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Introdução

O presente Plano de Actividades tem por objectivo apresentar o conjunto das acções a
desenvolver, respectivos objectivos e orçamento, para o ano o 2015.

Órgãos Sociais

Conforme Acta respectiva, com data de 20/01/2015 e na presença do Exmo. Senhor
Bastonário, Dr. Rui Leão Martinho, tomaram posse os novos Órgãos Sociais da Delegação
Regional da Madeira, eleitos no acto eleitoral ocorrido no dia 19/12/2014.

Assembleia Regional
03.803

– António Eduardo de Freitas Jesus - Presidente

09.568

– Pedro Telhado Pereira – Secretário

02.727

– Rui Paulito Marques – Secretário

Secretariado Regional
13.240

– Marco André Pereira e Barreto – Presidente

08.562

– Rodrigo Afonso do Couto Cardoso – Efectivo

10.600

– Ana Filipa de Nóbrega Araújo – Efectivo

11.363

– Joana Portugal de Almada Cardoso – Suplente

12.431

– Carlos Miguel Soares Lopes – Suplente
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Orientações estratégicas

Tendo em consideração e relevando o trabalho desenvolvido pelo Secretariado cujo
mandato agora findou, pretendemos introduzir algumas novidades naquilo que tem sido o
Plano de Actividades mas mantendo a generalidade das actividades que já eram
efectivadas.

As linhas mestras de actuação, que pretendemos seja devidamente mensurável e
calendarizada, assentam em duas premissas fundamentais:

- A primeira, de defesa da Ordem e dos seus membros, no estrito respeito pelos Estatutos
vigentes, mantendo como princípio fundamental de actuação a independência,
procurando valorizar a profissão e criando condições de atractividade para um aumento da
sua dimensão, e;

- Uma segunda, de ligação com a Sociedade, criando um espaço de intervenção em
múltiplas áreas, sempre dentro daquilo que deve ser o âmbito de actuação da Ordem, ou
seja, em questões de natureza técnica ligadas às ciências económicas ou à defesa dos
legítimos interesses dos seus membros.

Principais linhas de acção:

- Conferir atractividade à Delegação
1. Valorizar a profissão de Economista
2. Despertar interesse junto dos não sócios
3. Aumentar significativamente o número de membros
4. Fomentar o sentimento de representatividade
5. Actuar junto de potenciais futuros sócios
6. Proximidade com os sócios

- Reafirmar a presença da Delegação
1. Intervenção em assuntos económicos de interesse para a Região
2. Conquista e valorização de um espaço específico para a OE
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3. Assumpção de iniciativas no âmbito da competência específica dos
economistas
4. Reforço da utilidade da OE junto do mercado e de outros parceiros
institucionais
5. Identificação de necessidades formativas e criação de condições para que as
mesmas sejam supridas
6. Abertura de espaços de diálogo com outras Ordens Profissionais e com as
Universidades

- Envolvimento directo em matérias de competência
1. Fomentar acontecimentos que permitam a criação e o acréscimo de valor aos
conhecimentos dos economistas
2. Fomentar acontecimentos que permitam a participação massiva e activa dos
economistas, visando o compromisso da classe
3. Estabelecimento de protocolos, com empresas regionais e de fora da Região,
com vista à realização de estágios profissionais

- Reforço, junto do mercado, do ideal de competência, do potencial de contribuição e da
disponibilidade de envolvimento em matérias de natureza técnica específica do âmbito
da intervenção dos economistas
1. Lançar e consolidar iniciativas com potencial de continuidade
2. Ganhar dimensão e a confiança de representação da classe
3. Intervir em matérias de interesse geral e nos lugares próprios, sempre com
critério da valência técnica

Plano de Actividades 2015

Manutenção dos principais meios de comunicação da Delegação Regional:
Portal, página no Facebook e newsletter eletrónica
Divulgação das iniciativas regionais e nacionais da Ordem
Divulgação dos benefícios dos Membros da Ordem
Angariação de novos Membros para a OE
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Realização da IX Conferência Anual do Turismo
Realização de seminários, conferências e outros eventos em parceria com
outras Entidades
Promoção de programas de formação avançada e fomento da divulgação de
alguns desses programas, em parceria com as Universidades
Dar continuidade ao estabelecimento de parcerias e protocolos de
colaboração, com benefícios para os Membros da Ordem, nas áreas:
Institucional, Saúde e Bem-estar, Educação e formação, Viagens e turismo,
Cultura e lazer, Comércio, Serviços, Banca e seguros
Eleição do “Facto Económico do Ano”
Apoiar publicações de interesse para a Região
Jantar Anual dos Economistas da RAM
Formalismos Estatutários: - AG para deliberar sobre as contas e o Plano de
Actividades e Orçamento

Ordem dos Economistas – Delegação Regional da Madeira – Plano 2015

Página 5

Orçamento

O orçamento aqui apresentado contempla o desenvolvimento funcional da actividade da
Delegação Regional e os eventos a realizar, resultantes de iniciativas específicas, como é o
caso da IX Conferência Anual do Turismo.

ORÇAMENTO (€)
2015
RENDIMENTOS
Quotas/Jóias
Eventos
Transferências correntes
SubTotal

12,000
36,000
9,000
57,000

SubTotal

18,120
3,700
1,000
22,820

Electricidade
Água
Ferramentas e utensílios
Material de escritório
Rendas e alugueres
Comunicação
Deslocações e estadias
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Outros fornecimentos
Outros fornecimentos-Eventos
SubTotal

320
300
120
300
3,300
1,500
1,000
750
6,000
500
30,000
44,090

GASTOS COM O PESSOAL
Remunerações
Encargos sociais
Outros gastos

GASTOS GERAIS

TOTAL

-9,910

Funchal, 4 de Fevereiro de 2015
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Cronograma

1ºT

2015
2ºT 3ºT

4ºT

Comunicação

Manutenção do Portal da Delegação /Página Facebook
Manutenção da newsletter eletrónica da Delegação Regional
Divulgação das iniciativas da OE
Divulgação dos benefícios dos Membros da Ordem
Envolvimento
Campanha de inscrição na Ordem
- Junto dos licenciados não inscritos na Ordem
- Junto dos finalistas das licenciaturas na área da Ciência
Económica
Promoção de Programas de formação avançada

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

- Em parceria com outras Entidades
Realização de seminários, conferências e outros eventos
Conferência Anual do Turismo
Palestra com o apoio da NOS
Seminário sobre Internacionalização da Economia Regional
Organização de encontros regionais, nacionais e internacionais
Em parceria com outras Entidades
Lançamento de campanhas específicas

V

V

V

V

V

- Alargamento de iniciativas nacionais à RAM

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

- Iniciativas de âmbito regional
Estabelecimento de parcerias institucionais
- Que garantam presença à Delegação
- Que garantam benefícios específicos aos economistas
Eleição do “Facto Económico do Ano”
Jantar Anual dos Economistas
Formalismos estatutários
Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento
Aprovação das contas da Delegação Regional

V
V
V
V

V
V
V
V

1ºT

2016
2ºT 3ºT

4ºT

1ºT

2017
2ºT 3ºT

4ºT

