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N
os primeiros onze meses
de 2018, o destino Madeira
recebeu mais turistas es-
panhóis do que em todo o
ano de 2017, segundo reve-

lou a secretária regional do Turis-
mo ao JM. No total e até novembro,
foram mais de 31 mil turistas e
146 mil dormidas registadas na
hotelaria regional, números que
ultrapassam os totais de 2017, ano
em que a Madeira recebeu cerca
de 28 mil turistas oriundos deste
mercado e atingiu as 130 mil dor-
midas, valores estes que, por sua
vez, corresponderam a um cresci-
mento de 11,5% e 4% relativamente
a 2016.
Para Paula Cabaço, estes núme-

ros são uma “motivação para dar-
mos continuidade à estratégia de
promoção que temos vindo a de-
senvolver neste mercado e que,

O
presidente da delegação
regional da Madeira da Or-
dem dos Economistas, Pau-
lo Pereira, disse ontem, na
Assembleia Legislativa da

Madeira, que “nunca se viajou tão
barato para o continente”.
A questão dos preços da TAP,

que Miguel Albuquerque voltou
a apelidar no último fim de se-
mana de “pornográficos”, foi um
dos temas que estiveram ontem
a ser analisados na Comissão
Eventual de Inquérito à TAP, onde
foi ouvido Paulo Pereira, presi-
dente da delegação da Madeira
da Ordem dos Economistas.
Para sustentar que nunca as

passagens aéreas foram tão bara-
tas para os passageiros madeiren-
ses como agora, se forem excluídos
os encargos que o Estado tem
com o subsídio, que no ano pas-
sado terão atingido os 80 milhões
de euros para as duas regiões au-
tónomas, Paulo Pereira recorreu
ao seu próprio exemplo de quando
era estudante universitário em
Lisboa, dizendo que em 1993 o

Paula Cabaço está em Madrid para mais uma edição da FITUR.

Madeira já superou, ate novembro de 2018, o total de turistas oriundos de Espanha de 2017
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400 mil euros para mercado espanhol

“Nunca se viajou tão barato para o continente”

neste ano de 2019, prevê um inves-
timento na ordem dos 400 mil eu-
ros, integrado no Orçamento da
Associação de Promoção”.
Paula Cabaço falava ao JM à mar-

gem da FITUR, a Feira Internacional
de Turismo que arrancou ontem
em Madrid e onde a governante
participa, juntamente com a direção
e os associados da Associação de
Promoção.
“Esta é mais boa uma oportuni-

dade de afirmação do nosso destino
no mercado espanhol, mas, tam-
bém, junto dos outros mercados
que nesta Feira se fazem represen-
tar”. Os objetivos para 2019, relati-
vamente à Espanha, passam por
manter a tendência de crescimento
do número de hóspedes e dormidas
que se faz sentir desde 2016, através
de uma aposta direta na distribuição
e nas campanhas em ‘co-branding’
com os operadores turísticos e com-
panhias aéreas, e também pelo re-
forço da presença da Madeira em
eventos e nos media espanhóis.
Aliás, a este propósito, a gover-

nante adiantou que decorre, neste
momento, o processo de contrata-
ção de uma agência de relações.

Paulo Pereira foi ouvido na Comissão Eventual de Inquérito à TAP.

viajou tão barato para a Madeira”,
o mesmo sucedendo a Jaime
Leandro, do PS.
Porém, Carlos Rodrigues disse

que “a questão é o que as compa-
nhias estão a arrecadar”, criando
depois “preços exorbitantes” para
todos os contribuintes pagarem,
através do subsídio.
Na audição de ontem, o repre-

sentante dos economistas madei-
rense rejeitou, por outro lado, a
ideia de que as companhias aéreas
estariam a operar nesta rota em
“cartel”, como disse, por seu tur-
no, Lino Abreu, do CDS. Na opi-
nião de Paulo Pereira, os preços
não são combinados, havendo an-
tes “preços semelhantes” para
que “todos possam vender”.
Numa analogia, disse que se

numa rua cheia de bares de venda
de poncha todos tiverem preços
iguais ou semelhantes, não sig-
nifica que aos domingos se juntem
para cartelizar o preço. “Põem
preços semelhantes para todos
venderem”, afirmou, não alinhan-
do na ideia de cartel.

Aos deputados, o economista
considerou ainda que os preços
médios dos bilhetes entre a Ma-
deira e o continente são “relati-
vamente baixos”, que a liberali-
zação da linha fez aumentar o
mercado que era “exíguo”, e que
o “caminho” para a entrada da
terceira ou quarta companhia
“não deve ser partidarizado”.
Considerou “folclóricos” os ter-

mos do processo de nacionaliza-
ção de parte da TAP e disse haver
#muita gente do setor que garante
que não é o teto máximo (dos
400 euros) que tem levado os
preços (dos bilhetes) lá para
cima”.
A finalizar, referiu que a revisão

do atual modelo de subsídio social
de mobilidade, que “já não satisfaz
ninguém”, é “um problema polí-
tico”.
De referir que a Comissão Even-

tual de Inquérito à TAP recebe
sexta-feira, a partir das 14h30, o
presidente da ACIF, Jorge Veiga
França.

Alberto Pita

seu pai pagava 19 contos (95 eu-
ros) por uma viagem (ida e volta)
e no final do curso 21 contos (105
euros).
Atualmente, os universitários

que estudam no continente pa-
gam 65 euros e os restantes ma-
deirenses 86 euros, se o valor não

exceder os 400 euros, e num mo-
delo em que os não estudantes
têm de adiantar o reembolso.
“É mais barato do que eu pagava

há 25 anos”, comparou o econo-
mista. Esta observação acabou
por levar Carlos Rodrigues, do
PSD, a concordar que “nunca se

Recuperação da
rota de Barcelona
“é fundamental”
“A recuperação da rota

de Barcelona (que deixará
de ser operada no verão
pela Vueling e que corres-
pondeu a cerca de 6 mil
lugares de avião, num sen-
tido, em 2018) é uma prio-
ridade na qual estamos a
trabalhar em conjunto com
a ANA”, sublinha, ao JM, a
secretária regional.
Paula Cabaço assegura

ainda que estão a ser de-
senvolvidos “todos os es-
forços nesse sentido”, dada
a importância do mercado
espanhol para a Madeira.
Aliás, adiantou que já on-

tem, primeiro dia de feira,
decorreram reuniões de tra-
balho nesse âmbito que de-
pois serão devidamente ar-
ticuladas com a ANA.


