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Durante o ano de 2010 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 2010.  

 

 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

-  Realização da IV Conferência Anual do Turismo – Pelo quarto ano consecutivo a 

Delegação Regional realizou uma Conferência sobre o Turismo. Nesta edição 

contámos com 700 participantes. 

A conferência abordou o tema "Marketing Turístico", através de três painéis de 

discussão:  

“Novos modelos de distribuição”, tendo como Orador convidado António Loureiro – 

Director-Geral da Travelport Portugal e Brasil e como Moderador e Comentador 

Ricardo Gonçalves – Director da Deloitte e João Welsh – Delegado da APAVT na 

Madeira, “Gestão do Preço”, com o Orador convidado Jordi Schoenenberger – 

Partner da Deloitte – Espanha e como Moderador e Comentador Roberto Santa 

Clara – Director Adjunto da ANAM e Ricardo Gonçalves – Director da Deloitte,   

“Promoção de destinos na actualidade”, tendo como Orador convidado Peggy 

Bendel -  Vice-Presidente Sénior da BCI e como Moderador e Comentador Kátia 

Carvalho – Directora Executiva da APRAM e Francisco Lopes dos Santos Consultor 

PROINOV; 

 

-  Almoço/Conferência – O Secretariado Regional organizou, juntamente com a 

APAVT um Almoço – Conferência, no Hotel Tivoli, com o objectivo de angariar 

fundos a favor das vítimas do temporal ocorrido na Madeira no dia 20 de Fevereiro.  

O Orador convidado foi o Prof. Doutor Jorge Vasconcelos e Sá que abordou o tema 

"O que Peter Drucker nos diria para sairmos mais fortes da crise"; 

 

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

No âmbito da parceria realizada com o IPDT, teve início no Funchal a 2ª edição do 

MBA em Turismo que contou com a presença de 14 participantes; 
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-  Gestão na Ordem – Na sequência do MBA em Gestão que teve início em 2009 e da 

parceria estabelecida com o DN, foram publicadas no 1º trimestre entrevistas 

realizadas aos Professores envolvidos naquele MBA; 

 

-  Iniciativa “Madeira Valor Mais” - Edição 2010/11 – Foi realizada a apresentação 

pública desta iniciativa, a ser patrocinada pela CGD e pelo DN e que tem por 

objectivo 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.  

Aos trabalhos seleccionados serão atribuídos prémios monetários e posteriormente 

serão publicados no DN. Para esta edição a CGD ofereceu ainda um estágio 

remunerado, por 6 meses, ao melhor trabalho apresentado; 

 

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

Universidade da Madeira, foram promovidas várias iniciativas que envolveram 

aquela Instituição, das quais destacamos: a iniciativa Madeira Valor+ e a 

participação dos alunos da Universidade na IV Conferência anual do Turismo; 

 

-  Iniciativa em parceria com a FNAC – No âmbito do protocolo realizado com a FNAC 

Madeira, a Delegação Regional participou na apresentação do Livro “SNC e as 

PME - Casos Práticos” na FNAC que contou com a presença dos seus autores 

Domingo Cascais e José Pedro Farinha; 

 

- 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. Ainda no âmbito desta iniciativa, foi realizada uma conferência com 

o Tema “Responsabilidade Social e Empreendedorismo Digital”; 

 

-  Celebração de Protocolos – Na sequência do que já vinha sendo feito em anos 

anteriores, durante 2010, 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.  
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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 

membros da Ordem, o Secretariado regional deu continuidade à campanha de 

angariação de novos membros. Durante 2010 entraram mais 12 Membros na 

Delegação Regional; 

 

-  Iniciativa Global Entrepeneurship Week 2010 – A Delegação Regional voltou a 

participar nesta iniciativa do CEIM, através do projecto “Madeira Valor Mais”; 

 

- 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, no 

qual se procedeu ao sorteio de uma caneta relativa ao prémio da Campanha 

“Member get Member” e ao sorteio de 2 vouchers para SPA no Hotel CS Madeira, 

entre os participantes do jantar. Durante o jantar, procedeu-se ainda à entrega de 

um donativo à entidade de solidariedade social “Centro de Acolhimento 

Aconchego”, que tinha sido previamente seleccionada; 

 

-  O Facto Económico do Ano – Ainda no âmbito do Plano de Actividades para 2010, 

a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, elegeu o Facto 

Económico do Ano; 

 

- 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; 

 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; 

 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 
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estabeleceu protocolos, bem como a apresentação da opinião de especialistas 

sobre temas da Actualidade;    

 Criação de uma página da Delegação no Facebook;  

 

- Reuniões do Secretariado Regional - Durante o ano de 2010 realizaram-se 21 

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 2009 e o Plano de Actividades 

para o ano de 2011;  

 

- Eleições Órgãos Sociais – Ainda em 2010, foram realizadas as eleições para os 

Órgãos Sociais da Delegação Regional para o período 2010-2013.  

 

CONTAS 2010 
 

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

Economistas no ano de 2010 foi de - 6.554,99€.  

Neste valor estão incluídos os montantes referentes à realização da IV Conferência 

Anual do Turismo, do Almoço-Conferência e as receitas das Quotas e Jóias dos 

Membros da Delegação Regional da Madeira. 

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

uma despesa total de 33.043€ (realizado 33.217€).  

 

Os custos principais de exploração foram: os encargos com o pessoal, a renda das 

instalações da Sede Regional e as despesas com comunicações. 

 

Em anexo: 

- Balancete 2010 

  

 

 

Funchal, 7 de Março de 2011  
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CONTAS 2010 Euros 

RECEITAS 
   Quotas e Jóias 32,107.50 
   Almoço/Conferência 12,700.00 
   IV Conferência Anual do Turismo 28,147.35 
   Receitas financeiras 395.41 

Total 73,350.26 
CUSTOS COM O PESSOAL 
   Remunerações 16,817.72 
   Encargos Sociais 3,109.27 
   Outros Custos 50.00 

Total 19,976.99 
CUSTOS GERAIS 
   Electricidade 103.39 
   Água 84.45 
   Ferramentas e utensílios 20.39 
   Material de escritório 850.78 
   Rendas e alugueres - sala 3,993.12 
   Comunicação 3,648.52 
   Deslocações e estadias  681.55 
   Publicidade 115.00 
   Limpeza, higiene e conforto 593.80 
   Trabalhos especializados  2,402.60 
   Amortizações 156.25 
   Outros gastos (inclui donativo Jantar Natal - 450€) 1,040.21 
   Outros fornecimentos - Almoço/Conferência 13,440.85 
   Outros fornecimentos - IV Conf. Anual do Turismo 32,797.35 

Total 59,928.26 

TOTAL   -6,554.99 
 


