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1. Introdução 
 
O triénio de 2007 a 2010, o último da primeira década deste milénio, 
constitui o intervalo temporal de actuação do conjunto dos economistas que 
se propõe no cumprimento escrupuloso das disposições estatutárias, a 
contribuir para a afirmação e para o engrandecimento da Ordem dos 
Economistas. 
Depois de um período caracterizado pela novidade desta Instituição na 
realidade regional, importa consolidar a sua presença, reafirmar a sua 
utilidade e lançar as bases para a sua expansão futura. 
A instalação da Delegação Regional permitiu o preenchimento de uma 
lacuna e potenciou um conjunto de expectativas, junto dos profissionais 
economistas, cujo cumprimento obriga a uma dedicação específica e 
centrada, em exclusivo, nos ideais que norteiam a existência desta Ordem 
de classe. 
O presente Plano de Actividades procura sistematizar o conjunto das 
orientações propostas, dos objectivos e acções a desenvolver, 
quantificando-os, orçamentando-os e considerando-os no período de tempo 
que contempla o presente mandato.  
 
 
 
 
 
2. Órgãos Sociais 
 
Mandato de 2007 – 2010 
 
Assembleia Geral 
 
11.387 – José Ivo Correia – Presidente 
10.667 – Paulo Duarte Macedo Neves – Secretário 
8.153 – Ângela Maria Mendes Gouveia – Secretário 
 
 
Secretariado Regional 
 
3.803 – António Eduardo de Freitas Jesus – Presidente 
4.549 – Rui Miguel Gomes Coelho – Efectivo 
11.145 – Maria Eduarda Teixeira dos Reis – Efectivo 
7.071 – Alberto José Caires Pereira – Suplente 
10.556 – Vera Maria Gouveia Barros – Suplente 
 
 
 
 
 
 



 
3. As grandes opções 
 
A responsabilidade da Delegação Regional envolve, para além do espaço 
geográfico que lhe é confiado, o universo da própria classe, entendendo-se 
que aquilo que na Região Autónoma da Madeira se concretizar far-se-á com 
vista ao benefício de todos os economistas nacionais. 
Os desafios que se colocam implicam uma visão alargada da actuação e um 
compromisso que não se esgota no cumprimento de um conjunto específico 
de objectivos, mas sim numa actuação que permita posicionar os 
economistas e a sua Ordem no espaço que lhes é devido. 
Entende-se, de forma ampla, que as opções de actuação desta Delegação, 
para o mandato de 2007 a 2010, devem contemplar o seguinte conjunto de 
acções: 
 

a. Consolidar a Delegação Regional da OE 
b. Reafirmar a utilidade da OE 
c. Preparar o futuro 

 
 
 
 
  
4. Objectivos específicos 
 
No âmbito do conjunto das grandes opções eleitas para a actuação desta 
Delegação, para o mandato em referência, considera-se adequado a 
adopção do seguinte conjunto de objectivos específicos: 
 

a. Consolidação da Delegação Regional da OE 
i. Conferir atractividade à Delegação  

1. Proximidade aos sócios 
2. Despertar interesse aos não sócios 
3. Aumentar significativamente o número de membros 
4. Fomentar o sentimento de representatividade 

ii. Reafirmar a presença da Delegação 
1. Intervenção em assuntos económicos 
2. Conquista do espaço específico da OE 
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  
 

b. Reafirmar a utilidade da OE 
i. 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 

ii. Reforçar, junto do mercado, a competência, o potencial de 
contribuição e a disponibilidade de envolvimento em 
matérias de natureza técnica específica do âmbito da 
intervenção dos economistas 

  
c. Preparar o futuro 

i. Lançar e consolidar iniciativas com potencial de 
continuidade 

ii. Ganhar dimensão e a confiança de representação da classe 
 
 
 

 
5. Medidas concretas 
 
5.1 Para o período de 2007 - 2010 
 
- Avaliação da situação actual 
 - Formalidades, instalações e recursos existentes 
 - Iniciativas em curso 
 - Parcerias estabelecidas 
 - Compromissos assumidos 
 
- Comunicação 
 - Reestruturação do site da Delegação 
 - Lançamento da newsletter electrónica da Delegação Regional 
  - Informativo periódico e dinâmico 
 - Avaliação da criação de espaço de debate / espaço do economista 
 - Divulgação das iniciativas da Ordem dos Economistas 
 - Divulgação dos benefícios dos membros da Ordem 

  
- Envolvimento 

- Campanha permanente de inscrição na OE 
  - Junto dos licenciados não inscritos na Ordem 

  - Sensibilização junto dos finalistas das licenciaturas na área da  
                     Ciência Económica. 

 - Realização de seminários e conferências 
  - De actualização e reciclagem de conhecimentos 
   - Conferência anual de Economia 
   - Ciclo de Conferências 

- Organização de encontros regionais, nacionais e internacionais: 
  - Congresso Nacional (em articulação com a OE) 
 - Lançamento de campanhas específicas 
  - Alargamento à RAM das iniciativas da OE 
  - Iniciativas de âmbito regional  



 - Estabelecimento de parcerias institucionais  
  - Que garantam presença à Delegação 
  - Que garantam benefícios específicos ao Economistas 
 - Eleição do “Facto Económico do Ano” 
 
- Formalismos Estatutários 
 - Plano de Actividades e Orçamento 
 - Contas Anuais 
 
 
5.2 Para o segundo semestre de 2007  
 
- Reestruturação do site da Delegação 
- Lançamento da newsletter electrónica da Delegação Regional  
- Divulgação das iniciativas nacionais da Ordem dos Economistas 
- Divulgação dos benefícios dos membros da Ordem 
- Campanha permanente de inscrição na OE – “Member get member” 
- Realização da Conferência Anual do Turismo  
- Organização do Torneio de Golfe dos Economistas 
- Jantar de Natal dos Economistas da RAM    
- Estabelecimento de parcerias e protocolos de colaboração, com benefícios 
directos 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. 
- Lançamento da plataforma de colaboração com a UMA 
- Eleição do “Facto Económico do Ano” 
- Formalismos Estatutários: - AG para deliberar sobre o Plano de Actividades 
e Orçamento 2008 
 
 
6. Orçamento 
 
A orçamentação do conjunto das iniciativas que compõem o Plano de 
Actividades proposto para o mandato de 2007 a 2010 será, na oportunidade 
devida, conforme previsto estatutariamente, apresentado à Assembleia-
Geral da Delegação Regional para submeter ao sufrágio dos respectivos 
membros. 
 
Neste momento, impõe-se considerar o orçamento correspondente ao 
segundo semestre do ano de 2007. 
 
A actividade a desenvolver no período em apreço contempla o normal 
funcionamento da Delegação, um conjunto de necessidades de investimento 
e ainda as acções propriamente ditas que resultam das iniciativas a 
concretizar. 
 



O normal funcionamento da Delegação Regional, assim como o conjunto 
das necessidades de investimento contemplam as seguintes grandezas 
orçamentais: 
 

ORDEM DOS ECONOMISTAS - DELEGAÇÃO REGIONAL DA 
MADEIRA 
  
ORÇAMENTO FUNCIONAL  
   2º SEMESTRE 2007 
CUSTOS COM O PESSOAL  
   Remunerações 6.000 
   Encargos sociais 1.425 
   Outros Custos 250 

Total 7.675 
CUSTOS GERAIS  
   Electricidade 120 
   Água 60 
   Material de escritório 1.750 
   Rendas e alugueres 1.896 
   Comunicação 700 
   Deslocações e estadias  750 
   Limpeza, higiene e conforto 547 
   Trabalhos especializados  1.520 
   Publicidade 450 
   Custos financeiros 70 
   Outros fornecimentos 512 

Total 8.375 
TOTAL   16.050 
  
ORÇAMENTO INVESTIMENTO   
Computador Portátil 1.200 
Computador + Monitor 17" 1.100 
MS Office 2007 (2 Licenças) 633 
Antivírus (2 licenças) 58 
Vídeo Projector + Tela de Projecção Portátil 1.080 
Impressora Multifuncional 250 
TOTAL   4.321 

 
O conjunto de iniciativas que se pretende levar a efeito, no segundo 
semestre do corrente ano, gozam da particularidade de se auto financiarem. 
Os custos fixos inerentes à gestão desses processos estão contemplados no 
orçamento funcional. 
As receitas necessárias à cobertura das necessidades evidenciadas 
encontram-se, na exacta medida, garantidas pela Ordem dos Economistas, 
pelo que o resultado esperado deverá tender para zero. 
 
 
 
 
 
 

 



7. Cronograma 
 

CRONOGRAMA 2007 - 2010 
             
 2007 2008 2009 2010 
Avaliação da situação actual 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT
- Formalidades, instalações e recursos 
existentes                         
- Levantamento das iniciativas em curso                         
- Avaliação das parcerias estabelecidas                         
- Qualificação dos compromissos 
assumidos                         
Comunicação             
- Reestruturação do site da Delegação                         
- Lançamento da newsletter electrónica 
da Delegação Regional                         
- Criação de espaço de debate / espaço 
do economista                         
- Divulgação das iniciativas da OE                         
- Divulgação dos benefícios dos membros 
da Ordem                         
Envolvimento             
- Campanha permanente de 
inscrição na OE                         
Junto dos licenciados não inscritos na OE                         
Junto dos finalistas das licenciaturas na 
área da Ciência Económica                         
- Realização de seminários e 
conferências                         
Conferência anual de Economia                         
Ciclo de Conferências                         
- Organização de encontros 
regionais, nacionais e internacionais                         
Congresso Nacional (em articulação com 
a OE)                         
- Lançamento de campanhas 
específicas                        
Alargamento de iniciativas nacionais à 
RAM                         
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”                         
Formalismos estatutários             
- Aprovação de Plano de Actividades 
e Orçamento                         
- Aprovação das contas da 
Delegação Regional                         

 
 
 

Funchal, 09 de Julho de 2007 


