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Durante o ano de 2008 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 2008.  

 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

-  Realização da II Conferência Anual do Turismo – A Conferência Anual do Turismo 

no Funchal já faz parte da agenda da OE e dos profissionais do sector turístico da 

Região. Na Conferência realizada em 2008, o número de participantes superou as 

expectativas iniciais. Contámos com 526 inscritos 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 Ambiente na sua vertente 

económica, social, política, paisagística e nas respectivas perspectivas futuras para 

o sector.  

O objectivo de internacionalizar esta conferência foi cumprido com a participação de 

Luigi Cabrini, director da Organização Mundial de Turismo (OMT) e Angel Diaz, 

Consultor internacional na área do Turismo; 

 

-  Parceria com o IPDT - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo – 

No âmbito da parceria realizada com o IPDT, realizou-se no Funchal o primeiro 

MBA em Turismo que contou com a presença de 25 participantes. 

Esta Pós-Graduação apresentou-se com um novo formato de aprendizagem, as 

Academias Abertas, que tiveram como objectivo a análise dos modelos teóricos de 

desenvolvimento do turismo e a sua aplicação à RAM, em estrita colaboração com 

os diferentes “players” deste sector de actividade. Neste contexto, foram objecto de 

estudo pelos participantes, os sectores de Operadores/Agências de Viagens, 

Transporte Aéreo, Cruzeiros, Alojamento, Promoção e Animação com vista à 

elaboração de um Plano Estratégico para o Turismo na Madeira até 2020; 
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-  Turismo na Ordem – Na sequência da realização do MBA em Turismo, a Delegação 

estabeleceu uma parceria com o DN, onde foram publicadas ao longo do ano, 

várias entrevistas com os Professores envolvidos naquele MBA e que abordaram 

diversos assuntos relacionados com o sector do Turismo; 

 

-  Iniciativa “Madeira Valor Mais”- A Edição 2008 desta actividade, foi patrocinada pela 

CGD e pelo DN.  

Esta iniciativa que tem por objectivo premiar trabalhos de investigação que 

envolvem temas da actualidade pelos alunos finalistas da UMa, foi desenvolvida no 

primeiro 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;  

 

- Apresentação e divulgação da Ordem dos Economistas – Com o objectivo de dar a 

conhecer à comunidade a Missão da Ordem dos Economistas, O Secretariado 

desta Delegação realizou junto de alguns estabelecimentos de ensino algumas 

sessões de divulgação e apresentação da OE; 

 

- Visita do Senhor Bastonário – Na sequência da visita realizada pelo nosso 

Bastonário à região, o Secretariado Regional organizou a realização de uma 

Palestra de divulgação da Ordem junto dos estudantes universitários e um Jantar 

Debate sob o tema a Responsabilidade Social das Empresas e que contou também 

com a colaboração da ACEGE; 

 

- Iniciativas em parceria com a UMa – No âmbito do protocolo realizado com a 

Universidade da Madeira, a Delegação Regional envolveu-se na divulgação e 

promoção de várias iniciativas daquela Instituição, das quais destacamos: A Pós-

Graduação em Fiscalidade, o Mestrado em Ciências Empresariais e o Mestrado em 

Economia; 

 

-  Celebração de Protocolos – Na sequência do que já vinha sendo feito no ano 

anterior, durante 2008, foram assinados novos acordos com diversas empresas e 
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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; 

 

- 3º Congresso Nacional dos Economistas – Durante o ano, foram realizadas as 

primeiras reuniões de trabalho com vista à preparação da realização deste 

congresso no Funchal em Outubro de 2009; 

 

- 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 2008 entraram mais 40 membros na 

Delegação Regional; 

 

-  Iniciativa Global Entrepeneurship Week 2008 – Ainda em 2008, a Delegação 

Regional participou nesta iniciativa do CEIM, associando o projecto Madeira Valor 

Mais; 

 

-  MBA em Gestão – No âmbito do protocolo assinado com o IPDT e a exemplo do 

MBA em Turismo, foi apresentado o MBA em Gestão que será realizado em 2009 

no Funchal, em parceria com esta Delegação Regional; 

 

- 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 

participantes do jantar. Durante o jantar, procedeu-se ainda à angariação de 

donativos e entrega à entidade de solidariedade social “Centro de Reabilitação 

Psicopedagógica da Sagrada Família., que tinha sido previamente seleccionada; 
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- 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 especialistasde sobre temas da 

Actualidade;    

 

- Reuniões do Secretariado Regional -  Durante o ano de 2008 realizaram-se 26 

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 2007 e o Plano de Actividades 

para o ano de 2009.  
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CONTAS 2008 

 

O resultado final das contas da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos 

Economistas no ano de 2008 foi de -3.906,70€. Este montante inclui os valores 

referentes à realização da II Conferência Anual do Turismo e a comparticipação na 

realização do MBA em Turismo. 

 

O orçamento para este período previa para o funcionamento normal da Delegação 

uma despesa total de 34.532,08€ (despesa realizada: 25.929,28€). 

 

O resultado obtido na realização da II Conferência Anual do Turismo e do MBA em 

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 despesas com 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 2008 

  

 

 

Funchal, 17 de Fevereiro de 2009
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CONTAS 2008                                                                               Euros 

   
PROVEITOS   

Inscrições II Conferência Anual do Turismo  2.840,00 
Patrocínios e Donativos (Liquido de IVA)  29.615,21 
 Total 32.455,21 
CUSTOS COM PESSOAL   
Remunerações  11.769,75 
Encargos Sociais  2.266,85 
Outros Custos  90,00 
 Total 14.126,60 
CUSTOS GERAIS   
Electricidade  113,63 
Água  74,51 
Ferramentas e utensílios  50,96 
Material de escritório  410,86 
Rendas e Alugueres  5.269,50 
Comunicação – telefones  2.182,82 
Seguros  124,38 
Transporte pessoal  632,00 
Deslocações e estadias  11.051,20 
Honorários  684,00 
Publicidade  86,18 
Limpeza, higiene e conforto  604,87 
Trabalhos especializados  803,00 
Outros fornecimentos  147,40 
 Total 22.235,31 
   
TOTAL   -3.906,70 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


