Relatório
e Contas
2013

Durante o ano de 2013 e na sequência do Plano de Actividades apresentado pelo
Secretariado Regional para este período, a Delegação desenvolveu várias iniciativas
que ao longo do ano foram sendo noticiadas e que poderão ser consultadas por todos
os Membros, no nosso site.
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 2013.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

‐ Seminário "Oportunidades para a gestão ‐ Redução de Custos para Micro e
Pequenas Empresas” – A Delegação Regional, em parceria com o IDE‐RAM e com a
empresa "Calha de Sucesso" promoveu esta iniciativa.
O Seminário contou com a presença dos seguintes oradores: João Paulo Cabecinha
– Diretor de Gestão de Produto e Pré‐venda da PT; Leonardo Abreu ‐ Consultor da
Sociedade de Desenvolvimento da Madeira; Filipe Oliveira – Presidente da AREAM;
José Bessa ‐ Diretor da YUNIT Renováveis; Joaquim Falcão de Lima ‐ Diretor de
Serviços de Marketing e Gestão de Clientes da PT PRO; Luis Pedro Pereira – Diretor
Coordenador Administrativo e Financeiro da Prosegur; José Pedro Farinha – Partner
da BTOC e Pedro Amaral ‐ Managing Partner da ALIDATA;

‐ Iniciativa “Madeira Valor Mais” ‐ Edição 2011/12 – No âmbito desta iniciativa, foi
realizada a cerimónia da entrega de prémios referente à edição 2011/12.
Este programa é patrocinado pela CGD e pelo DN e tem por objetivo 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;
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‐ Lançamento do livro sobre as Quintas e Hotéis da Madeira – Na sequência do
protocolo estabelecido em 2012 com a DRAC‐ Direção Regional dos Assuntos
Culturais, foi publicado o livro “As Origens do Turismo na Madeira ‐ Quintas e Hotéis
do Acervo da Photographia – Museu Vicentes “.
A obra, da autoria do arquiteto Rui Campos Matos, foi baseada no acervo da
Photographia Museu Vicentes que considera fotografias do século XIX e princípio do
XX, procurando contar, dessa forma, a história da origem do turismo na Madeira,
identificando e comentando os primeiros alojamentos dos nossos visitantes através
dos registos encontrados nos guias turísticos e diários de viagens da época;

‐ Realização da VII Conferência Anual do Turismo – Pelo sétimo ano consecutivo a
Delegação Regional realizou uma conferência sobre o turismo, tendo contado nesta
edição com 809 inscrições.
A conferência abordou o tema "O Mar", através de três painéis de discussão:
No I Painel, moderado pelo Diretor Executivo da AGEPOR, António Belmar da Costa,
discutiu‐se “A relevância estratégica do Mar”. Os Oradores convidados foram:
Jonathan Lowe, Declan O´Donovan e Manuel Pinto de Abreu.
No II Painel da conferência, moderado pelo Jornalista Manuel Carvalho, abordou‐se
“O contributo das atividades do Mar” e teve como Oradores convidados tivemos
Miguel Marques, Alexandra Leitão e António Vidigal.
No III Painel foi abordado “O Cluster do Mar”. Fizeram parte deste painel os
Oradores Juha Valtanen, Roy Garibaldi, Eduardo Cabrita e João Rodrigues. Como
Moderador tivemos o Assessor de imprensa da APVT, Paulo Brehm.
Neste evento contámos ainda com a presença do nosso Bastonário – Dr. Rui Leão
Martinho.
No âmbito da logística do evento, a DRMOE estabeleceu uma parceria com a
empresa Proinov que desenvolveu uma aplicação móvel (iPhone) com o objetivo de
facilitar o acesso a toda a informação da conferência via eletrónica.
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‐ Livro sobre os Ilustres Visitantes da Madeira– Na sequência do sucesso obtido com
o lançamento do livro “As Origens do Turismo na Madeira ‐ Quintas e Hotéis do
Acervo da Photographia – Museu Vicentes “, a Delegação decidiu editar um
segundo livro sob o tema “ Os Ilustres Visitantes da Madeira do Acervo da
Photographia – Museu Vicentes “.
Em 2013 já se procedeu à assinatura do contrato com a editora “Esfera Poética,
Lda.”, para a edição deste livro que será feita em 2014;
‐ Iniciativas em parceria com a UMa – Foram promovidas várias iniciativas que
envolveram esta Instituição, das quais destacamos: a iniciativa Madeira Valor+, a
participação dos alunos da Universidade na VII Conferência anual do Turismo e a
realização de uma Ação Formação/Debate sob o tema” O Futuro dos Futuros
Economistas”. Esta ação teve por objetivo informar os alunos sobre os requisitos de
admissão e benefícios que a Ordem dos Economistas proporciona aos seus
Membros e debater a integração dos Futuros Economistas na vida profissional.
A mobilidade no trabalho, competências na área do desenvolvimento pessoal e a
preparação da entrevista de emprego, foram alguns dos assuntos em debatidos;
5º Congresso Nacional dos Economistas – A DRMOE esteve presente no 5º
Congresso Nacional dos Economistas que se realizou no mês de Outubro no Centro
Cultural de Belém, Lisboa, sob o tema “Reinventar Portugal na Nova Economia
Global”;

‐ Contributo para uma Estratégia de Desenvolvimento e Crescimento do Turismo na
RAM – A Delegação Regional em colaboração com o IPDT elaborou um relatório,
com base nas Conclusões e Recomendações das Conferências Anuais do Turismo e
dos trabalhos desenvolvidos nas Academias Abertas do MBA em Turismo, que
sintetiza toda a informação abordada pelas mais diversas entidades do sector ao
longo dos últimos sete anos, quer em termos de análise da situação atual quer em
termos de propostas para o futuro.
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Este documento tem por objetivo expressar o nosso contributo para a
implementação de uma Estratégia de Desenvolvimento e Crescimento do Turismo
na Região Autónoma da Madeira;
‐ Celebração de Protocolos – Na sequência do que já vem sendo feito em anos
anteriores, durante 2013, 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
inscrições da Ordem, o Secretariado Regional deu continuidade à campanha de
angariação de novos Membros ‐ “Member Get Member” e à divulgação da Ordem
junto dos finalistas das licenciaturas na área das Ciências económicas.
No final do ano de 2013 tínhamos 395 Membros inscritos 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 Hotel Meliã
Madeira Mare, 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 Atividades para 2013, a
Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, elegeu o Facto
Económico do Ano. "A aprovação do Quadro Financeiro Plurianual 2014‐2020", foi o
facto que nos mereceu destaque;
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‐ 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;
 Divulgação das inicitivas desenvolvidas nos meios de Comunicação Social;
 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 de 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;

Ainda em 2013 deu‐se início ao projeto de renovação do site da Delegação que
será concluído no início de 2014.

‐ Reuniões do Secretariado Regional ‐ Durante o ano de 2013 realizaram‐se 18
reuniões que foram objeto 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 2012 e o Plano de Atividades para o ano
de 2014;

Ordem dos Economistas – Delegação Regional da Madeira – Relatório e Contas 2013

PÁG. 6 de 8

CONTAS 2013

O resultado final das contas operacionais da Delegação Regional da Madeira da Ordem
dos Economistas no ano de 2013 foi positivo e no valor de 151,27€.
O orçamento para este período previa para o funcionamento normal da Delegação
uma despesa total de 30.758€ (realizado 29.646€).
Os gastos principais de exploração foram: os encargos com o pessoal, a renda das
instalações da Sede Regional e as comunicações.

Em relação às Iniciativas Regionais, o valor em saldo bancário no final do ano era de
45.279,71€.
Durante 2013, para além da Conferência anual do Turismo, destacam‐se nas despesas
das iniciativas realizadas, as referentes ao livro Quintas e Hotéis da Madeira, a
elaboração do Relatório “Contributo para a Implementação de uma Estratégia de
Desenvolvimento e Crescimento do Turismo na Região Autónoma da Madeira” e o
pagamento parcial da edição do novo livro “Os Ilustres Visitantes da Madeira, do
Acervo da Photographia – Museu Vicentes “.

Em anexo:
‐ Demonstração de Resultados Operacionais
‐ Conta – Iniciativas Regionais

Funchal, 14 de Fevereiro de 2014
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ANEXO
RESULTADOS OPERACIONAIS (€)

2013

RENDIMENTOS
Quotas e Jóias

29,797.50
Total

29,797.50

GASTOS COM O PESSOAL
Remunerações

15,967.00

Encargos Sociais

3,239.08

Outros Custos

1,810.12
Total

21,016.20

GASTOS GERAIS
Trabalhos especializados

230.17

Publicidade

414.80

Ferramentas e utensílios

397.17

Material de escritório

198.73

Electricidade

290.65

Água

274.38

Rendas e alugueres - sala

3,261.07

Comunicação

2,466.88

Limpeza, higiene e conforto

707.88

Amortizações

248.10

Encargos financeiros

140.20
Total

TOTAL

8,630.03
151.27

INICIATIVAS REGIONAIS (€)

2013

SALDO INICIAL

49,150.86

RECEITAS
Conferências e outras iniciativas

58,887.55

Receitas financeiras

1,336.88
Total

60,224.43

DESPESAS
Conferências e outras iniciativas

64,017.78

Despesas financeiras

77.80
Total

SALDO FINAL

64,095.58
45,279.71
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