Relatório
e Contas
2011

Durante o ano de 2011 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 2011.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Realização da V Conferência Anual do Turismo – Pelo quinto ano consecutivo a
Delegação Regional realizou uma conferência sobre o turismo, tendo contado nesta
edição com 564 participantes.
A conferência abordou o tema "Promoção Turística", através de três painéis de
discussão: No I Painel discutiram-se os “ Modelos de promoção - benchmark”,
tendo como Orador convidado Jorge Costa – Presidente do IPDT. No II Painel da
conferência abordou-se o tema “O Modelo de promoção de Canárias”, com o
Orador convidado Ricardo de la Puente Armas – Vice-Conselheiro do Turismo do
Governo de Canárias. No III Painel abordou-se o tema “Oportunidades para o
modelo de promoção da Madeira”, pelo Orador convidado Helene Mogelhoj –
Consultora em sustentabilidade do turismo;

- Conferência – Semana dos Novos Economistas - No âmbito da Semana dos Novos
Economistas, realizou-se na Universidade da Madeira, a conferência sob o tema
“Competências para Carreiras de Sucesso”. O Orador convidado foi o Dr. Sérgio
Marques;

- Almoço/Conferência BPI – Juntamente com o BPI foi organizado um Almoço –
Conferência dirigido aos Economistas e Gestores.
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A Conferência intitulada “Os trabalhos de Portugal: o pacote de auxílios da UE/FMI,
o desafio do crescimento económico e a relevância das exportações" foi proferida
pela Dr.ª Cristina Casalinho, Economista Chefe do BPI.

- Parceria com o IPDT - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo No âmbito da parceria realizada com o IPDT, concluiu-se a 2ª edição do MBA em
Turismo realizado no Funchal;

- Gestão na Ordem – Na sequência da 2ª edição do MBA em Turismo e da parceria
estabelecida com o Diário de Notícias, foram publicadas no 2º e 3º trimestre várias
entrevistas realizadas aos Professores envolvidos naquele MBA;

- Iniciativa “Madeira Valor Mais” - Edição 2010/11 – No âmbito desta iniciativa que
foi patrocinada pela CGD e pelo DN e que tem por objectivo premiar trabalhos de
investigação de todos os alunos finalistas de cursos acreditados pela OE, de cursos
de especialização nas áreas da Economia e Gestão e de Membros estagiários da OE,
foi realizada a cerimónia de apresentação e entrega do prémio ao trabalho
seleccionado;

- Iniciativas em parceria com a UMa – Foram promovidas várias iniciativas que
envolveram esta Instituição, das quais destacamos: a iniciativa Madeira Valor+ e a
participação dos alunos da Universidade na V 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;

- Celebração de Protocolos – Na sequência do que já vinha sendo feito em anos
anteriores, durante 2011, foram assinados novos acordos com diversas empresas e
entidades regionais dos quais resultaram um conjunto de condições preferenciais
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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
inscrições da Ordem, o Secretariado Regional promoveu a 4ª edição da campanha
de angariação de novos Membros - “Member Get Member” e a divulgação da
Ordem junto dos finalistas das licenciaturas na área das Ciências económicas.
Durante 2011 entraram mais 9 Membros na Delegação Regional;

- 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,
durante o qual se procedeu ao sorteio de uma estadia, oferecida pelo Enotel Hotels
& Resorts, entre os participantes do jantar e à entrega de um donativo a uma
Instituição de Solidariedade Social;

- O Facto Económico do Ano – Ainda no âmbito do Plano de Actividades para 2011, a
Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, elegeu o Facto
Económico do Ano. “A inclusão de Portugal na digressão europeia do FMI”, foi o
facto que mereceu destaque;

- Informação e Comunicação – Dando continuidade à estratégia de comunicação da
Delegação, foram utilizados vários meios para dar conhecimento aos seus Membros
e Comunidade em Geral das iniciativas desenvolvidas:
 Emissão ao longo do ano de várias Circulares aos Membros da Delegação
Regional da Madeira;
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 Actualização permanente do site e da página do Facebook da Delegação de
forma a garantir a disponibilidade de toda a informação sobre as actividades em
curso e outras matérias no âmbito processual da Ordem;
 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 2011 realizaram-se 17
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, tendose aprovado por unanimidade as contas de 2010 e o Plano de Actividades para o
ano de 2012;
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CONTAS 2011

O resultado final das contas da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos
Economistas no ano de 2011 foi de 11.145,93€.
Neste valor estão incluídos os montantes referentes à realização da V 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 32.270€ (realizado 30.205€).

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 2011

Funchal, 24 de Fevereiro de 2012
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CONTAS 2011

Euros

RECEITAS
Quotas e Jóias
V Conferência Anual do Turismo
Receitas financeiras

31,835.00
36,880.23
451.88
Total

CUSTOS COM O PESSOAL
Remunerações

17,421.66

Encargos Sociais
Outros Custos

3,305.48
50.00
Total

CUSTOS GERAIS
Electricidade
Água
Material de escritório
Rendas e alugueres - sala
Comunicação
Deslocações e estadias
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Amortizações
Outros gastos
Donativo
V Conferência Anual do Turismo

20,777.14
97.38
75.21
331.83
3,993.12
2,473.54
511.73
653.88
538.87
156.25
145.81
450.00
27,816.42

Total
TOTAL

69,167.11

37,244.04
11,145.93
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