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er nascer o sol no 
Pico do Areeiro, na 
ilha da Madeira, é 
uma experiência 

única e arrebatadora. Emocio
na à medida que o astro pas
sa a linha do horizonte e os 
seus raios se vão misturando 
com as nuvens, para de lá saí
rem numa panóplia de tons do 
branco ao amarelo e vermelho, 
numa apoteose festiva. À medi
da que a luminosidade cresce, 
os contornos de tudo em redor 

vão ficando cada vez mais ní
tidos, mostrando uma paisa
gem de montanha e de escar
pas abruptas, primeiro, que se 
vai suavizando à medida que o 
olhar chega até ao mar ao fun
do, que se avista entre a passa
gem das nuvens. 

PAISAGEM DESLUMBRANTE
O arquipélago é conhecido pe
las suas paisagens de cortar a 
respiração, que integram um 
património natural deslum

brante que vale sempre a pena 
visitar e percorrer. No máximo 
em algumas horas conseguese 
ir da sua capital, o Funchal, aos 
lugares mais distantes da ilha 
maior, como as piscinas natu
rais de Porto Moniz, para um 
passeio longo com óculos e res
pirador a observar o movimen
to dos peixes. Depois, e antes de 
voltar à capital, há que partir até 
ao Seixal, que fica bem perto, 
para um almoço que começará 
inevitavelmente por lapas gre

lhadas e bolo do caco, na com
panhia de um dos brancos ou 
espumantes frescos e elegantes 
daquela zona de uma ilha que é 
reconhecida internacionalmen
te pela qualidade e caráter úni
co dos seus vinhos fortificados.
O Vinho Madeira é um licoroso 
com Denominação de Origem 
Protegida, em que todas as fa
ses da sua produção são regu
ladas pelo Instituto do Vinho, 
do Bordado e do Artesanato da 
Madeira (IVBAM). É produzido 

a partir de castas brancas para 
os seus vinhos mais nobres, so
bretudo Sercial, Verdelho, Bual 
e Malvasia, mas também exis
tem pequenas produções de 
Terrantez e Bastardo. A casta 
predominante na ilha é a tin
ta Negra Mole, que representa 
cerca de 85% do encepamento e 
é também usada para produzir 
Madeira, geralmente das gamas 
mais baixas. 

UM VINHO SEDUTOR
É um vinho secular, especial 
por ser diferente, por ter uma 
história com muitas histórias 
por detrás, por proporcionar 
prazer na sua degustação, com 
ou sem companhia de comida. 
É por isso que uma viagem à 
descoberta do Vinho Madeira 
tem muitos aliciantes. 
Ver as vinhas onde são produ
zidos, por uma miríade de pe
quenos produtores, alguns de 
minúscula dimensão, em sítios 
onde, por vezes, o declive raia 
o inimaginável para fazer agri
cultura. Sentir os aromas e sa
bores dos vinhos de cada casa 
produtora, cada uma com o seu 
estilo, que se sente ao longo da 
prova. Conversar com os seus 
enólogos, aprendendo a forma 
como fazem e porquê, e apre

ciar as preciosidades que são 
os vinhos velhos, os vintages 
e os frasqueiras é realmente 
uma via gem que vale a pena 
fazer. Outra é ver como se fa
zem os seus runs, na Sociedade 
dos Engenhos da Calheta, por 
exemplo, numa visita breve 
mas esclarecedora. 

TURISMO EM RECUPERAÇÃO
O turismo é atualmente a prin
cipal atividade da Madeira e a 
principal fonte de receitas de 
um arquipélago procurado 
por visitantes de todo o mun
do. Está este ano a recuperar do 
recuo de 66% nas dormidas em 
2020, período em que os pro
veitos totais da atividade retro
cederam quase 70%, segundo 
dados da Direção Regional de 
Estatística da Madeira. 
Este ano os dados estão a in
verterse, já que as dormidas 
na região têm vindo a crescer 
consecutivamente desde feve
reiro, embora ainda longe dos 
valores registados em 2019. Até 
julho deste ano tinham sido 
superiores a 600 mil, o que 
representa um crescimento 
de quase 420% em relação ao 
mesmo período do ano ante
rior, enquanto a faturação do 
sector hoteleiro tinha supera
do os €35 milhões, um aumen

to de quase 580% em relação 
a igual período de 2020. Um 
estudo recente da McKinsey 
mostra que a Madeira é a re gião 
do país onde o turismo tem um 
maior impacto na economia 
local, logo a seguir ao Algarve. 
A oferta hoteleira do arquipé
lago é vasta e variada, com as 
principais unidades a situa
remse na cidade do Funchal 
ou nas suas proximidades, tal 
como a maior parte dos restau
rantes mais conhecidos, entre 
eles dois com estrelas Miche
lin. São estabelecimentos onde 
o serviço à mesa é superior, 
por ser atencioso, simpático, 
efi ciente e discreto, a comida 
é saborosa e a lista de vinhos 
e a oferta de outras bebidas é 
suficientemente variada para 
se poder escolher. E a sensa
ção de voltar ao hotel é sem
pre agradável, semelhante a 
voltar a casa. 
Para além do Vinho Madeira, as 
principais produções agrícolas 
do arquipélago são a banana e 
as flores, destinadas sobretudo 
a consumo interno e ao merca
do nacional. A atividade indus
trial na Madeira é dominada 
por pequenas e médias em
presas. Na indústria transfor
madora, que representa 4,2% 
do emprego, coexistem ativida

des de caráter artesanal e vira
das para a exportação, como os 
bordados, tapeçarias e artigos 
de vime, com outras sobretudo 
orientadas para o mercado re
gional, como as moagens e os 
produtos de panificação e pas
telaria, os laticínios, a cerveja, 
o vinho e o tabaco.

FESTAS ALEGRES  
E DISTINTAS
É sobretudo isto que vamos fa
lar neste especial dedicado ao 
arquipélago da Madeira, sem 
esquecer o seu Centro Inter
nacional de Negócios nem a 
sua incubadora de empresas. 
No seu aeroporto, atualmente 
um dos mais movimentados 
do país, aterram todos os dias 
dezenas de voos cheios de tu
ristas. Procuram uma região 
que tem muito mais para ofe
recer do que a sua paisagem 
distinta e atrativa, tais como 
percursos pelas suas levadas 
ou à beiramar, sítios para co
mer onde vale sempre a pena 
ir, visitas a produtores, para 
além de eventos culturais e 
festas. Basta lembrar a passa
gem do ano no Funchal, a sua 
Festa das Flores e o seu Car
naval, que são sempre alegres 
e distintos. Vale sempre a pena 
ir à Madeira, e voltar. 

FÉRIAS NA MADEIRA  
VALEM SEMPRE A PENA 
Há boa comida, grandes vinhos, vistas surpreendentes e passeios únicos a pé. E a possibilidade de voltar ao Funchal para 
um reconfortante banho de piscina ou de mar antes do jantar. As férias na Madeira nunca cansam

Texto José Miguel Dentinho 
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umberto Dru
mond, adminis
trador da agência 
global de comuni

cação Dupladp, defende que 
Madeira e Porto Santo devem 
implementar um plano con
sistente de comunicação, coe
rente e inclusivo, que deve ter 
como base os valores distinti
vos de destinos de qualidade, 
como o serviço de excelência 
e a ética nos negócios.

No novo ambiente econó-
mico e social de um mundo 
pós-covid, em que as pessoas 
encaram a vida e o trabalho 
de forma diferente, o que é 
que se poderá ou deverá fa-
zer mais e melhor para co-
municar o arquipélago da 
Madeira?
O arquipélago deve afirmar
se como destino seguro junto 
de quem tenciona escolhêlo 
como opção de férias, mos
trando que mantém todas as 
características diferenciado
ras intactas e até rejuvenesci
das. Também se deve afirmar 
como local ideal para traba
lhar, por proporcionar boa 
qualidade de vida, acesso a 
tecnologia de ponta e boas 
redes de comunicação. Para 
tal, Madeira e Porto Santo de
vem implementar um plano 
consistente de comunicação, 
que seja coerente e inclusivo, 
mais articulado entre as par
tes, para que organismos pú
blicos e iniciativa privada não 
se anulem nem contradigam. 
Não podemos continuar a pe
dir uma comunicação susten
tável sem que todos estejamos 

unidos e ligados por objetivos 
comuns. Para se ser bemsu
cedida, deve terse como base 
os valores distintivos de des
tinos de qualidade, como o 
serviço de excelência e a ética 
nos negócios. Para além disso, 
é obrigação coletiva promover 
e enaltecer junto do mercado 
de trabalho o brio profissio
nal, para diferenciar quem 
se empenha dos que ficam 
em casa ao abrigo da subsi
diodependência, o que com
provadamente não dinamiza 
a economia.

Comunicar é muito mais do 
que enviar informações. É 
preciso fazê-lo de forma cha-
mativa, aliciante, clara e sim-
ples, para que os públicos-al-
vo selecionem as mensagens, 
percebam e reajam no sen-
tido pretendido por quem 
comunica. O que é que dife-
rencia a vossa atividade no 
mercado?
Acreditamos que somos uma 
empresa, e uma marca, capaz 
de influenciar comportamen
tos, unir parceiros e envolver 
também nichos de poder. São 
fatores que nos diferenciam 
no mercado, em conjunto 
com a nossa capacidade de 
ter boas ideias, criar con
ceitos e boa comunicação, 
planeada para os mercados 

e públicosalvo dos nossos 
clientes e das suas marcas.
A nossa empresa é uma agên
cia global que desenvolve 
todo o trabalho necessário 
para a criação de conceitos 
e marcas. O nosso principal 
objetivo, aqui, é que a ima
gem contribua para diferen

ciar os nossos clientes num 
mercado global cada vez mais 
competitivo. A comunicação 
desenvolvida procura passar 
mensagens claras e explíci
tas, para cumprir os objeti
vos propostos de forma efi
caz. Somos uma consultora 
inconformada, seja na cons
trução de um projeto ou de 
uma marca. Criativos e sem
pre atentos ao ínfimo porme
nor, valorizamos a estética, ao 
mais alto nível, que aliamos a 
toda a comunicação que de
senvolvemos para atingir a re
putação tão desejada.

UMA BOA COMUNICAÇÃO É ESSENCIAL
O arquipélago da Madeira deve afirmar-se como destino seguro junto de quem tenciona escolhê-lo como opção de férias, 
realçando as suas características diferenciadoras

Humberto Drumond é o administrador da Dupladp, agência 
madeirense de comunicação, publicidade e marketing

Qual é a vossa filosofia e 
quais são os principais tipos 
de serviços que prestam aos 
vossos clientes? E os prin-
cipais sectores de mercado 
onde estão ativos?
Criamos aquilo que imagina
mos! Vendemos um serviço 
de qualidade e apostamos na 
inovação todos os dias, ado
tando estratégias personaliza
das para cada cliente. Somos 
consultores de sonhos e con
cretizamos ideias.
Somos uma empresa jovem 
e a criatividade está no nos
so ADN. Procuramos sempre 
ultrapassar todos os desafios 
que nos são propostos em cada 
trabalho que realizamos, com 
responsabilidade e empenho.
Trabalhamos hoje com enti
dades públicas, como os Go
vernos Regionais da Madeira 
e dos Açores, nas diversas se
cretarias e direções regionais, 
empresas públicas e institu
tos. No que respeita ao priva
do, há um leque extenso de 
empresas parceiras da nossa 
que é hoje uma referência em 
diversos sectores. Trabalha
mos, entre outros, com o BPI, 
Crédito Agrícola, Pierre Fabre, 
Filorga, SVR, Nestlé, Spelta, 
Hotéis Grupo Cardoso, Savoy 
Signatur, Grupo Pestana, Or
dem dos Advogados, Socicor
reia, AFA e Eternar.

Como é que o tempo de con-
finamento, resultante do 
impacto da pandemia, in-
fluenciou a vossa atividade? 
O que é que foi feito na em-
presa para atenuar e superar 
os seus efeitos?
Valorizámos o que não vía
mos, no silêncio de ruas de
sertas, para contribuirmos, 
mais do que nunca, para 
uma sociedade que se man
tinha atenta a tudo o que par
tilhávamos, com uma comu

nicação que chegava a todos. 
Depois de identificarmos a 
nova realidade, inesperada, 
que nos fez confinar, procu
rámos, assim, construir novos 
percursos, enquanto nos pro
tegíamos dos efeitos da pan
demia. E tudo o que passámos 
contribuiu sobretudo para 
nos tornarmos mais fortes e 
exigentes connosco próprios. 
 
A comunicação foi essencial 
em tempos de pandemia. De 
que forma é que o vosso tra-
balho contribuiu para a sus-
tentabilidade do negócio dos 
vossos clientes?
A comunicação e a imagem 
foram essenciais para pas
sar mensagens fundamentais 
numa nova vida, com novas 
regras, ao mercado, de uma 
economia cada vez mais di
gital, com as empresas a sen
tirem uma necessidade cres
cente de expor a dimensão 
utilitária dos seus produtos 
e serviços. Comunicámos as 
novas regras para se poder 

viver com a covid19 em es
paços públicos e privados. In
formámos toda a população 
sobre os cuidados a ter e os 
novos caminhos a considerar 

para ultrapassar as novas rea
lidades que estávamos a des
cobrir. E trabalhámos para 
que a retoma, que era essen
cial, fosse inevitável. 

ACREDITAMOS QUE SOMOS UMA 
EMPRESA, E UMA MARCA, CAPAZ DE 
INFLUENCIAR COMPORTAMENTOS, 
UNIR PARCEIROS E ENVOLVER 
NICHOS DE PODER

A equipa que gere a Dupladp: André Nóbrega, diretor financeiro e de Recursos  
Humanos, Humberto Drumond, administrador, Filipa Silva, diretora criativa,  
e Vítor Freitas, diretor de Produção e Logística

H

UMA AGÊNCIA GLOBAL
A dupladp é uma agência global. envolvida em todas as áreas 
da comunicação, desde a produção de folhetos publicitários 
à criação de grandes campanhas de comunicação e imagem 
para os seus clientes, esta empresa aposta no empenho e na 
capacidade criativa e inovadora da sua equipa como base do 
sucesso em todos os processos em que se envolve. A empresa 
foi fundada em 2001 para preencher uma lacuna de logística de 
marketing no mercado da madeira. As multinacionais chegavam 
ao arquipélago a um ritmo elevado, o mercado tradicional era 
cada vez mais pequeno e as empresas necessitavam de apoio 
local para a implementação de campanhas e de capacidade para 
lhes dar apoio na instalação dos seus negócios. Assim, “enquanto 
fundador, iniciei a prospeção comercial no mercado regional e 
nacional para, com uma pequena equipa de criativos e técnicos 
de publicidade, podermos ser solução na ilha da madeira”, explica 
Humberto drumond, administrador da dupladp. “Com uma equipa 
criativa e jovem, conquistámos todos os dias quotas de mercado, 
até assumirmos a liderança num mercado extremamente 
exigente”, acrescenta.
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“impotência” sen
tida no sector da 
saúde e na eco
nomia devido ao 

efeito da pandemia expôs as 
nossas fragilidades e a incapa
cidade do Estado em apoiar, de 
forma clara e suficiente, todos 
os cidadãos e empresas. 
Desde a primeira hora, a re
gião insistiu numa estratégia 
de acreditação da “marca” Ma
deira como referência de uma 
região segura. A mensagem 
passou, mas mais importante 
do que isso é estar a mitigar os 
efeitos da pandemia.
Muitas das medidas de apoio 
aos empresários deverão con
tinuar, no mínimo, até finais 
de 2021, altura em que a re
gião poderá estar em recupera
ção económica, embora lenta. 
Mas não podem ser geradoras 
de mais passivo, até porque 
muitas empresas já atingiram 
o seu limite de endividamento. 
Então, para onde devemos ca
minhar? Os nossos problemas 
estruturais vão muito para além 
dos que se viveram em ambien
te pandémico. A pandemia 
veio, sim, mostrar ainda mais 
as nossas enormes fragilidades. 
Parece ser consensual, neste 
momento, que a Madeira deve 
caminhar para um regime fis
cal próprio, porque não conse
gue, como acontece também 
com os Açores, pagar as suas 
responsabilidades anuais com 
o que cobra da fiscalidade. É 
essencial uma política fiscal 
que lhe permita ser cada vez 
mais autónoma. 

É preciso tratar de forma di
ferente aquilo que é diferente. 
A nossa realidade e os nossos 
constrangimentos ultraperifé
ricos poderão constituir van
tagens competitivas se os sou
bermos aproveitar de forma 
inteligente, cativando o inves
timento estrangeiro. Mas isso 
só será possível se os investi
dores sentirem que a Madeira 
tem uma fiscalidade atrativa e, 
acima de tudo, estável. 
Face ao paradigma económi
co atual, a PKF tem investido 
no acompanhamento cada vez 
mais próximo dos seus clien
tes, elaborando, entre outros, 
candidaturas a projetos cofi
nanciados pela União Euro
peia e pelos apoios diretos do 
Estado e da RAM. O contexto 
atual obrigounos a reconstruir 
e adaptar formas de trabalhar, 
com o digital a assumir papel 
decisivo, investimentos que te
rão o retorno no curto prazo. 
O que queremos, sobretudo, é 
estar cada vez mais presentes 
na vida das empresas.

PARA ONDE DEVEMOS 
CAMINHAR?
A Madeira precisa de uma fiscalidade atrativa e,  
acima de tudo, estável

A

Roberto Figueira,  
partner da PKF

ATIVIDADE ECONÓMICA  
RETOMA CRESCIMENTO 
A atividade económica da madeira está a crescer desde abril deste ano, 

depois de 13 meses consecutivos de perdas resultantes do impacto da 

pandemia de covid-19 na economia regional. em maio aumentou 13,6% 

e em junho 16,8%, mês em que se registou o maior crescimento mensal 

do Índice regional de Atividade económica (IrAe). No mês seguinte conti-

nuou a crescer, mas a um ritmo mais lento, tal como aconteceu no mês de 

agosto, em que a subida foi de 6,7% em relação a julho.

Com base nas estatísticas do Visit madeira, o arquipélago teve, em agosto, 

um total de cerca de 171 mil visitantes. dados oficiais revelam que a região 

registou, durante este mês, resultados turísticos em linha dos obtidos 

antes da covid-19, incluindo um total de 875,9 mil dormidas. este número 

representa um incremento de mais de 210% face ao período homólogo de 

2020 e um decréscimo de apenas 4,4% em relação a 2019. 

No período de pandemia, o arquipélago recebeu um volume médio 

superior de turistas mais jovens do que aqueles que o visitaram em 

2019. Procuravam sobretudo experiências ligadas à Natureza, como 

caminhadas em levadas e em outros percursos que a madeira oferece, a 

observação de cetáceos ou do nascer e do por do sol em lugares únicos, 

como o Pico do Areeiro. em agosto, o número de turistas britânicos que 

procuraram a madeira registou um crescimento de 492% em relação ao 

mês homólogo de 2020, mas ainda foi 2,2% inferior em termos acumula-

dos. mas o principal motor de crescimento do turismo da região durante 

a pandemia foi o aumento da procura por parte dos turistas nacionais. em 

agosto deste ano, o número de dormidas de visitantes portugueses subiu 

88,5% face ao mesmo mês de 2020 e 66,5% em relação ao homólogo 

de 2019, antes da pandemia. No total acumulado de 2021, até agosto, 

o crescimento das dormidas dos visitantes nacionais na madeira foi de 

117%, tendência oposta à queda que se verificou em relação aos restantes 

mercados emissores de turistas.

ARQUIPÉLAGO É O MELHOR  
DESTINO INSULAR DA EUROPA 
A madeira voltou a ser o melhor destino Insular da europa na 28.ª edição 

dos World Travel Awards, ultrapassando as outras 11 ilhas/arquipélagos 

em competição.

Na corrida estiveram, para além da madeira e dos Açores, que ganhou 

o prémio como melhor destino Turístico de Aventura europeu, as ilhas 

ba leares e as Canárias (espanha), Creta e o arquipélago das Cíclades 

(Grécia), Chipre, Guernsey e Jersey (ilhas do Canal da mancha), malta e 

Sardenha e Sicília (Itália). A madeira já foi distinguida pelos World Travel 

Awards como melhor destino Insular da europa por oito vezes e como 

melhor destino Insular do mundo por seis vezes.

MADEIRA COM VOOS DIRETOS  
PARA OS ESTADOS UNIDOS
A Sata começou a operar dois voos semanais entre a ilha da madeira 

e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, desde o 

passado dia 29 de novembro. Trata-se da primeira ligação aérea direta 

entre o arquipélago e os estados Unidos e deverá contribuir para expandir 

a sua presença no mercado norte-americano. “Com opções de voo mais 

acessíveis, a partir de várias origens nos estados Unidos, acreditamos que 

iremos receber mais visitantes norte-americanos nos próximos meses”, 

disse eduardo Jesus, secretário regional de Turismo da madeira, quando 

foi anunciada a nova ligação..

€2,85 MILHÕES PARA  
PREVENIR DERROCADAS 
o Governo da madeira está a investir €2,85 milhões, ao abrigo do Pro-

grama operacional Sustentabilidade e eficiência no Uso dos recursos 

(PoSeUr), para prevenir derrocadas em taludes no concelho de Santana. 

As obras, que decorrem na freguesia do Faial, visam repor as condições 

de segurança num troço de cerca de 300 metros, onde é frequente ocor-

rerem derrocadas que condicionam a circulação rodoviária.
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