RELATÓRIO E CONTAS 2009
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Durante o ano de 2009 e na sequência do Plano de Actividades apresentado pelo
Secretariado Regional para este período, foram implementadas várias iniciativas que
ao longo do ano foram sendo noticiadas e que poderão ser consultadas por todos os
membros no site desta Delegação.

Apresentamos aqui um breve relatório das principais actividades desenvolvidas bem
como as contas da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas
relativas ao ano de 2009.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Realização da III Conferência Anual do Turismo – Pelo terceiro ano consecutivo a
Delegação Regional realizou a Conferência sobre o Turismo.
Na Conferência realizada em 2009 contámos com 586 participantes de diversas
áreas. O "Transporte aéreo" foi o tema principal, onde se discutiu o futuro da
aviação e do Turismo na Madeira. Os painéis de discussão incidiram sobre:
competitividade do transporte aéreo da RAM, perspectivas do transporte aéreo e
dinâmica das novas rotas;

- Realização do 3º Congresso Nacional dos Economistas no Funchal – A Delegação
Regional da OE realizou conjuntamente com a sede Nacional o 3º Congresso
Nacional dos Economistas no Funchal. O tema do Congresso foi “ A Nova Ordem
Económica” e contou com a participação de vários especialistas nacionais e
internacionais, de diferentes áreas económicas.
Entre os diversos oradores convidados estiveram alguns dos mais prestigiados
economistas e gestores nacionais e internacionais como João César das Neves,
Alberto Castro, João Duque, Luís Campos e Cunha, Luís Palha, Horácio Roque,
António Gomes Mota, Jean Pierre Contzen, Fernando Mendes, Miguel Frasquilho,
Rui Raposo, Margarida Aguiar, Francisco Costa, Viriato Soromenho Marques,
Isabel Jonet, Fernando Nobre e Vítor Constâncio;
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- Parceria com o IPDT - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo –
No âmbito da parceria realizada com o IPDT, realizou-se no Funchal o MBA em
Gestão que contou com a presença de 16 participantes.
Esta Pós-Graduação teve por objectivo promover o desenvolvimento de
competências analíticas e de estratégia que qualquer gestor necessita para um
melhor e mais eficaz desempenho das suas funções, proporcionando uma evolução
progressiva nas suas carreiras e o fornecimento de ferramentas que garantam uma
melhor intervenção na tomada de decisões;

- Gestão na Ordem – Na sequência da realização do MBA em Gestão, a Delegação
estabeleceu uma parceria com o DN, onde foram publicadas ao longo do ano,
várias entrevistas com os Professores envolvidos naquele MBA;

- Iniciativa “Madeira Valor Mais”- A Edição 2009 desta actividade, foi patrocinada pela
CGD, pelo DN e pela DuplaDP.
Esta iniciativa que tem por objectivo premiar trabalhos de investigação que
envolvem temas da actualidade pelos alunos finalistas da UMa, foi desenvolvida no
segundo semestre e contou ainda com o apoio da UMa na constituição do júri para
avaliar e seleccionar os trabalhos candidatos.
A apresentação pública dos trabalhos premiados foi realizada numa conferência
que teve lugar nas instalações da UMa, sendo posteriormente publicados no Diário
de Noticias;

- Iniciativas em parceria com a UMa – No âmbito do protocolo realizado com a
Universidade da Madeira, a Delegação Regional promoveu várias iniciativas que
envolveram aquela Instituição, das quais destacamos: a iniciativa Madeira Valor+ e
a participação dos alunos na III Conferência anual do Turismo;

- Participação na iniciativa “100 Maiores e Melhores Empresas” – A Delegação
Regional participou na organização desta iniciativa que tem por objectivo divulgar a
realidade das empresas regionais, fomentando o seu desenvolvimento e
competitividade;
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- Apresentação e divulgação da Ordem dos Economistas – Com o objectivo de dar a
conhecer à comunidade a Missão da Ordem dos Economistas, foi elaborado um
spot informativo que foi transmitido na RTP Madeira;

- Jantar/Debate – O Secretariado Regional organizou, juntamente com o Núcleo da
Madeira da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores ACEGE, um
jantar debate que teve como conferencista o Prof. João Luis César das Neves e
que abordou o tema “Que atitude perante a crise actual?”.
Por esta ocasião, A DROE, em pareceria com a Principia Editora colaborou na
apresentação do livro do Professor João César das Neves «Introdução à Ética
Empresarial»;

- Celebração de Protocolos – Na sequência do que já vinha sendo feito no ano
anterior, durante 2009, foram assinados novos acordos com diversas empresas e
entidades regionais dos quais resultaram um conjunto de condições preferenciais
aos membros da Ordem dos Economistas, no acesso a bens e serviços nas áreas
da Educação, Formação, Saúde e Bem-estar, Viagens e Lazer, Banca, Diversos
Serviços e Comércio em Geral.
Em contrapartida, a Delegação Regional, divulgou através do seu site e de diversas
circulares enviadas aos seus membros a informação disponibilizada pelos vários
Parceiros;

- Campanha “Member Get Member” – Com o objectivo de aumentar o número de
membros da Ordem, o Secretariado regional deu continuidade à campanha de
angariação de novos membros. Durante 2009 entraram mais 18 membros na
Delegação Regional;

- Iniciativa Global Entrepeneurship Week 2009 – Em 2009, a Delegação Regional
voltou a participar nesta iniciativa do CEIM, associando o projecto Madeira Valor
Mais;

- Jantar de Natal - Como forma de fomentar o convívio entre os Membros da OE, foi
novamente organizado o Jantar de Natal da Delegação Regional da Madeira, no
qual se procedeu ao sorteio de uma caneta MonBlanc relativa ao prémio da
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Campanha “Member get Member” e ao sorteio de fins-de-semana nos Hotéis Tivoli,
entre os participantes do jantar. Durante o jantar, procedeu-se ainda à angariação
de donativos e entrega à entidade de solidariedade social “Associação AURA”, que
tinha sido previamente seleccionada;

- O Facto económico do ano - Pela primeira vez, a Delegação Regional da Madeira
da Ordem dos Economistas, elegeu o Facto Económico do Ano;

- Informação e Comunicação - Visando estreitar o relacionamento da Ordem dos
Economistas com os seus membros e com a comunidade em geral, foram utilizados
vários meios de comunicação para dar conhecimento das iniciativas desenvolvidas:
a emissão de várias Circulares aos Membros da Delegação Regional da Madeira ao
longo do ano, a actualização permanente do site da Delegação Regional de forma a
garantir a disponibilidade de toda a informação sobre as actividades em curso e
outras matérias no âmbito processual da Ordem e a emissão trimestral da
newsletter electrónica dirigida aos membros e parceiros da Delegação Regional
com o resumo das principais actividades desenvolvidas no trimestre e divulgação
de informação sobre os parceiros com quem a Delegação estabeleceu protocolos,
bem como a apresentação da opinião de especialistas sobre temas da Actualidade;

- Reuniões do Secretariado Regional - Durante o ano de 2009 realizaram-se 22
reuniões que foram objecto de actas devidamente registadas e que se encontram
arquivadas na Sede Social da Delegação.
Realizaram-se ainda as Assembleias-gerais previstas nos termos estatutários,
tendo-se aprovado por unanimidade as contas de 2008 e o Plano de Actividades
para o ano de 2010.
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CONTAS 2009

O resultado final das contas da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos
Economistas no ano de 2009 foi de 7.424,37€.
Neste valor estão incluídos os montantes referentes à realização da III Conferência
Anual do Turismo e as receitas das Quotas e Jóias dos Membros da Delegação
Regional da Madeira.
O orçamento para este período previa para o funcionamento normal da Delegação
uma despesa total de 30.323€.

Os custos principais de exploração foram: os encargos com o pessoal, a renda das
instalações da Sede Regional e as despesas com comunicações.

Em anexo:
- Balancete 2009

Funchal, 9 de Março de 2010
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CONTAS 2009

Euros

PROVEITOS
Quotas e Jóias
Inscrições III Conferência Anual do Turismo
Patrocínios e Donativos
Total

30.027,50
1.941,00
26.547,28
58.515,78

Total

14.867,81
2.542,58
55,00
17.465,39

Total

104,19
77,87
85,50
501,63
5.480,82
3.079,84
80,06
630,00
3.429,05
2.073,91
455,79
2.975,40
616,98
2.657,80
11.377,18
33.626,02

CUSTOS COM PESSOAL
Remunerações
Encargos Sociais
Outros Custos
CUSTOS GERAIS
Electricidade
Água
Ferramentas e utensílios
Material de escritório
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Transporte pessoal
Deslocações e estadias
Honorários
Conservação e reparação
Publicidade
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Outros fornecimentos – III Conf. Turismo

TOTAL

7.424,37
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