Relatório
e Contas
2012

Durante o ano de 2012 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 2012.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

‐ Realização da VI Conferência Anual do Turismo – Pelo sexto ano consecutivo a
Delegação Regional realizou uma conferência sobre o turismo, tendo contado nesta
edição com 828 inscrições.
A conferência abordou o tema "A Cultura", através de três painéis de discussão:
No I Painel, moderado pela Jornalista Maria João Avillez, discutiu‐se o “Elogio da
diferenciação”. Os Oradores convidados foram os Arquitetos Paulo David, Rui
Campos Matos, João Favila e a Arquiteta paisagista Aurora Carapinha;
No II Painel da conferência, moderado pela ex‐ministra da Cultura Gabriela
Canavilhas, abordou‐se a “Identidade cultural na oferta turística” e como Oradores
convidados tivemos o Economista Luís Campos e Cunha, Francisco Clode,
Conservador de museus e Diana Pimentel, Professora universitária;
No III Painel foi abordado “O evento cultural como produto turístico”. Fizeram parte
deste painel os Oradores Guta Moura Guedes, Diretora da Bienal Experimenta
Design; Isabel Carlos, Diretora do Centro de Arte Moderna e António Pinto Ribeiro,
Ensaísta e Programador cultural. Como Moderadora tivemos a Jornalista Raquel
Gonçalves.
Neste evento contámos ainda com a presença do nosso Bastonário – Dr. Rui Leão
Martinho;
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‐ Madeira Cultura ‐ A anteceder os trabalhos da VI Conferência Anual do Turismo, foi
exibida na RTP‐M, uma série de trinta e um episódios com quarenta entrevistas que
a Delegação Regional realizou a profissionais da cultura, com o objetivo de obter
ideias, orientações e opiniões sobre a forma de potenciar a atividade turística da
Região;
‐ Edição de um livro sobre as Quintas e Hotéis da Madeira – Na sequência da
realização da VI CAT e da série Madeira Cultura, a Delegação Regional assinou um
protocolo com a DRAC‐ Direção Regional dos Assuntos Culturais para formalizar o
processo da edição do livro “As Origens do Turismo na Madeira ‐ Quintas e Hotéis
do Acervo da Photographia – Museu Vicentes “.
Ainda em 2012, foi assinado o contrato com a editora “Esfera Poética, Lda.”, para a
edição deste livro que será feita em 2013;
‐ Contributo para uma Estratégia de Desenvolvimento e Crescimento do Turismo na
RAM – A Delegação Regional solicitou a colaboração do IPDT para a elaboração de
um relatório que com base nas Conclusões e Recomendações das Conferências
Anuais do Turismo e dos trabalhos desenvolvidos nas Academias Abertas do MBA
em Turismo, sintetizasse

toda a informação abordada pelas mais diversas

entidades do sector ao longo destes últimos seis anos, quer em termos de análise
da situação atual quer em termos de propostas para o futuro.
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;
‐ Iniciativa “Madeira Valor Mais” ‐ Edição 2011/12 – No âmbito desta iniciativa, foi
feita a apresentação da edição 2011/12 aos alunos finalistas do 3º ano dos cursos
de Gestão e de Economia da Universidade da Madeira.
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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‐ 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 VI 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;
‐ 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 vem sendo feito em anos
anteriores, durante 2012, 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.
Durante 2012 entraram mais 11 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 Hotel Meliã
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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 Actividades para 2012, a
Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, elegeu o Facto
Económico do Ano. "A existência de um único supervisor bancário", foi o facto que
nos 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;
 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;

‐ Reuniões do Secretariado Regional ‐ Durante o ano de 2012 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 2011 e o Plano de Actividades para o
ano de 2013;
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CONTAS 2012

O resultado final das contas operacionais da Delegação Regional da Madeira da Ordem
dos Economistas no ano de 2012 foi positivo e no valor de 2.269,68€.
O orçamento para este período previa para o funcionamento normal da Delegação
uma despesa total de 32.947€ (realizado 30.595€).
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
49.150,86€.
Durante 2012, para além da VI CAT, destaca‐se nas despesas destas iniciativas o
pagamento de 4.168,98€ à Editora Esfera Poética relativo à edição do livro Quintas e
Hotéis da Madeira que envolve um investimento total de 10.463,91€, correspondente
à produção de 1.000 livros que serão colocados à venda pelo preço unitário de 35,00€.
Ainda durante 2012, foi recebida uma fatura no valor de 12.962,5€, a pagar em 2013,
referente à colaboração do IPDT na elaboração do Relatório: Contributo para a
Implementação de uma Estratégia de Desenvolvimento e Crescimento do Turismo na
Região Autónoma da Madeira.

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

Funchal, 22 de Fevereiro de 2013
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ANEXO
RESULTADOS OPERACIONAIS (€)

2012

RENDIMENTOS
Quotas e Jóias

32,865.00
Total

32,865.00

GASTOS COM O PESSOAL
Remunerações

17,465.75

Encargos Sociais

3,170.58

Outros Custos

50.00
Total

20,686.33

GASTOS GERAIS
Trabalhos especializados

438.20

Publicidade

402.60

Conservação e reparação

192.15

Material de escritório

443.94

Electricidade

176.38

Água

125.81

Deslocações e estadas

493.73

Rendas e alugueres - sala

3,993.12

Comunicação

2,474.79

Limpeza, higiene e conforto

640.19

Outros gastos

293.56

Amortizações

156.25

Gastos fianceiros

78.27
Total

TOTAL

9,908.99
2,269.68

INICIATIVAS REGIONAIS (€)

2012

SALDO INICIAL

42,187.00

RECEITAS
Conferência Anual do Turismo

43,330.00

Receitas financeiras

702.76
Total

44,032.76

DESPESAS
Conferência Anual do Turismo

32,080.71

Outras iniciativas regionais

4,954.49

Despesas financeiras

33.70
Total

SALDO FINAL

37,068.90
49,150.86
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