RELATÓRIO E CONTAS 2007
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Em 13 de Julho de 2007 tomaram posse os membros dos Órgãos Sociais da
Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas para o triénio 2007-2010.

Logo após a sua tomada de posse, os novos Órgãos Sociais mantiveram encontros
com diversas Entidades Institucionais, onde manifestaram a sua disponibilidade
enquanto órgão representativo dum conjunto de profissionais com intervenção na
actividade económica regional, para colaborar e contribuir no desenvolvimento da
Região Autónoma da Madeira:

- Foram apresentados cumprimentos ao Senhor Presidente do GRM, com quem
abordaram vários assuntos de interesse económico para a Região Autónoma da
Madeira e a quem o Secretariado manifestou a sua disponibilidade para participar
nas matérias de direito, sugerindo que a Delegação o pudesse vir a fazer, também,
através no Concelho Económico e Social e da Comissão de Acompanhamento dos
Programas Comunitários;
- Apresentaram também cumprimentos ao Senhor Vice-Presidente do GRM e com
ele abordaram vários assuntos de interesse económico para a Região Autónoma da
Madeira, nomeadamente no que se refere ao enquadramento resultante do ciclo
que decorre do novo enquadramento comunitário e da alteração da lei das finanças
regionais;
- A Senhora Secretária Regional do Turismo e Transportes, também recebeu os
Órgãos Sociais da Delegação Regional que manifestaram a sua disponibilidade
para colaborar institucionalmente, tendo sido apresentada a primeira iniciativa
concreta que envolveu o convite para presidir à Sessão de abertura da Conferência
Anual do Turismo, prontamente aceite. Manifestou-se o desejo de poder divulgar a
Delegação Regional entre os profissionais daquela Secretaria Regional com vista à
sua inscrição. Da Senhora Secretária, recebeu-se um forte entusiasmo no sentido
de promover continuadamente a Conferência, com compromisso de colaboração da
SRTT.
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Foram ainda realizadas várias reuniões, com o objectivo de estabelecer parcerias de
colaboração para as actividades a desenvolver pela Delegação Regional:

- Na reunião realizada com o Presidente da Comissão Executiva do Madeira
Tecnopólo foi discutida a hipótese de ser celebrado um protocolo de colaboração
que garantisse, entre outros aspectos, a utilização das instalações do MT com
preços especiais. Analisou-se a possibilidade de promover candidaturas conjuntas
a programas de apoio à formação envolvendo entidades estrangeiras com
reconhecida competência nas áreas da gestão e da economia;
- No encontro com a Direcção da ACIF foram abordados vários assuntos de
interesse comum, nomeadamente a manutenção do protocolo de colaboração, a
possibilidade de contar com o apoio da ACIF numa campanha dirigida aos seus
associados, com vista a comunicar com potenciais economistas (colaboradores e
dirigentes) e ainda o estreitar do relacionamento institucional, nomeadamente no
que concerne ao envolvimento em iniciativas conjuntas;
- Na reunião realizada com o Presidente do Conselho Económico e Social na qual
se procurou sensibilizá-lo para a oportunidade da Ordem dos Economistas passar a
ter acento neste Órgão de consulta, entendendo-se que o mesmo representa o
local próprio para discussões de índole económica;
- O Presidente do Secretariado da Direcção Regional da OE reuniu com o IDE, na
pessoa do seu Presidente do Conselho de Administração, da qual resultou a
intenção de celebrar um protocolo de colaboração que permita o estreitar do
relacionamento institucional, a permissão de proceder à divulgação de iniciativas da
Ordem junto dos colaboradores e das iniciativas da Delegação Regional junto dos
contactos do IDE. Foi, ainda, considerada a hipótese do IDE vir a prever, junto às
candidaturas aos fundos comunitários, a cédula profissional dos economistas que
se envolverem na elaboração dos respectivos estudos de viabilidade. O
envolvimento do IDE, através de apoio ou patrocínio a iniciativas da Delegação
também foi abordado e mereceu um acordo de princípio a depender da análise de
cada caso em particular;
- Na reunião realizada com o Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Regional (anterior IGFC), foram abordados assuntos como a Inclusão da Ordem
dos Economistas na Comissão de Acompanhamento do novo Quadro Comunitário
a vigorar a partir de 2007, a possibilidade da obrigação do envolvimento dos
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economistas nas candidaturas aos fundos comunitários, a disponibilidade da OE
para colaborar na divulgação de iniciativas do Instituto, o desenvolvimento de
campanha de angariação de novos membros entre os profissionais do Instituto;
- Os Órgãos Sociais da Delegação Regional, reuniram ainda com a SDM –
Sociedade de Desenvolvimento da Madeira com o propósito de estudar iniciativas a
desenvolver conjuntamente, tendo ficado a SDM de propor as sugestões que
melhor entendesse serem adequadas;
- A Delegação Regional procurou estabelecer uma estreita parceria com a
Universidade da Madeira. Reuniu com o senhor Reitor tendo lançado uma
proposta de criação de uma “Plataforma de cooperação entre a OE e a UMA”
através da celebração de um protocolo de colaboração institucional. Procurou junto
da UMA o estabelecimento de condições para a participação dos alunos da UMA
nas iniciativas da OE, nomeadamente na I Conferência Anual do Turismo, o
envolvimento da UMA na divulgação e colaboração nas iniciativas nacionais da
Ordem que envolvam alunos universitários, nomeadamente na acção “Jovens
Valores da Economia”, a disponibilização de salas para a realização do ciclo de
seminários, para as Jornadas de Marketing, em estudo, o estabelecimento de
parceria com vista à divulgação e envolvimento da iniciativa: Distinção “Madeira Valor Mais”, o estudo da possibilidade de avançar com uma Pós graduação em
Marketing e outra em Fiscalidade, em parceria com a DROE;
- Visando o estabelecimento de parcerias que permitissem apoiar a execução do
Plano de Actividade da Delegação Regional, o Presidente do Secretariado Regional
manteve uma reunião com a Administração do Banif na qual apresentou um
conjunto de iniciativas integrantes do Plano de Actividades da Delegação Regional,
tendo a Conferência Anual do Turismo merecido particular interesse o que culminou
com o envolvimento ao nível de patrocínio pelo Banif. Promoveu-se também a
actualização do protocolo existente com vista ao alargamento das regalias a
conceder aos membros da Ordem;
- Na reunião realizada com o Director Regional do BCP foram analisadas várias
questões de interesse para a OE, tendo-se acordado que o BCP estudaria a
possibilidade de adequar o protocolo nacional às especificidades regionais,
prevendo, inclusive passar a ser exigido pelo Banco a apresentação da cédula
profissional a todos os autores de estudos económicos presentes aquela instituição
bancária. O BCP assumiu ainda a possibilidade de vir a promover junto dos seus
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colaboradores e clientes as iniciativa que a Delegação vier a promover. Solicitou-se
ao BCP o seu envolvimento como patrocinador de algumas das acções a levar a
cabo por esta Delegação, nomeadamente: Conferências / Ciclo de seminários /
Prémios de mérito;
- Realizou-se uma reunião com a CGD para a apresentação da iniciativa “Madeira Valor Mais” visando o estabelecimento de uma parceria e o envolvimento financeiro
desta instituição que veio a concretizar-se;
- O Presidente do Secretariado Regional reuniu ainda com a AESE (Lisboa)
procurando estudar a possibilidade da realização de parcerias ao nível da formação
para quadros superiores, na Região Autónoma da Madeira.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Avaliação da situação actual e reorganização interna – Com base no levantamento
realizado a todos os recursos existentes e das iniciativas em curso, foram
encerrados os processos transitados do mandato anterior e foi elaborado um plano
de actividades e respectivo orçamento para o período 2007-2010. Este plano
contemplava a reestruturação de todos os processos administrativos bem como a
identificação dos recursos necessários à sua realização.
Foi decidido recrutar uma colaboradora a tempo inteiro de forma a alargar o horário
de funcionamento da sede e implementar a nova estrutura dos procedimentos
internos. Em relação aos recursos materiais procedeu-se à aquisição de novo
equipamento informático.
Também foi decidido que semanalmente seria realizada uma reunião dos Órgãos
Sociais de forma a acompanhar e desenvolver o plano de actividades estabelecido.
Realizaram-se 20 reuniões que foram objecto de Actas devidamente registadas e
que se encontram arquivadas na Sede Social da Delegação.

- Campanha “Member get Member” - conscientes do potencial e interesse em
angariar novos membros para a OE, foi lançada uma campanha de angariação de
novos membros. Como incentivo e contributo à dinamização desta Campanha
sortear-se-á entre os membros angariadores uma Caneta Montblanc, durante o
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jantar de Natal da Delegação Regional, a ocorrer no início de Dezembro de cada
ano;

- Participação no 2º Congresso Nacional dos Economistas - Nos dias 11 e 12 de
Outubro de 2007, a Delegação Regional, através do seu Secretariado Regional
(Eduardo Jesus, Rui Coelho, Eduarda Reis, Alberto Pereira e Vera Barros) esteve
presente no 2º Congresso Nacional dos Economistas que se realizou em Lisboa;

- Realização da I Conferência Anual do Turismo - A participação dos interessados
superou as expectativas iniciais. Contámos com 330 participantes de diversas
áreas ligadas ao sector do Turismo. Os painéis de discussão permitiram reflectir
sobre o Turismo em geral e de uma forma mais profunda e objectiva sobre o
Destino Madeira. Nesta conferência também foi apresentado o resultado de um
inquérito realizado ao sector do Turismo pela Delloite que tinha como objectivo
aferir um conjunto alargado de informações que permitissem caracterizar o
momento actual e as perspectivas futuras dos agentes económicos envolvidos;
- Parceria com o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo - Esta
parceria veio permitir a realização do “The best practice MBA em Turismo”, no
Funchal que arrancou em Janeiro de 2008 e que conta com 25 participantes;

- Celebração de Protocolos – Foram assinados 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;

- Formação - Fruto de parceria estabelecida com a empresa Sulog, Lda. foi realizado
um curso de Excel para Financeiros, com condições especiais para os membros da
Ordem;

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

- Iniciativa “Madeira Valor Mais”- Procurando aproximar a OE da sociedade civil foi
desenvolvido um Programa que visa premiar trabalhos na área da ciência
económica, o qual se designou por “Madeira - Valor Mais”. Esta iniciativa contou
com o patrocínio da CGD e DN, permitindo assim, a criação de prémios monetários
para o melhor dos trabalhos sujeitos a concurso, e a garantia da divulgação desse
trabalho nos meios de comunicação. A avaliação dos primeiros trabalhos irá
decorrer no primeiro semestre de 2008;

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:

Visando estreitar o relacionamento da Ordem dos Economistas com os seus
Membros, foram divulgadas várias Circulares aos Membros da Delegação Regional da
Madeira ao longo do ano, dando conta das iniciativas em curso.
Foi remodelado o site da Delegação Regional, de forma a garantir a actualização de
toda a informação sobre as actividades desenvolvidas e outras matérias no âmbito
processual da Ordem.
Está em desenvolvimento a emissão de uma newsletter que se pretende implementar
com uma periodicidade trimestral e que tem por objectivo informar os membros e
parceiros da Delegação Regional da Ordem do resumo das principais actividades
desenvolvidas no trimestre, divulgar informação sobre os parceiros com quem a
Delegação estabeleceu protocolos e incluir a opinião de especialistasde sobre temas
da Actualidade.

Realizaram-se as Assembleias-gerais previstas nos termos estatutários, tendo-se
aprovado por unanimidade o Plano de Actividades para o segundo semestre de 2007
e o Plano de Actividades para o ano de 2008.
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CONTAS 2007

O resultado final das contas da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos
Economistas no ano de 2007 foi de -17.857,35€. Este montante inclui os valores
referentes à realização da I Conferência Anual do Turismo (saldo positivo de
6.893,84€) e o Patrocínio da CGD para a Iniciativa “Madeira - Valor Mais” a realizar em
2008, no valor de 2.100€.
Neste período, foi realizada ainda uma despesa de investimento de 1.671€ referente à
aquisição de equipamento informático para a sede Regional.

Aquando da tomada de posse dos novos Órgãos Sociais, foi elaborado um orçamento
para o 2º semestre de 2007, onde se previa uma despesa total de 16.050€. Este
montante, para além das despesas normais de funcionamento da sede, contemplava o
custo adicional da admissão de uma colaboradora a tempo inteiro para a Delegação.
O excelente resultado obtido na realização da I Conferência Anual do Turismo servirá
como fundo de maneio para a realização de futuras iniciativas.
Os custos principais de exploração foram: os encargos com o pessoal, a renda das
instalações da sede Regional e as comunicações.
De salientar ainda, que as contas incluem a imputação dos encargos que a sede
Nacional da Ordem atribuiu à Delegação Regional da Madeira.

Em anexo:
- Balancete 2007
- Contas da I Conferência Anual do Turismo

Funchal, 10 de Março de 2008
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Euros

CONTAS 2007
RECEITAS
Inscrições CT
Patrocínios e Donativos
Total
CUSTOS COM O PESSOAL
Remunerações
Encargos Sociais
Outros Custos

CUSTOS GERAIS
Electricidade
Água
Ferramentas e utensílios
Material de escritório
Rendas e alugueres
Comunicação-telefones
Seguros
Transporte pessoal
Deslocações e estadias
Honorários
Publicidade
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Outros fornecimentos
Custos financeiros

TOTAL (*)

2,925.00
13,009.57
15,934.57

9,147.78
1,809.25
0.00
10,957.03

127.98
68.58
467.81
1,331.05
5,075.18
1,939.18
196.04
353.50
4,928.01
625.00
802.29
541.63
6,210.64
37.00
131.00
22,834.89
-17,857.35

(*) O valor apurado não inclui a dotação referente às quotas dos Membros da
Delegação Regional da Madeira.
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I CONFERÊNCIA ANUAL DO TURISMO
RECEITAS
Inscrições
PatrocínioTeleféricos
Patrocínio BANIF
Patrocínio Deloite
DonativoEuromar
Patrocínio Gustavo & Andreia
DESPESAS
Fotógrafo
Som
Material de escritório
Despesas de representação
Transporte catálogos
Despesas bancárias
Honorários Oradores
Video Filmafem
Seguros
Deslocações e estadias

SALDO

Euros

2,925.00
2,875.00
3,680.00
2,875.00
433.63
757.26
13,545.89
275.00
998.20
36.00
493.72
13.62
39.50
3,200.00
280.00
125.12
1,190.89
6,652.05
6,893.84
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