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“Diversificação da Economia Regional”



Breve análise ao Sector do Turimo



PONTOS FORTES:

Capital acumulado de dimensão relevante;

Múltiplos operadores nos diversos subsectores;

Vários Grupos locais no top 10 nacional;

Infraestruturas públicas relevantes;

Mão de obra qualificada e disponível;

Know how e aptidão para o Sector quer para o Capital quer para a mão-de-obra;

Tradição e Marca já presente no mercado internacional há 2 séculos;

Região de um país cujo interesse turístico ”disparou” internacionalmente,

Potencial por explorar em várias vertentes (jogo, desportivo, saúde, nichos, etc.)



PONTOS FRACOS:

Generalidade dos subsectores são Capital intensivo;

Elevada e crescente concorrência internacional;

Crescente custo com a mão de obra;

Elevada fiscalidade sobre o factor capital mas especialmente trabalho;

Burocraciais e dificuldades processuais em grande escala;

Problema dos acessos aéreos e marítimos (em volume e preço);

Algum desnorte no posicionamento comercial do Produto (Natureza, praia?);

Falta de interesse de Capital Estrangeiro de dimensão;

Notório acelerado envelhecimento do “cliente” tradicional da Madeira;



PONTOS FRACOS:

Confinamentos mundiais relacionados com o COVID vieram acrescer:

Deterioração do poder de compra nos mercados emissores/potenciais;

Aprofundamento do problema dos nºs de voos e companhias e preço das viagens;

Profunda incerteza quanto ao futuro dos negócios no CMP;

Expectável política de preços agressiva por parte da concorrência internacional;

Expectável guerra de preços entre operadores locais;

Fragilização significativa do tecido empresarial;

Debilitação das estruturas de balanço da totalidade das empresas do Sector;

Segurança – imagem de “cantinho do céu” está posto em causa;



O que fazer com o Turismo?



Manter política de “concertação social” que impõe aos
empregadores aumentos anuais acima da produtividade que
não podem ser ajustados em baixa;

Dificultar restruturações empresariais;

Aproveitar a menor “sensualidade” política do Sector para
abandonar a política de “discriminação fiscal” positiva que o
sector ainda vai gozando (taxas de IVA mais baixas, algumas
facilidades em impostos prediais, etc.);

Agravar a já pesada burocracia que incide sobre o sector antes
da abertura (licenças, PDMs, DRAC, pareceres energéticos,
etc.) e depois no funcionamento regular (ASAE, licenças
artistas, inspeções trabalho, multas, processos, etc.)

Generalização de obras públicas por toda (s) a (s) ilha (s),
criando incómodo e descaracterização visual, sonora e
ambiental do Destino.



Facilitar restruturações empresariais (diretamente enquanto
credor – Seg. Social e Finanças e indiretamente e indiretamente
“lobbyando” na AR para urgentes alterações nas leis laboral e
de restruturações );

Priorizar as necessidades do Sector no que às responsabilidades
básica do Estado dizem respeito (Fundos Europeus; formação de
Recursos Humanos; manutenção de infraestruturas públicas
relacionadas; mais segurança e funcionamento da justiça, etc.);

Redução ao máximo e eliminação de tudo o que seja impostos e
taxas sobre o sector e sua atividade;

Efetiva redução de toda a carga burocrática/processual sobre
investimentos e funcionamento do sector nos atuais e novos
projetos;

Grande consciência de MLP nas negociações de “concertação
social” no que concerne a aumentos de salários compulsórios
sobre o sector e do salário mínimo regional;

Criação de uma concertação política de maioria alargada de
compromisso com uma política fiscal, laboral, ambiental e de
promoção do destino para a próxima década.



ECONOMIA DA RAM – DIVERSIFICAR?

PARA ONDE?

QUEM DECIDE?

QUANTO CUSTA?

QUEM PAGA?

COM QUE EVIDÊNCIAS?



Agricultura e Pescas (1/2)

• Falta de terrenos de dimensão eficientes;

• Falta de capital acumulado no sector;

• População ativa no sector envelhecida em quem queda;

• Mercado interno pequeno e com reduzido poder de compra;

• Unidades produtivas são praticamente minifúndios;

• Limitações significativas à exportação (falta de escala e custo 
transporte aéreo e naval);

• Concorrência mundial elevada;

• Fraca Rendibilidade e atratibilidade como negócio;

• Burocracias e limitações processuais significativas



Agricultura e Pescas (2/2)

• O mar tem Potencial na aquacultura;

• Exploração de recursos naturais do mar:

• Capital Intensivo;

• Falta de know how;

• Grande Incerteza  nos resultados;

• Riscos ambientais;

• Na agricultura, ter cuidado com os incentivos dados às produções;



Indústria 

• Falta de capital acumulado no sector;

• Falta de vantagens comparativas face a outros países/regiões;

• Falta generalizada de mão de obra qualificada e com know how;

• Mercado interno pequeno e com reduzido poder de compra;

• Limitações significativas à importação e exportação (falta de escala e 
custo transporte aéreo e naval);

• Fiscalidade sobre Capital e mão de obra (em especial a qualificada 
com os impostos progressivos);

• Burocracia e regulações em dimensão e complexidade;

• Concorrência mundial elevada, dispersa e sem limitações;

• Muito fraca relação Rendibilidade vs Risco;



Serviços (1/2)

• Mercado interno pequeno e com reduzido poder de compra;

• Falta de vantagens comparativas face a outros países/regiões;

• Necessidades significativas de capital no “cash to break even”;

• Falta generalizada de mão de obra qualificada e com know how;

• Inexistência de um cluster que potencie, se dinamize e autoalimente;

• Concorrência mundial elevada, dispersa e sem limitações;

• Fiscalidade sobre Capital e mão de obra (em especial a qualificada);

• Mortalidade muito elevada dos Projetos tecnológicos;



Serviços (2/2)

• CINM

• MAR/Registo de Navios

• TURISMO

• PRAÇA FINANCEIRA (?)

• SAÚDE (?)





Planos Económicos estatais/centralizados: 
Bem intencionados, mas… com que resultados?



PONTES E ACESSOS



INSTALAÇÕES DESPORTIVAS



INSTALAÇÕES ENTRETENIMENTO



INSTALAÇÕES NAUTICAS



INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS DIFERENCIADAS



Os Russos/Soviéticos 
também contavam 
com gente superior 
em vários níveis…







Nem o Estado nem o Mercado resolvem todos os problemas. 

Existem situações que temos inevitavelmente de aprender a TOLERAR.


