de ouvir. Não tenho dúvidas 
de que as mensagens aí deixadas ajudarão a construir um futuro turístico melhor para 
a Madeira!” 
André Barreto

“Uma Conferência importante a nível regional e sobre um tema determinante para a 
economia da Madeira. Outro aspecto positivo: uma reunião sem objectivos políticos, 
como eram as intervenções da anterior Direcção da Delegação Regional da Madeira da 
Ordem dos Economistas.”
Luigi Valle

“Importante Fórum de debate de ideias sobre o Turismo, contribuindo para um correcto 
desenvolvimento deste na RAM. Claras indicações à “navegação” sobre as áreas onde 
devem “pescar” e onde não o devem fazer.”
Gonçalo Monteiro

“Em 35 anos de actividade vejo pela primeira vez uma luz surgir ao fundo do túnel.”
João Borges

“A I Conferência Anual do Turismo, para além de uma organização profissional, contou 
com um conjunto de contributos variados e multidisciplinares, complementados com 
animadas conversas, desafiadas por especialistas na matéria, os quais trouxeram valor e 
ideias para ajudar a consolidar e desenvolver o Turismo na RAM.”
Vitor Sevilhano
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Conclusões e recomendações
A I Conferência Anual do Turismo decorreu a 19 de Outubro de 2007. Teve como tema 
central  “Madeira – Sustentabilidade Turística” e estruturou-se em quatro painéis subor-
dinados aos seguintes assuntos:

I – Urbanismo e o Ambiente: Activos Estratégicos
II – Posicionamento do Destino Madeira
III – Competitividade Internacional
IV – Visão Estruturante para o Turismo Regional

Das apresentações, do debate e da discussão resultante, foram registadas as seguintes 
conclusões:

Painel I - Urbanismo e o Ambiente: Activos Estratégicos

As sociedades contemporâneas mais desenvolvidas caracterizam-se por um galopante 
crescimento de mobilidade às escalas local, regional e global, sendo que as reformata-
ções sucessivas dos conceitos de tempo livre e lazer sustentam cada vez mais o turismo, 
o qual é visto como um sector de mobilidade global.
Por outro lado, diferentes tipos de turismo geram diferentes tipos de procura e, conse-
quentemente, novos tipos de oferta.
Identidade e globalidade não são objectivos exclusivos e excluidores, mas potencial-
mente complementares e potenciadores de novas dinâmicas motoras, como duas faces 
distintas da mesma moeda. 
Numa outra perspectiva, foi defendido o enquadramento da dimensão ambiental no sec-
tor mais importante da economia da Região Autónoma da Madeira - o turismo. A análise 
é feita a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, assumindo-o como o resulta-
do da interacção de quatro dimensões: ambiental, social, económica e institucional. Estas 
interagem no tempo e no espaço correspondentes à análise.

Painel II - Posicionamento do Destino Madeira

No que respeita aos principais desafios que se colocam à Região Autónoma da Madeira 
para o ano de 2008, o aumento das ligações aéreas é considerado fundamental. 
Numa óptica de médio/ longo prazo, o principal desafio reside no planeamento e ordena-
mento do território, seguido da necessidade de um maior investimento em promoção e co-
municação, de maior acesso ao cliente final e do aumento do número de ligações aéreas.
De uma forma geral, pode-se afirmar que os principais desafios que se colocam às em-
presas a curto prazo são semelhantes aos que se colocam a médio/longo prazo, diferindo 
apenas a importância que lhes é atribuída em cada um dos cenários. Desta forma, num ce-
nário de médio/ longo prazo, a fidelização dos clientes surge novamente como o principal 
desafio, seguido do reforço das marcas próprias, da diversificação dos mercados emissores 
e do crescimento por fusão e aquisição.
Relativamente aos principais mercados emissores que apresentam um maior potencial a 
curto prazo, temos: a Alemanha, o Reino Unido e Portugal Continental. A médio/longo 
prazo, a Alemanha surge novamente como o mercado emissor com maior potencial, sendo 
este seguido por Espanha, Reino Unido e Portugal Continental.
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Painel III - Competitividade Internacional

Uma das recomendações deste painel é a criação de um Conselho Estratégico para o Tur-
ismo, funcionando sob a tutela do Ministério do Turismo, constituído, numa óptica de 
equidade, através da participação de organismos públicos e entidades privadas, que 
articule e coordene a estratégia e políticas nacionais de Turismo.
Outro ponto de realce neste painel foi a necessidade de clarificar os factores de competi-
tividade que possibilitem um serviço de excelência. Aqui, o factor confiança surge como 
elemento chave para o sucesso.
No mercado global do turismo, não somos todos iguais. Por exemplo, para os grandes 
operadores ingleses ou alemães, Portugal e Espanha não representam a mesma coisa. 
O crescimento não vai ser homogéneo a nível mundial. A Europa vai continuar a crescer 
e a ser o maior destino turístico do mundo, mas baixará a sua posição relativa; o maior 
crescimento verificar-se-á na Ásia/Pacífico, que passará dos actuais 170 Milhões (21%) 
para 400 Milhões de turistas (25,4%) em 2020.

Painel IV - Visão Estruturante para o Turismo Regional

A mensagem central deste painel resultou na ideia de que devemos concentrar a nossa 
atenção na maximização das nossas qualidades, em vez de procurar minimizar os de-
feitos da Região, sendo que a estratégia é o meio mais eficaz para se visionar a longo 
prazo.
Para uma definição objectiva de uma estratégia para o nosso turismo, é necessário saber 
quais as qualidades específicas e autênticas da Região.
Por outro lado, uma vez definidos os objectivo estratégicos, devemos concentrar as 
forças no desenvolvimento de programas específicos, para atingir o(s) segmento(s) 
estratégico(s) pretendidos.
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