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As Jornadas Madeira 2020, iniciativa do JM, evidenciaram as inúmeras preocupações do setor empresarial. No Salão 
Nobre do Parlamento as opiniões de diferentes protagonistas deixam antever que o futuro será difícil e nem todos 
terão capacidade de sobreviver às adversidades. A retoma vai demorar e não há linhas para acudir a todos. Pág. 3 a 14
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para acudir a todos



3

DESTAQUE
sexta-feira
29 de maio de 2020
sexta-feira
29 de maio de 2020

Por Miguel Silva
msilva@jm-madeira.pt

 
Vai ser longa a retoma das ativida-
des económicas em áreas como o 
turismo e o comércio. E o proces-
so de recuperação vai ser doloroso. 
Pode mesmo deixar alguns para trás. 
As empresas vão ter de sofrer ainda 
mais, num ano sem lucros. Os traba-
lhadores continuam em risco. As difi-
culdades vão durar meses. Mas nem 
tudo está perdido. As adversidades 
constituem oportunidades e as em-
presas vão dar a volta por cima, mas 
vai ser preciso algum tempo. 

Quem espera uma visão idea-
lista na retoma da economia num 
futuro próximo fará melhor em 
ouvir menos os governantes e mais 
os empresários, pois são eles que 
apontam um caminho mais realis-
ta. E não. Não vai ficar tudo bem. 
Pelo menos tão cedo. Essa é uma 
das conclusões que se retiram da 
segunda edição das Jornadas Ma-
deira 2020. 

O projeto editorial do JM levou 
ontem o debate ao Salão Nobre da 
Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira. Ao longo de 
seis horas, ouvimos oito oradores: 
seis com intervenções baseadas na 
experiência profissional e dois da 
área da política. 

O debate decorreu em quatro 
painéis. Durante a manhã, o presi-
dente da Assembleia abriu os tra-
balhos com uma mensagem clara 

JORNADAS MADEIRA 2020

Retoma lenta e dolorosa
O Salão Nobre do Parlamento acolheu várias intervenções realistas. A hotelaria prepara-se para testar o mercado, a restauração 
agoniza e a promoção corrige prioridades.  Frontal, Cristina Pedra revelou-se angustiada com a “mendicidade empresarial”.

A hotelaria dominou a tarde com intervenções de Bruno Freitas e de Paulo Prada.
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ceitas dessa área de negócio. Admitiu 
que é preciso mudar a forma de ges-
tão e revelou que enquanto não che-
gam os clientes, a opção foi antecipar 
obras previstas para o próximo ano. 

Esta edição das Jornadas Madeira 
2020 foram o primeiro momento de 
exposição pública do novo diretor 
executivo da Associação de Promo-
ção da Madeira. Nuno Vale também 
foi realista. Reconheceu que a Ma-
deira mantém vantagens, mas que 
ainda não há resultados. Que as re-
gras mudam a cada dia que passa e 
que a assumida aposta no mercado 
nacional não chega.

Tal como no princípio, também o 
fim ficou marcado por uma interven-
ção política. João Pedro Vieira levou 
para o debate um conjunto de opções 
tomadas pela Câmara do Funchal. E 
fez contas que mostram a dificulda-
de em gerir um município com re-
dução de receitas e maior investi-
mento social.

contra a instabilidade política num 
momento em que a Região deve 
manter o bom combate contra a 
pandemia. 

Seguiu-se um discurso assumi-
damente “disruptivo” de Cristina 
Pedra. A empresária fez um retrato 
das empresas que pedem mais do 
que devem e dos Governos que 

têm medo de enfrentar a realidade. 
Admite que não tem soluções, mas 
deixou várias pistas numa inter-
venção muito aplaudida.

Depois do primeiro debate, o 
presidente da delegação regional 
da Ordem dos Economistas abor-
dou outros casos hipotéticos que 
representam casos reais. Deixou 

A segunda conferência das Jornadas Madeira 2020, evento do JM 
e da rádio JMFM, decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira, 
respeitando todas as medidas de segurança e distanciamento 
social. Como aconteceu na primeira conferência, em fevereiro, em 
Santa Cruz, e em todas as realizadas no ano passado, em todos 
os concelhos da Madeira, este evento contou com um momento 
musical protagonizado pela guitarrista Sara Freitas, aluna do 3.º 
ano do curso profissional de Instrumentos, do Conservatório Escola 
Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode. A aluna 
estuda com o professor Luciano Lombardi e interpretou um tema da 
compositora Teresa Trocaccini.

Sara Freitas no momento musical

pistas sobre o que fazer e o que 
não fazer. 

Ainda antes do almoço, toda a 
plateia ouviu a intervenção mais 
emotiva do dia. Dário Silva, o di-
nâmico empresário da restauração 
e da animação noturna e eventos, 
contou a sua nova realidade. A fa-
turação reduzida a quase zero, com 
funcionários e impostos por pagar. 
“É complicado”, disse e repetiu. E 
sentiu-se.

Durante a tarde, o foco esteve 
no turismo. Paulo Prada contou a 
realidade do Grupo Pestana, com 
sede na Madeira e interesses em 
vários países e continentes. Tra-
çou um caminho real, mas possível, 
embora alicerçado num cenário de 
redução de lucros para níveis que 
recuam alguns anos. 

Seguiu-se Bruno Freitas, admi-
nistrador do Grupo Savoy Signature. 
Contou como é manter a responsa-
bilidade social sem turistas nem re-

8
OS ORADORES convidados pelo JM 
para a segunda edição das Jornadas 
Madeira deste ano.

6
A EDIÇÃO de ontem decorreu no 
Salão Nobre da Assembleia durante 
três horas de manhã e outras três à 
tarde.

4
A SEGUIR a cada conjunto de duas 
intervenções houve períodos de 
perguntas e respostas. Foram quatro 
debates.
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Foi uma intervenção realista, pe-
sada, mas de esperança. A do pre-
sidente da Assembleia Legislativa 
da Madeira. José Manuel Rodrigues, 
o primeiro orador nesta segunda 
edição das Jornadas Madeira 2020 
(interrompidas por um largo perío-
do devido à pandemia da covid-19), 
disse ontem que a Região não tem 
meios para sair com recursos pró-
prios da calamidade económica e 
social para a qual caminhamos. 

JOSÉ MANUEL RODRIGUES

Região sem meios para 
ultrapassar a calamidade
Esta não é uma crise qualquer, alertou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, 
considerando que o pior que nos podia acontecer, agora, era termos convulsões sociais.

E só com a solidariedade do Es-
tado e da União Europeia (UE) será 
possível inverter a recessão e ter 
alguma retoma económica, a mé-
dio prazo, mantendo a paz social 
que vivemos nas últimas décadas.

Nesta segunda edição do evento 
do JM e da rádio JMFM, que decor-
reu no Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa da Madeira, José Ma-
nuel Rodrigues considerou que o 
pior que podia acontecer, agora, 
à Madeira, era ter convulsões so-
ciais, instabilidade ou crises políti-
cas que não resolveriam nada e só 
iriam agudizar a recessão e atrasar, 

ainda mais, as perspetivas de uma 
recuperação gradual da economia. 

Considerando que foi a própria UE 
que chamou a atenção de Portugal 
para a necessidade de apoiar prio-
ritariamente, e com maiores verbas, 
as regiões do Algarve, dos Açores e 
da Madeira, por serem economias 
muito dependentes do Turismo, o 
responsável máximo pela ‘casa’ da 
Democracia na Madeira defendeu 
que a economia da Região está ex-
tremamente fragilizada, apesar das 
medidas já tomadas pelo Governo 
Regional para apoiar as empresas e 
o emprego. “Precisamos de reforço 

de verbas no Orçamento para ajudar, 
de forma mais substancial, as em-
presas e as famílias, nomeadamente 
através de apoios a fundo perdido, 
isenção de contribuições e incenti-
vos fiscais”, afirmou o presidente da 
ALRAM naquela que foi a primeira 
das oito intervenções do dia.

No entender de José Manuel Ro-
drigues, a Região tem as despesas 
a crescerem brutalmente e as re-
ceitas a caírem abruptamente. Ou 
seja, se nada for feito, há o risco de 
a Madeira não ter dinheiro para as-
segurar compromissos vitais para 
a nossa sociedade e para garantir 
os serviços essenciais à população, 
conforme preconizou.

Embora referindo que não queria 
deitar mais achas para a fogueira, o 
presidente da ALRAM considerou 
necessário interpretar aquele que é 
o sentir largamente maioritário do 
povo madeirense. Assim, apontou 
que é tempo de o Estado olhar para 
os portugueses que vivem nas ilhas 
e responder positivamente às aspi-
rações que passam por libertar a Re-

Está satisfeito ou 
poderíamos ser um 
pouco mais exigentes?
 Acho que o Governo Regional 
e todos os Governos mundiais 
estiveram a gerir o desconhecido. 
Ninguém esperava nem estava 
preparado. Ninguém passou pela 
gripe pneumónica de 1918. Do meu 
ponto de vista, acho que o Governo 
Regional da Madeira, dos três que 
existem em Portugal, foi aquele 
que respondeu melhor à situação, 
quer do ponto de vista das medidas 
sanitárias, quer na questão da 
quarentena (que é impopular, mas 
que teve de ser). Quer também com 
o encerramento dos lares e no plano 
económico com a medida do Invest 
RAM, que gerou alguns problemas 
mas que precisa sempre de alguma 
apostila para que os problemas 
sejam resolvidos.

Agostinho 
Silva
diretor  
do JM

Contra a simples defesa 
do que é nosso...
Não foi bem uma pergunta mas 
uma observação. Paulo Pereira, no 
período de perguntas e respostas, 
defendeu que não se pode defender 
o que é nosso só porque sim. 
Mas o presidente da Assembleia 
Legislativa da Madeira já pensa 
de uma maneira diferente e até 
adiantou que não lhe choca que se 
possa subsidiar, por exemplo, na 
restauração e na hotelaria, aqueles 
que consomem produtos regionais.

Paulo  
Pereira
Ordem dos 
Economistas

À margem da sua intervenção, e quando se falava de 
economia, o presidente da ALRAM focou o facto de as 
Jornadas Madeira estarem a decorrer no salão nobre 
de um edifício onde, durante 450 anos, ali se cobraram 
muitas receitas que foram para Lisboa. “Está na altura 
de nos devolverem alguma receita dos impostos que 
nos levaram”, considerou José Manuel Rodrigues. O 
líder do Parlamento regional disse ainda que os tais 

milhões que virão, eventualmente, para a Madeira, 
da UE, servirão para reforçar os grupos económicos 
e melhorar a formação dos recursos humanos. Esta 
pode também ser uma oportunidade para a Madeira 
diversificar a sua economia e o Centro Internacional de 
Negócios poderá ter aqui um papel importante, referiu, 
comentando perguntas feitas a Cristina Pedra e a 
Paulo Pereira.

Chegou a hora de nos devolverem alguma receita

gião dos limites de endividamento, 
autorizar uma moratória das duas 
próximas amortizações da dívida da 
Região à República, negociar com 
a UE uma reprogramação de fun-
dos comunitários para responder 
às novas necessidades e criar uma 
subvenção para a aplicação de um 
programa de recuperação económi-
ca e social para a Madeira.

“Não estamos a solicitar mais do 
que aquilo que o Governo português 
tem exigido, e bem, à UE e que, em 
grande parte, já foi garantido pela 
Comissão”, disse. 
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Cristina Pedra confessou ontem, nas 
Jornadas Madeira 2020, sentir-se 
“angustiada perante a mendicidade 
empresarial”, reconhecendo que, 
“infelizmente, não se pode pedir 
de boca cheia que se acudam a to-
das as realidades como se fossem 
todas iguais”.

“Não é possível, numa situação 
de profunda crise como estamos, 
a acudir ou pretender acudir de 
forma cega a todos e mais alguma 
coisa”, afirmou, referindo-se con-
cretamente ao tecido empresarial.

A presidente do Conselho Con-
sultivo de Economia recordou, à 
plateia que a escutava, que há em-
presas que já estavam na insolvên-
cia ou não estavam ‘saudáveis’ no 
pré-covid e que não pode haver 
aproveitamentos da pandemia, nem 
devem ser empurradas situações 
que não devem ser acauteladas.

A empresária salientou também 
que não é possível deixar de acudir 
bolsas de pobreza e de fome que 
existem hoje em dia, como é tam-
bém preciso apoiar o tecido empre-
sarial, com critérios e rácios mais 
objetivos, sobretudo os setores que 
foram mais penalizados pela pan-
demia.

No que respeita a apoios, Cristi-
na Pedra disse que “não é honesto 
inteletualmente”, em termos em-
presariais, “pedir dinheiro como se 

CRISTINA PEDRA

“Não é possível, nem há 
dinheiro para acudir a todos”
Frontal e realista, Cristina Pedra disse que não é possível, numa situação de profunda crise  
como a que vivemos, “acudir ou pretender acudir de forma cega a todos e mais alguma coisa”.

estivéssemos num oásis, com uma 
fonte e um manancial inesgotável 
de recursos”.

Neste contexto, a antiga presi-
dente da ACIF afirmou que os Go-
vernos “põem-se a jeito” porque 
“têm medo”, politicamente, de dizer 

o que ela diz enquanto empresária. 
“Não é possível, nem há dinheiro 
para acudir a tudo e a todos”, rea-
firmou.

Apontando algumas medidas de 
“sobrevivência” e esboçando outras 
para o futuro, Cristina Pedra reco-

Cristina Pedra disse que as empresas terão de ter uma grande capacidade de adaptação e resiliência.

nheceu que esse trabalho precisará 
de muita criatividade, resiliência, 
capacidade de adaptação e sofri-
mento, pelo menos enquanto não 
for encontrada uma vacina para a 
pandemia. 

O social e a pandemia
Por entender ser “prioritária” e por 
não estar dissociada da crise em 
que nos encontramos, Cristina Pe-
dra focou ainda as componentes 
social e humana desta pandemia, 
dando como exemplo os números 
do desemprego, que poderão che-
gar aos 18% na Região, e das que-
bras de rendimentos que atingi-
ram 60% da população portuguesa.

Focou também o turismo e o 
comércio, como dois setores que 
estão a passar por “uma crise pro-
funda”, motivada, em muitos ca-
sos, por problemas estruturais já 

Como ficará a manutenção 
dos postos de trabalho?
"Não há soluções mágicas", 
respondeu Cristina Pedra, salientando 
não ter dúvidas de que surgirão 
momentos “dificílimos”. Agora, há 
duas opções: “Ou vamos ter uma 
postura de desespero, e muitos 
têm, ou uma postura que é: vamos 
sobreviver, tentando manter a 
abertura.

Ivo Correia 
empresário

Por que não fomentar a 
formação profissional? 
Cristina Pedra concorda com 
a reciprocidade que é existir a 
formação, recordando que essa era 
uma condição que estava associada 
à lei do ‘lay-off’. “As empresas não 
têm os trabalhadores sem custos, 
mesmo no ‘lay-off’. Portanto, a 
contrapartida poderá ser a literacia, 
a formação e a profissionalização.

Daniel  
Caires 
cidadão

No que respeita ao comércio madeirense, a empresária 
disse que, em primeiro lugar, a Região deverá passar 
primeiro por esta ‘fase das trevas’, para depois iniciar 
as parcerias e a criação de produtos regionais. “Até 
aborrece ir hoje às lojas e ver uma repetição ‘Made in 
China’ de produtos uns iguais aos outros”, desabafou. 
Outras duas áreas que, na sua opinião, devem ser 
mais exploradas são a agricultura/floricultura e a 
informática, esta última um setor que tem dado provas 
de sucesso.
Relativamente às linhas de crédito, como a Invest 

RAM, são importantes para as finanças regionais, 
mas Cristina Pedra destaca também outras iniciativas 
tomadas pelas autarquias locais, como aconteceu com 
as Câmaras Municipais do Funchal e de Santana, que 
já tomaram medidas até ao final deste ano. Como as 
linhas de crédito tendem a atrasar, sugeriu ainda a 
eliminação de certas burocracias e a implementação 
de três medidas que entende serem positivas para o 
tecido empresarial: o fim do pagamento especial por 
conta; a capitalização das empresas e, por fim, o apoio 
da União Europeia.

Aposta nos produtos regionais e implementação de medidas

existentes e que se prendem, “pa-
ra além de uma bolsa muito curta 
de clientes e dependente de turis-
tas”, com “problemas de falta de 
profissionalização, de digitaliza-
ção, de mercado online, de sites 
e de outras plataformas digitais”.

“E não se sabe quando o setor do 
turismo vai recuperar”, atirou Cris-
tina Pedra, lembrando que os me-
ses de janeiro e fevereiro estavam 
a ser bastante positivos em termos 
homólogos.

Traçando um cenário de “ago-
nia” para as empresas de comércio, 
Cristina Pedra disse ser “fundamen-
tal reativar o turismo, promover o 
destino como seguro e aumentar a 
confiança”. 

Acontece que, como acrescen-
tou, “o problema é que não há, neste 
momento, a confiança para com-
prar viagens”.

“E como vamos sobreviver?”, 
lançou Cristina Pedra a questão, 
respondendo de seguida: “Há em-
presas que não vão sobreviver e há 
trabalhadores que irão mesmo para 
o desemprego”.
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Paulo Pereira diz que a Ordem 
que representa, a dos Economis-
tas, tem sido ‘bombardeada’, nos 
últimos tempos, sobre perspetivas 
económicas, eventuais e múltiplas 
soluções, algumas mais positivas 
e outras mais negativas. Na sua 
intervenção, como primeiro ora-
dor após o primeiro intervalo de 
ontem para perguntas e respos-
tas, o convidado do JM optou por 
focar a sua apresentação naqui-
lo que pode o empresário fazer 
proativamente nesta situação de 
pandemia, enquanto aguarda os 
acontecimentos que são mais for-
tes do que ele.

Referindo-se ao que aconteceu 
no primeiro trimestre deste ano, 
admitiu que a queda da econo-
mia foi imediata, mas disse que 
a recuperação é um mistério. Ou 
seja, “não sabemos se a recupera-
ção será feita no chamado L ou U, 
que poderá perdurar muito tempo. 

Os mais otimistas acham que 
há uma subida em V. Descobre-
-se a cura amanhã e descobre-se 
que esta pandemia está ao nível 
daquela registada em 69/70, que 
não parou as economias mundiais. 
“Retomava-se imediatamente a 
confiança. Aquilo que tínhamos 
perdido era apenas um trimestre 
e recuperávamos em V”, explicou 
Paulo Pereira. Mas há ainda ou-
tra visão que tem a ver com uma 
queda igual às outras todas e a 
recuperação ser lenta no tempo 
mas acima de uma recessão que 
se auto-alimenta. Mas o que a Or-
dem dos Economistas na Madeira 
teme é que a recuperação se venha 
a fazer em U, ou seja, perdurará 
muito no tempo. 

 No entender de Paulo Pereira, o 
que é preciso, enquanto se espera 
para ver como vai decorrer a recu-
peração, é saber gerir a tesouraria. 
Considerando que uma empre-
sa, quando não tem dinheiro, ou 
não cumpre (o que não acontece, 

PAULO PEREIRA

“A recuperação da economia 
é ainda um mistério”
A Ordem dos Economistas na Madeira teme que a recuperação se venha a fazer em U.  
Ou seja, perdurará muito no tempo.

pois é cortada a eletricidade e os 
trabalhadores não aparecem), ou 
mete dinheiro do sócio ou endivi-
da-se. O que vai acontecer é que 
grande parte das empresas vai se 
endividar. 

“A agonia vai continuar e os que 
sobreviverem vão ter de cometer 
dívida”, conforme sublinhou Pau-
lo Pereira, da Ordem dos Econo-
mistas na Madeira. Nesta sua in-

tervenção nas Jornadas Madeira, 
que ontem decorreram no Salão 
Nobre do Parlamento regional e 
que se realizaram após um inter-
regno desde fevereiro, altura em 
que aconteceu a primeira con-
ferência, no concelho de Santa 
Cruz, Paulo Pereira afirmou que 
para não demitir os seus funcio-
nários, o grosso dos empresários 
vai se endividar. E quando a si-

Paulo Pereira considera que a recuperação da economia é um mistério.

Tem existido 
disponibilidade do 
arrendatário privado 
para ir tão longe quanto 
o arrendatário público?
Percebo a posição clara. Percebo 
que quem é inquilino de organismos 
públicos teve atenção do senhorio, 
que foi no imediato. No privado, 
não houve tanta facilidade, mas 
o senhorio é outro empresário. 
Uma pessoa que tem uma loja 
para alugar é um ser humano. 
Também tem as suas receitas e 
despesas e também está a contar 
com aquela verba para pagar 
contas. A diferença entre ambos os 
senhorios é que um tem 600 anos 
e dificilmente algum empresário vai 
durar 600 anos.

João  
Pedro Vieira 
vereador  
na CMF

Não seria altura de o 
Estado se reestruturar?
"Seria estúpido não aproveitar 
as crises para fazer reformas", 
considerou Paulo Pereira, o 
representante na Madeira da Ordem 
dos Economistas.

As entidades estiveram 
no seu melhor nas 
negociações nesta 
pandemia?
O que julgo é que é fácil atirar 
pedras aos bancos. Eles são a 
parte odiosa. Não me parece 
que seja muito justo. Os bancos 
despacharam a sua parte. O IDE 
apanhou com a situação numa 
altura em que tinha pessoal 
reduzido e em fecho de quadro 
comunitário, que por si só implica 
uma série de trabalhos.  
A Linha Invest- RAM foi bem 
intencionada mas na prática está a 
correr mal.

António 
Abreu 
administrador 
do JM

Gonçalo 
Pimenta 
Madeira 
Parques

Só em último caso é que Paulo Pereira defende que os empresários devem 
repensar o modelo de negócio. Isto mesmo foi transmitido ontem. 
“Do pouco que as empresas podem fazer neste momento – uma vez que 
foram manietadas por decisões legislativas e de Estado [não estou a fazer 
juízos de valor, mas a constatar], é olhar para dentro e, na sua gestão de 
tesouraria, usarem-na como grande fatia de sucesso”, afirmou ainda.

Repensar o modelo de negócio

tuação se normalizar, a empresa 
terá quatro anos, em média, para 
pagar as linhas de crédito, tanto 
a regional como a nacional. Isto 
pressupondo-se que tudo voltará 
ao normal. Para se perceber se vale 
a pena hipotecar um bom dinhei-
ro na empresa, Paulo Pereira diz 
que convém medir cenários. E o 
que se pode fazer neste momento, 
dentro da realidade empresarial, é 
gerir a tesouraria. Desde modelos 
mais simples a mais complexos, há 
soluções para todos os empresá-
rios. Nas situações das empresas 
de recuperação em V, Paulo Perei-
ra admite que as mesmas vão ter 
problemas no próximo ano. 

O economista é de opinião de 
que muitas empresas vão ter de ir 
buscar ajuda externa, o permitirá 
que todos empreendam.
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Por Lúcia M. Silva
lucia.silva@jm-madeira.pt

 
O responsável pelo Grupo Café do 
Teatro revelou ontem, durante a 
sua intervenção no debate das Jor-
nadas Madeira 2020, que, em dez 
dias, recebeu, através de emails, 
mensagens e das redes sociais, mais 
de 200 pedidos de emprego e mui-
tas ofertas de negócios, vindas de 
empresários que se dizem aflitos 
com as situações financeiras que 
estão a viver e querem vender os 
seus negócios.

“Só ontem tive sete ofertas de 
negócio e, por dia, costumam ser 
duas a três”, revelou, apontando pa-
ra os valores oferecidos pelos pro-
prietários: “Muito baratos, muitos 
nem sequer pagam os equipamen-
tos que têm lá dentro”.

Num discurso carregado de mui-

DÁRIO SILVA

Café do Teatro recebeu mais 
de 200 pedidos de emprego
Dário Silva trouxe para as Jornadas Madeira algumas preocupações relacionadas com o grupo que 
gere. Confessa que a pandemia está a gerar muitas dificuldades e teme pelo futuro dos espaços. 

tas preocupações, relativamente à 
situação financeira do grupo, Dá-
rio Silva traçou um cenário bas-
tante negro, uma vez que todos os 
pagamentos, que foram feitos em 
março e em abril, foram ainda sem 
apoios e o dinheiro do ‘lay-off’ só 
chegou este mês.

Reconhecendo a importância da 

ajuda recebida das Sociedades de 
Desenvolvimento e das autarquias, 
ao perdoarem as rendas até junho e 
as taxas das esplanadas, o empre-
sário confessou que tem feito um 
“grande esforço” para manter a con-
tinuidade dos dez espaços que gere.

Como sócio-gerente do grupo 
e numa perspetiva de melhorar o 

futuro em termos financeiros, Dá-
rio Silva falou ainda à plateia sobre 
uma série  de medidas que, na sua 
opinião, iriam ajudar os empresá-
rios numa altura em que ainda não 
temos turistas nas ruas e há muitos 
restaurantes vazios e outros tantos 
fechados por falta de clientes.

No seu entender, os turistas de-

verão regressar rapidamente; os 
empréstimos deviam ser todos a 
fundo perdido; o lay-off terá de ser 
prorrogado, pelo menos, até ao final 
do ano; o IVA da restauração de-
via baixar e as empresas que estão 
em ‘lay-off’ deviam ficar isentas de 
pagar um dos subsídios (Natal ou 
de férias).

Como “todos os dias a vida de 
um empresário é lutar”, Dário Silva 
afirmou ainda estar “confiante” de 
que será possível ‘dar a volta’, reafir-
mando que essa superação só será 
possível com o regresso do turismo.
 
“Caos” no Porto Santo
Dário Silva disse que, em relação 
ao Porto Santo, a situação é, neste 
momento, um autêntico “caos” e, 
“se na Madeira já é muito difícil”, no 
Porto Santo “é mesmo muito com-
plicado”, declarou.

O empresário contou que, des-
de outubro passado, o grupo já 
está a perder dinheiro, referin-
do que, com a abertura do ‘take-
-away’ do Pingo Doce, a situa-
ção complicou-se ainda mais.

“Hoje em dia, até os próprios tu-
ristas optam por comer no Pingo 
Doce”, lamentou, criticando quem 
autorizou o serviço de ‘take-away’ 
naquele estabelecimento comer-
cial e prevendo um verão “mui-
to difícil” em termos de recupe-
ração. Aliás, Dário Silva admitiu 
que o grupo está a analisar neste 
momento a viabilidade dos espa-
ços que detém na ilha dourada.

O ano na Madeira começou “muito bem” e, até à 
primeira semana de março tudo tinha “corrido bem” 
em matéria de receitas. Contudo, contou ontem Dário 
Silva, a meados do mês, a faturação começou a cair 
drasticamente e a situação financeira do grupo começou 
a agravar-se. Neste momento em 'lay-off', o grupo 
enfrenta dificuldades e já colocou os funcionários a par 
da situação. Já recorreu a créditos, tendo já recebido um 
crédito, vindo de Lisboa.
Agora, numa fase de desconfinamento, o grupo 

encontra-se a abrir os espaços e admitiu que a 
reabertura foi muito difícil.
O empresário revelou que a faturação de nove dias, de 
um espaço situado no centro do Funchal, foi equivalente 
a um dia de faturação no passado.
Entretanto, com a pandemia, a maioria dos eventos que 
estavam programados para este ano pelo Café do Teatro 
foi cancelada e houve perda de dinheiro, pois parte dos 
“cachets” de alguns dos artistas que viriam atuar à 
Região já tinham sido pagos.

Faturação de nove dias equivalente a um dia no passado

“Espaços de animação 
são fundamentais  
para o Funchal”
Para João Pedro Vieira, vereador 
na Câmara Municipal do 
Funchal, a intervenção de Dário 
Silva foi “emocionante”, até 
porque, explicou, habituou-
se a vê-lo como “um homem 
da noite, sempre com grande 
energia e positividade”, 
confessando perceber agora 
a dificuldade que é gerir 
bares e estabelecimentos de 
animação noturna. Apesar da 
“descrição crua” feita pelo 
empresário, João Pedro Vieira 
enalteceu a mensagem final de 
“esperança”, salientando que o 
vigor dos espaços de animação 
da cidade são fundamentais 
não só para o Município do 
Funchal mas também para toda 
a Região.

João Pedro
Vieira 
Vereador na CMF
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Por David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

 
Paulo Prada representou o Grupo 
Pestana, o maior grupo hoteleiro 
português, nas Jornadas Madeira, 
defendendo que o lay-off deve ser 
prolongado por mais meses, admi-
tindo, contudo, que esse prolonga-
mento se faça à custa de "uma maior 
comparticipação das entidades em-
pregadoras". Nessa lógica de gestão 
de recursos financeiros, essenciais 
ao tecido empresarial, considera 
“um absurdo o pagamento especial 
por conta este ano”, explicando que 
este procedimento visa a dedução 
no próximo ano, “quando é sabido 
que os empresários não irão pagar 
imposto”.

Paulo Prada não tem dúvidas 
de que a Região terá de apostar no 
turismo de proximidade, ou seja, 
no mercado nacional. Aqui, advoga 
que “deveria haver alguma forma 
de cativar turistas nacionais para a 
Madeira”, dando exemplo da possi-
bilidade de “estender o subsídio de 
mobilidade aos continentais, que 
pagariam apenas 85 euros”. Fun-

cionaria “numa época transitória 
e seria essencial até para ajudar os 
problemas de tesouraria da TAP”. 
Outra ideia do administrador do 
Grupo Pestana passaria “por de-
duções fiscais em despesas de alo-
jamento, quando ocorram fora do 
concelho de residência”, acentuan-
do a extrema concorrência que Por-
tugal terá, até porque o slogan ‘faça 
férias cá dentro’ será extensivo à 
maioria dos países.

Mercado nacional insuficiente
Mas “o mercado nacional vale 10%, 
eventualmente 20% no verão” e, 
bem feitas as contas, significaria 
“15% da ocupação hoteleira”, pe-
lo que “ninguém conseguiria viver 
com isso”. Ademais, “a concorrência 
de outros destinos nacionais será 
muita, porque estão todos à procura 
do mesmo”, relevando que por es-
tas alturas, de retoma, “o cliente, se 
puder, utilizará apenas o carro”. Mas 
como na Madeira tal não é possível, 
as dificuldades serão redobradas. 
Paulo Prada defendeu ainda que os 
testes à chegada são uma medida 
assertiva do Governo Regional, mas 
o cenário ideal seria outro: testes no 

mercado emissor. Assim, a Europa 
falhou nas determinações conjun-
tas, obrigando as regiões a tomarem 
medidas ‘ad hoc’.

Zero mortes na Madeira
Num olhar para os mercados tra-
dicionais, que terão, também, de 
ser privilegiados, Paulo Prada faz 
leituras distintas. “Os britânicos são 
pouco sensíveis a estas questões e, 
quando é para viajar, viajam”, en-
quanto os alemães “são mais cau-
telosos”. Mas sim, “o Reino Unido 
está mais atrasado, está ainda de 
quarentena”, anuiu. E, no mercado 
germânico, com a falência de algu-
mas companhias aéreas, “milhares 
de alemães deixaram de ter ‘point to 
point’ necessitando da TAP a partir 
de Lisboa”.

Na promoção da Região, Paulo 
Prada não tem dúvidas de que co-
mo produto de turismo "está bem 
e recomenda-se, e hoje tem um 
atributo suplementar: a segurança 
que transmitiu ao enfrentar a pan-
demia”. Ora, se Canárias “com 159 
mortes”, está a usar esse slogan de 
segurança, na Madeira, por maio-
ria de razões, “também deveremos 

evidenciar as zero mortes”. Neste 
contexto de promoção do arqui-
pélago, Paulo Prada defende que 
“manda o bom senso que numa 
altura destas abandonemos es-
se tipo de promoção”, numa alu-
são ao mercado norte-americano, 
porque a aposta eficaz será nes-
se turismo de proximidade, aqui 
integrando alguns nórdicos, que 
vinham optando pela Ásia e Ca-
raíbas e que poderão encontrar 
na Região uma boa alternativa a 
esses destinos.

Tal como vêm acentuando os 
governantes, também Paulo Prada 
pede acrescidas cautelas na rea-
bertura, porque "o pior que podia 
acontecer era abrir a Madeira sem 
controlo, chegar um grande núme-
ro de turistas e contagiar a popu-
lação em geral. Poderia até se ge-
rar um sentimento anti-turistas", 
disse, considerando que a chave 
está na "confiança" que a reaber-
tura deve gerar na comunidade e 
nas empresas. Uma leitura realista, 
tal como será o reconhecimento de 
que a retoma será lenta, conforme 
expressou diversas vezes ao longo 
da sua oratória.

PAULO PRADA

Prolongar o lay-off será 
uma medida essencial
Paulo Prada considera que a hotelaria necessita de medidas, salvaguardando que os empresários 
deverão pagar mais do que os atuais 30% dos 66% que os trabalhadores vão recebendo.

Prada diz que o seu grupo entenderá se houver diferenciação positiva nos apoios em favor de quem mais precise.

Paulo Prada aproveitou a oportunidade para partilhar o plano de 
reabertura do Grupo Pestana. Assim, no imediato, em junho, irão abrir 
“três hotéis em Lisboa e um no Algarve” e ainda “seis pousadas”, 
tudo no território continental. Além-fronteiras, em julho “abriremos 
alguns na Europa, nomeadamente em Berlim e Madrid, e também 
em “Miami e Nova Iorque”, porque “são mercados mais rápidos”. 
No arquipélago, “vamos abrir o Casino Studios, a Quinta do Arco, o 
Atlantic Gardens e também o Carlton”, este explicado porque “temos 
o nosso ‘clube de férias’ e os clientes estão desejosos de vir”. Já 
na ilha dourada, “abriremos o Pestana Porto Santo no começo de 
julho, mas apenas cerca de 100 dos 320 quartos – será um teste ao 
mercado – e consoante as necessidades iremos abrir mais quartos. 
E não funcionará em ‘all inclusive’ e sim em meia pensão”, evitando 
“confluência de pessoas, o toque em objetos”, entre outras razões 
para ‘fugir’ aos buffet, para além de outros serviços, “porque não 
queremos defraudar os clientes”. Paulo Prada explicou que a estratégia 
enquadra-se naquele que será o vaticínio da procura, relevando que 
serão privilegiados “edifícios com entradas autónomas, num novo 
enquadramento”, correspondendo aos anseios dos clientes: espaços 
verdes, natureza, hotéis com poucos corredores, com poucos andares e, 
eventualmente, também em cima das praias”.

Corresponder ao que o cliente procura

Modelo de promoção 
Prada disse que “há um orçamento 
que foi aprovado, na Associação 
de Promoção”, e “não gostava que 
fossem retiradas verbas”. Ressalvou 
que não entendeu isso, a partir das 
palavras do presidente do Governo 
Regional, mas percebe que a “manta 
é curta”. Esperando que “isso não 
aconteça”, defende “um compasso de 
espera” em mercados como o norte-
americano, que teria alocada uma 
verba de um milhão de euros.

Rubina Leal 
vice-presidente  
da ALRAM

Como fica o AL?
Prada explanou que "o Alojamento 
Local foi ótimo para a Madeira e para 
Portugal continental", resolvendo 
problemas dos prédios devolutos 
das cidades, apesar de também 
ter contribuído para a especulação 
imobiliária. Porém, salientou 
que este tipo de negócio já vinha 
atravessando problemas de baixa 
rendibilidade na Região, sobretudo 
nos AL localizados na Freguesia 
de São Martinho, no Funchal, que 
acolhe uma fatia significativa destes 
empreendimentos.

Miguel Silva 
subdiretor  
do JM


