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Durante o ano de 2014 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 2014.  

 

 

 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

-  Conferência PAEF - Programa de Assistência Económica e Financeira da Região 

Autónoma da Madeira - Análise à evolução – A Delegação Regional da Madeira da 

Ordem dos Economistas promoveu, uma Conferência no dia 24 de janeiro, no 

Pestana Casino Park Hotel, na sala Funchal, pelas 17h00, cujo tema se prendeu com 

a apreciação à evolução do PAEF – RAM, com base nos relatórios das respetivas 

avaliações. 

  O Orador convidado foi o Dr. Miguel Malaquias Pereira, Economista, e contou com a 

presença do Senhor Bastonário da Ordem dos Economistas; 

 

-  Realização da VIII Conferência Anual do Turismo – Pelo sétimo ano consecutivo a 

Delegação Regional realizou uma conferência sobre o turismo, tendo contado nesta 

edição com 812 inscrições. Cidades foi o tema da VIII Conferência Anual do Turismo. 

A sessão de abertura contou com a presença do Presidente do Secretariado 

Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, do Bastonário da Ordem dos 

Economistas, do Vice-Reitor da Universidade Católica, e a Secretária Regional da 

Cultura, Transportes e Turismo. 

Tivemos três painéis de discussão que abordaram várias áreas relacionadas com o 

tema da conferência.  
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No Painel da manhã, moderado pelo Presidente do Conselho Consultivo da 

AP_Madeira, Paulo Prada, discutiu-se “A Afirmação das Cidades como Destinos 

Turísticos”. Os Oradores convidados foram: César Gonçalves, Partner da PWC; 

Fernando Medina, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e M. Abderrhim 

Bentbib, Diretor do Conselho Regional do Turismo de Marraquexe. 

Na parte da tarde, o II Painel da conferência, moderado por Mário Machado, 

Presidente Adjunto da Associação de Turismo de Lisboa, abordou “A Atratividade 

Turística das Cidades” e teve como Oradores convidados: David Samu, Partner da 

PWC Espanha; Carlos Firme, Economista-Chefe do Banif e José Roquette, 

Administrador do Grupo Pestana. 

No III Painel foi abordado “A Sustentabilidade das Cidades Turísticas”. Fizeram parte 

deste painel os Oradores Paolo Motta, membro do Comité Internacional de Cidades 

e Vilas Históricas e Daniel Frey da CEO da Green Growth. Como Moderador tivemos 

o Arquiteto e Investigador, Rui Campos Matos. 

A sessão de encerramento contou com a participação do Presidente da Mesa da 

Assembleia da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, do 

Bastonário da Ordem dos Economistas e do Secretário de Estado do Turismo; 

 

-  Certificação na Norma Green Globe – Na sequência do Processo de Certificação 

Ambiental da VIII Conferência Anual do Turismo, a Delegação Regional da Madeira 

da Ordem dos Economistas, recebeu o Certificado do cumprimento dos requisitos 

de sustentabilidade da Norma Green Globe, na realização deste evento. 

 O Relatório de Auditoria da empresa Green Growth evidencia a utilização de boas 

práticas no desempenho da conferência e o sucesso alcançado nos objetivos 

definidos. 

 Esta certificação é um referencial importante para a organização de futuros 

eventos, tendo sempre como objetivo a implementação de ações de melhoria 

contínua para aumentar o perfil de sustentabilidade e contribuir para a divulgação 

destas práticas junto da nossa comunidade; 
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-  Iniciativa “Madeira Valor Mais” - Edição 2013/14 – No âmbito desta iniciativa, foi 

feita a divulgação da edição 2013/14 a todos os alunos finalistas de cursos 

acreditados pela OE, aos alunos de cursos de especialização nas áreas da Economia 

e Gestão e ainda a membros estagiários da OE.  

 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;   

 

- 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 VIII Conferência Anual do Turismo e a 

realização de uma Ação Formação/Debate sob o tema” O Futuro dos 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 objetivo 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 2014, 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; 
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- 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 

Madeira Mare, entre os participantes do jantar e à entrega de um donativo a uma 

Instituição de Solidariedade Social; 

 

-  Edição de um livro sobre “Ilustres Visitantes na Madeira - 1852 a 1950 - Acervo da 

Photographia - Museu "Vicentes" – O evento decorreu no Auditório da Reitoria da 

Universidade da Madeira, no dia 18 de dezembro.  

 Este livro tem por base um trabalho de pesquisa interna da Photographia – Museu 

«Vicentes», nomeadamente em provas fotográficas originais, em negativos e em 

documentos históricos; 

 

-  O Facto Económico do Ano – Ainda no âmbito do Plano de Atividades para 2014, a 

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

Económico do Ano - "…Diz a realidade recente que, quando ralham dois primos 

Espírito Santo, há um grupo económico que vai à falência”; 

 

- 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 
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estabeleceu protocolos, bem como a apresentação da opinião de especialistas 

sobre temas da Actualidade;    

 

- Reuniões do Secretariado Regional – Durante o ano de 2014 realizaram-se 8 

reuniões que foram objeto de actas devidamente registadas e que se encontram 

arquivadas na Sede Social da Delegação. 

Realizou-se ainda a Assembleia-geral prevista nos termos estatutários, tendo-se 

aprovado por unanimidade as contas de 2013. 
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CONTAS 2014 

 

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

Economistas, no ano de 2014, foi positivo e no valor de 3.754,41€.  

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

uma despesa total de 31.415€ (realizado 30.921€).  

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 

46.160,89€. 

Durante 2014, para além da VIII CAT, destaca-se nas despesas destas iniciativas o 

pagamento de 8.192,69€ à Editora Esfera Poética relativo à edição do livro “Ilustres 

Visitantes na Madeira” que envolve um investimento total de 12.192,68€, 

correspondente à produção de 1.000 livros que serão colocados à venda pelo preço 

unitário de 35,00€. 

 

 

Em anexo: 

- Demonstração de Resultados  

- Conta – Iniciativas Regionais 

  

 

 

Funchal, 9 de Fevereiro de 2015 
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ANEXO 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  (€) 2014

RENDIMENTOS

   Quotas e Jóias 29.462,50
   Iniciativas regionais 32.781,43

62.243,93

GASTOS COM O PESSOAL

   Remunerações 16.376,00
   Encargos sociais 3.651,89
   Outros Custos 1.790,89

21.818,78

GASTOS GERAIS

   Trabalhos especializados 423,97
   Material de escritório 243,38
   Electricidade 310,97

   Água 280,34
   Rendas e alugueres 3.194,52

   Comunicação 2.678,05
   Limpeza, higiene e conforto 678,25

   Deslocações e estadias 631,77
   Outros fornecimentos 661,03

   Iniciativas regionais 27.568,46
36.670,74

TOTAL 3.754,41

INICIATIVAS REGIONAIS (€) 2014

SALDO INICIAL 45.279,71

RECEITAS
   Conferências e outras iniciativas 37.926,00

   Receitas financeiras 356,64
Total 38.282,64

DESPESAS
Conferências e outras iniciativas 37.401,46

37.401,46

SALDO FINAL 46.160,89


