
“DESAFIOS DA 
ECONOMIA LOCAL”

Ricardo Cabral

“A economia local tem futuro?”

Ricardo Cabral é vice-reitor e professor auxiliar do departamento de Gestão e Economia, Centro 
de Ciências Sociais, da Universidade da Madeira. No passado, esteve destacado no Ministério das 
Finanças e da Administração Pública, desempenhou funções numa multinacional, em Berlim, Paris e 
Munique, foi perito avaliador da Comissão Europeia e foi consultor do Banco Mundial, em Brasília. 
Obteve o doutoramento em economia na Universidade da Carolina do Sul, EUA. É licenciado em 
engenharia electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido 
investigação sobre a crise da zona euro e sobre a crise financeira internacional. Tem publicado 
diversos artigos científicos sobre essas temáticas. É um dos co-autores do blog TudoMenosEconomia do 
Público. Participou em diversas conferências e em entrevistas ao Expresso, Antena 1, RTP, RTP-M, 
Jornal de Negócios, Público, TVI-24, BBC World News TV, Radio France International, Associated 
Press e Bloomberg Business Week. Em Outubro de 2011, compareceu perante a Comissão de 
Economia e Assuntos Monetários (ECON) do Parlamento Europeu, no âmbito de uma Audição 
Pública. Em Julho de 2013, participou no Encontro com Economistas promovido pela Presidência da 
República.

Paulo Cafôfo
Abertura Oficial

Presidente da Câmara Municipal do Funchal
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António Almeida
“As perspetivas reais das economias locais no contexto das dinâmicas 
periféricas: como gerir soluções condicionadas”

António Almeida é Professor Auxiliar do departamento de Gestão e Economia, da Faculdade de 
Ciências Sociais, da Universidade da Madeira. Leciona neste momento disciplinas ao nível do 1º ciclo 
e do 2º ciclo, na área da economia e turismo. É licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, 
com doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais (Universidade dos Açores), equivalência 
a PhD obrido na Universidade de Newcastle upon Tyne. Tem desenvolvido investigação na área da 
economia do turismo, nomeadamente no âmbito do Observatório de Turismo.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL

12h00 - Debate 12h30 - Encerramento da 1ª  sessão

10h00 - Receção dos partic ipantes

30 OUTUBRO 10H00 > 17H00TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS entrada gratuita
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André Barreto

“Turismo de Cruzeiros - Qui pro quo”

Marco André Pereira e Barreto, nascido no Funchal, a 04 de Maio de 1974 (42 anos), casado e pai 
de 2 filhos, licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão, em Lisboa e graduado 
em Gestão Hoteleira, pela Engiárea. Fez toda a carreira ligado à área da hotelaria e do turismo, 
exercendo desde 1998 até à presente data as funções de Director Geral da Quintinha de São João, 
cujo projecto ajudou a conceber e implementar, em todas as suas vertentes. É sócio-gerente das 
empresas A. Ramos. Lda. e Luis de Sousa, Lda. ambas ligadas ao comércio e fabrico de produtos 
tradicionais da Madeira e Administrador da Bafilhos, S.A., ligada ao sector hoteleiro. Exerceu, cumulativamente 
com as actividades acima mencionadas, as funções de vogal da Direcção da Associação de 
Promoção da Madeira durante 5 anos e de membro da Mesa de Hotelaria da ACIF por dois 
mandatos, tendo assumido a sua presidência durante 3 anos, até final de 2009.  Assumiu, desde 
2008 e durante 4 anos, também cumulativamente, a presidência da Associação de Natação da 
Madeira. É actualmente membro do Conselho Consultivo da Associação de Promoção, a convite 
do sócio-fundador ACIF. Foi eleito e tomou posse, em Janeiro de 2015, Presidente da Delegação 
Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, cargo que exerce presentemente. Colabora 
mensalmente, desde 2010, com um artigo de opinião no Diário de Notícias da Madeira e esporadicamente escreve 
em publicações nacionais relacionadas com a área da hotelaria e do turismo.

Rui Campos Matos

“Funchal, perspectivas para a Reabil itação Urbana”

Rui Campos Matos, arquitecto formado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa (1979-1984), exerce a profissão no Funchal desde 1997. É presidente da Delegação da 
Madeira da Ordem dos Arquitectos desde 2014. Como investigador tem-se dedicado ao estudo da 
arquitectura, cidade e paisagens insulares, com publicações regulares na imprensa e em revistas 
profissionais. Publicou As Origens do Turismo na Madeira - Quintas e Hotéis do Acervo da Photographia 
Museu-Vicentes (DRŒ e DRAC, 2013). Aguarda a defesa da tese de doutoramento na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade de Lisboa, realizada com uma bolsa concedidade pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia.

João Ferrão

“A Economia do Futuro - A Visão de Cidadãos, Empresários e Autarcas”

Geógrafo, investigador no Instituto de Ciências Sociais (ICS-UL), onde coordena o Grupo de Investigação 
“Ambiente, Território e Sociedade” e o Conselho dos Observatórios do ICS-UL.
Foi Presidente da APDR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional (1987-1990), 
consultor da OCDE (Programa de Desenvolvimento Rural, 1993) Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades (2005-9) e membro do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2010-13).

15h30 - Coffee Break

16h30 - Debate 17h00 Encerramento da conferência


