
 

Dia do Empresário Madeirense – 20 de maio 
 
O Dia do Empresário Madeirense é uma efeméride que se assinala anualmente, desde o 
ano de 2001, tendo por finalidade distinguir os empresários que se destacaram, na sua 
área profissional, no panorama económico regional, nacional ou no país onde residem.  
O Dia do Empresário surgiu por proposta da Direção da ACIF-CCIM dirigida ao 
Governo Regional, na ocasião presidida pelo Sr. Anthony Miles, como forma de 
perpetuar a data da inauguração da nova sede na Rua dos Aranhas, a 21 de maio de 
2001. 
Desde essa altura, a ACIF-CCIM tem, ano após ano, celebrado este dia com a realização 
de um seminário subordinado a diversas temáticas da atualidade e com um jantar, no 
qual marcam presença inúmeros empresários e entidades oficiais, com a exceção dos 
dois últimos anos devido à situação pandémica.  
 
O Millennium BCP e a PwC são patrocinadores deste evento, mantendo uma 
colaboração que se iniciou há sete anos, no caso da consultora, e há seis anos, no caso 
da entidade bancária. 
 
O Crescimento Económico – Oportunidades e Desafios 
 
Este ano o tema que norteia as comemorações é “O Crescimento Económico – 
Oportunidades e Desafios”. A sessão de abertura terá início pelas 14h30, no Centro de 
Congressos da Madeira, com a intervenção do Presidente da Direção da ACIF-CCIM e 
do Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira. 
Após este primeiro momento, segue-se a apresentação Transformação Digital e 
Cibersegurança - Porque a Cibersegurança tornou-se uma Questão de negócio?, 
por Miguel Rego – Diretor Geral da Fundação para o Desenvolvimento e para a 
Inovação Tecnológica ( FUNDITEC) – Espanha. 
 
Segue-se A Importância do Desenvolvimento Sustentável e o seu contributo para o 
bem-estar das gerações futuras, apresentado por Filipe Duarte Santos – Presidente do 
Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
 
Gonçalo Regalado - Diretor de Marketing de Empresas, Negócios e Institucionais do 
Millennium bcp falará sobre Recuperar Portugal – A Importância dos Fundos 
Comunitários. 
 



A finalizar a primeira parte da sessão contaremos com a intervenção de José Bizarro – 
Partner na PwC, para nos falar sobre Gestão em Tempo de Incerteza. 
 
Na segunda parte contaremos com um debate sobre O Crescimento Económico – 
Oportunidades e Desafios. Para discutir o tema em questão contamos como 
convidados com Vera Gouveia Barros – Economista, João Duque – Professor 
Catedrático de Finanças e Gestão no ISEG- Lisbon School of    Economics & 
Management, José Gomes Ferreira – Diretor Adjunto de Informação da SIC e 
Maximiano Martins – Economista 
A moderação estará a cargo de Paulo Santos – Jornalista da RTP Madeira 
 
Após a sessão, segue-se o jantar de gala no hotel Pestana Casino Park, com a presença 
de inúmeros empresários e entidades oficiais. Este ano, pela primeira vez, será realizada 
neste horário a homenagem aos empresários e às empresas. 
 
Homenageados 
 
Aurélio Tavares 
Engenheiro com 40 anos de experiência profissional em Portugal e no Estrangeiro. 
Especialista no desenvolvimento, planeamento e implantação de investimentos na área 
de energia eólica e fotovoltaica.   
Atualmente é acionista e administrador das seguintes empresas: ENERVENTO SGPS, 
S.A., PV FEIRA, S.A., PAUL SOLAR, SA., PERFORM3, LDA, Herdade dos 
Canestros, CMSI, PEE – Parque Eólica de Mirandela, PERFORM 4 – Energias 
Alternativas, Lda, VAT PORTUGAL- Investimentos em Energia, LDA. 
É acionista da VAT ENERGJIA D.O.O, do Parque Eólico do Alecrim, do Parque eólico 
do Pico da Urze, da ERA – Energias Renováveis do Atlântico, Lda. 
É presidente da PD&I - Power Development and Investment e Presidente da APIERAM 
– Associação dos produtores de Energia da Região Autónoma da Madeira 
No campo da ação social foi fundador do Instituto dos Amigos da Amazónia 
Associação – IAMA, padrinho da associação “ NO MEIO DO NADA” e vice-
presidente do Instituto de Pernambuco no Porto. 
 
 
Francisco Costa 
Licenciado em Economia pelo, hoje, ISEG, Francisco Costa iniciou a sua vida 
profissional em 1971, numa empresa multinacional de auditoria e consultoria, em 
Portugal e no estrangeiro. Regressou definitivamente ao Funchal em 1976, tendo 
dedicado, desde então, grande parte da sua atividade profissional à conceção, criação, 
estruturação, afirmação e desenvolvimento da Zona Franca da Madeira (ZFM), ou 
Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). Neste âmbito, em 1987 foi eleito 
primeiro Presidente do Conselho de Administração da S.D.M.- Sociedade de 
Desenvolvimento da Madeira, S.A., empresa concessionária da Zona França, funções 
que desempenhou durante cerca de trinta e dois anos, até 2019. 
Entretanto, exerceu outras diversas atividades, entre as quais se destaca: 
- Secretário-Geral, de 1976 a 1988, Presidente da Direção (1988-1994) e Presidente da 
Assembleia Geral (1997-2000) da ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira. 
- Membro das Delegações Oficiais Portuguesas a (1) Conferência Anual da Organização 
Internacional do Trabalho (1982 a 1986), em Genève; (2) trabalhos do "Grupo do 
Código de Conduta sobre a Tributação das Empresas", no âmbito do Conselho da União 



Europeia (1998 a 2002), em Bruxelas; e, (3) reuniões do "Fórum sobre Práticas Fiscais 
Prejudiciais", promovido pela OCDE (2000 a 2003), em Paris. 
- Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira (2009 a 2017). 
- Administrador, de 1996 a 2002, e Presidente do Conselho de Administração, de 2003 a 
2014, do grupo industrial Insular. 
- Administrador, de 1977 a 2020, da ITI - Investimentos Turísticos na Ilha da Madeira, 
S.A.. 
- Membro dos Órgãos Sociais de outras empresas operando nos sectores do turismo, do 
comércio e serviços, e do capital de risco. 
Presentemente exerce funções de Administração em Francisco da Costa & Filhos, SA, e 
na Fundação Princesa Dona Maria Amélia (IPSS). 
 
 
 
Empresas homenageadas 
 
Pedro, Gomes & Menezes, Lda. - Casa Dural 
 
Em 1958 surgia na rua Fernão de Ornelas nº34 o estabelecimento comercial de 
vestuário Pedro & Gomes. Dois anos depois, e atendendo a que a empresa não gozava 
de uma boa situação financeira, os proprietários ofereceram sociedade ao senhor João 
Menezes, irmão do atual proprietário, por este ter muita experiência e boa reputação 
enquanto balconista.  
A 11 de maio de 1960 é fundada a Casa Dural. 
A loja começou a ter muito sucesso e, vendo que o negócio tinha " pernas para andar ", 
o Sr. João Menezes adquiriu a totalidade das quotas. 
Em 1962, junta-se à loja o irmão e atual proprietário, o Senhor Gregório Menezes. O 
negócio florescia e em 1980 abriram um outro estabelecimento comercial na mesma 
rua, a Daya, vocacionada para o vestuário feminino.  
Atendendo à atual conjuntura e às novas leis do arrendamento, apenas encontra-se 
aberta ao público a Casa Dural. No entanto, integra nesse mesmo espaço, num outro 
piso, a loja Daya.  
 
Fernando J. Ramos & Cª., Lda. 
 
A empresa Fernando J. Ramos & Cª., Lda. foi fundada em 1939 por Fernando Justino 
Ramos. 
Na década de 70, e com a construção civil em alta, a empresa especializou-se na área da 
projeção de caixilharias de alumínios e de vidros duplos, sendo pioneira na Região 
Autónoma da Madeira. 
Orgulhosa de todas as suas obras, esta empresa destaca algumas emblemáticas como o 
Madeira Tecnopolo, Casino Park Hotel, Savoy Palace e o Aeroporto da Madeira. 
Em 1998, após a morte de Fernando Justino Ramos, os seus filhos decidiram dar 
continuidade à empresa. Um dos seus filhos acabou por adquirir a empresa continuando 
hoje em dia na família Ramos. 
A Fernando J. Ramos & Cª., Lda. reúne atualmente todas as condições para dar 
continuidade ao seu percurso, colaborando para o crescimento, emprego e paz social da 
região. A família Ramos, crê que os netos e bisnetos do seu fundador, Fernando Justino 
Ramos, darão continuidade à empresa criada em 1939, e que em 2039, com um século 
de existência, esteja com a mesma vitalidade de hoje.  



 
Sobre a Savoy Signature:  
 
Foi no limiar do século XX que o antigo Hotel Savoy abriu as suas portas e passou a 
receber a mais distinta aristocracia e visitantes de toda a Europa. O nome Savoy cresceu 
a partir de uma pequena empresa familiar e tornou-se numa lenda na arte de bem 
receber e servir. Em 2015, o Saccharum e o hotel Calheta Beach, ambos localizados na 
Calheta – Costa Sul da Madeira, integraram a chancela naquele que foi um marco 
notável para a história do grupo que, em 2019, passou a designar-se Savoy Signature, 
uma marca assinatura com uma coleção de hotéis. O objetivo é que cada um dos seis 
hotéis transporte o viajante para lugares e histórias únicas, oferecendo conceitos de 
alojamento com uma qualidade arquitetónica, de oferta e de serviço ímpar. O conceito 
estende-se agora às atuais seis unidades hoteleiras que integram a coleção de hotéis 
Savoy Signature.  
 
•           Savoy Palace  
•           Royal Savoy  
•           Saccharum  
•           Calheta Beach  
•           Gardens  
•           Next  
 
A história reinventa-se, mas os objetivos da Savoy Signature mantêm-se inabaláveis. 
Consolidar e projetar a centenária tradição e a excelência da marca, a nível 
internacional, é e será sempre a prioridade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 


