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TURISMO

Conferência anual debate
“Resiliência e Recuperação”
mente Luís Araújo, presidente do
Turismo de Portugal, João Welsh,
presidente do Conselho de Administração da corretora de seguros
CBK Holding, e Sérgio Costa, gerente de operações do grupo Four
Views Hotels, que vão procurar
“perceber a recuperação, se é em
continuidade ou em disrupção, se
é conjuntural ou estrutural, que
oportunidades e riscos terá o que
se sabe do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) para o sector
na Madeira”.
A organização espera que, “no
seguimento das treze edições anteriores, os conteúdos debatidos
contribuam de forma real para
tomadas de acção reais que levem
ao aumento da produtividade do
sector do Turismo de forma duradoura e consistente, aumentando com isso o bem-estar dos seus
agentes e da economia regional
como um todo”, almeja.

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO
fcardoso@dnoticias.pt
Com o tema “Resiliência e Recuperação”, o Centro de Congressos
do Casino da Madeira receberá
na próxima-sexta, 12 de Novembro, a XIV Conferência Anual do
Turismo (CAT), naquele que será
mais um momento de debate e
reflexão sobre os desafios de uma
actividade que, não só é ainda o
motor da economia regional,
como foi o mais afectado pela
pandemia que ainda nos assola.
A 14.ª edição da conferência,
organizada pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos
Economistas, contará na abertura
com o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e,
no encerramento, com o Bastonário da Ordem dos Economistas,
Rui Leão Martinho. O presidente
da Delegação Regional, Paulo Pereira, fará a intervenção de abertura.
Associado ao tema deste ano foi
escolhida a lagartixa como símbolo desta CAT “pela analogia ao
acto de autonomia que caracteriza este animal tão comum na Região Autónoma da Madeira”, salienta a organização. “De facto,
ela decide perder o próprio rabo
para sobreviver, voltando o mesmo a crescer. E o turismo da
RAM? Como ocorrerá?”, questionam.

PROGRAMA DA XIV CAT
ABERTURA
n 9h15 – Paulo Pereira, presidente
da Direcção Regional da Madeira
da Ordem dos Economistas
n 9h30 – Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

PAINEL I – RESILIÊNCIA

A Conferência terá dois painéis

Tal como indica o tema da CAT,
esta será dividida em dois painéis. A primeira será sobre “Resiliência”, com as intervenções e
análises de Rui Constantino, Economista Chefe do maior banco
privado a operar em Portugal, o
Santander, e de Cristina Cabral
Ribeiro da PwC (PricewaterhouseCoopers), uma das chamadas
‘big four’ de consultoria, auditoria e contabilidade. “O objectivo

A CAT volta a acontecer após um ano de interregno.
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passará por analisar os impactos
no sector do turismo dos confinamentos decretados ao abrigo do
‘Covid-19’ e que sinais de recuperação já se sentem e que tendências”, sinaliza.
Já no que toca à “Recuperação”,
com as intervenções de três madeirenses com profunda presença
profissional do sector, nomeada-

INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL ENCONTRAM-SE ENCERRADAS
n As inscrições para a participação presencial no evento esgotaram em cinco dias. Mesmo que limitada a uma manhã, ao contrário
do que era habitual, e com algumas restrições de espaço, a Conferência Anual de Turismo despertou interesse.
A XIV edição da CAT irá decorrer
na sala de conferências do Centro
de Congressos, que não tem a di-

mensão do auditório (628 pessoas). Assim não é de estranhar
que as inscrições estivessem limitadas à lotação da sala, cerca de
220 participantes, dando-se prioridade à ordem de inscrição.
Aos que ficam de fora, resta a hipótese de seguir a transmissão
em formato online, pelo que à
hora do evento será colocado no
site da Ordem dos Economistas o

respectivo link de acesso online.
Também “devido às regras em vigor impostas pelo Governo Regional, todos os participantes devem
apresentar no dia do evento, os
Testes Rápidos Antigénio, que só
poderão ser realizados 48h antes”,
especifica a organização.
A inscrição para mais uma edição
da CAT foi gratuita, embora obrigatória.

n 9h50 – ‘Visão Macro Económica
da resiliência do Sector’, por Rui
Constantino, Economista Chefe
do Santander
n 10h20 – ‘Estado do Turismo…
Alguns Caminhos’, por Cristina
Cabral Ribeiro (sócia da network
da PwC Legal)
n 10h45 – Intervalo de 15 minutos

PAINEL II – RECUPERAÇÃO
n 11h00 – ‘Potencial de Recuperação das Vendas do Sector como um
todo’, por Luís Araújo, presidente
do Turismo de Portugal
n 11h25 – ‘Visão Global da Recuperação’, por João Welsh (Presidente da CBK Holding)
n 11:50 – ‘Skin in the game - a Recuperação na óptica de um Hoteleiro’, por Sérgio Costa, gerente de
operações do Grupo Four Views.
n 12h20 – Sessão de Perguntas &
Respostas

ENCERRAMENTO
n 12h40 – Rui Leão Martinho, Bastonário da Ordem dos Economistas

...
Santa Cruz aprova
apoio a cirurgias
A reunião do executivo da
Câmara de Santa Cruz
decorreu, ontem de manhã,
tendo sido aprovados, por
unanimidade, o pacote fiscal e
mais apoios sociais, como o
apoio a mais oito cirurgias.
Filipe Sousa recordou que,
apesar de terem votado a favor,
o PSD considerou-as como
“política minimalista”.

Brício Araújo insiste
na redução fiscal
Após a reunião da Câmara
Municipal de Santa Cruz,
ocorrida ontem, o vereador
da coligação PSD/CDS, Brício
Araújo, defendeu uma
redução fiscal no concelho e
esclareceu que, ao contrário
do que foi afirmado pela
autarquia, o pacote fiscal para
2022 não foi aprovado por
unanimidade.

Confiança garante
continuar a trabalhar
Na reunião da Câmara
Municipal do Funchal realizada
ontem, a vereação da coligação
Confiança votou
favoravelmente à prorrogação
por 150 diasda obra de
‘Controlo e Monitorização de
Fugas nas Redes de Água
Associado ao Sistema de
Telegestão Existente no
Concelho do Funchal’ e diz
estar a trabalhar com seriedade.

Banco BPI promove
Semana Solidária
O BPI organizou a 1ª Semana
do Voluntariado BPI que
juntou mais de 1.300 antigos e
actuais colaboradores,
familiares, clientes e parceiros
do Banco. Durante uma
semana, os voluntários
participaram em mais de uma
centena de iniciativas de cariz
social e ambiental abrangendo
todos os distritos, inclusive a
Madeira e os Açores.

Recinto Desportivo
em Machico aberto
Machico conta com mais um
espaço para a realização de
actividade física. A infra-estrutura, situada na zona do
caminho de São Roque, tem
como principal objectivo
promover a prática da
actividade física para toda a
população. A inauguração das
novas instalações desportivas
teve lugar ontem, contando
com a presença do presidente
da Câmara Municipal.

