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AO SERVIÇO DOS ECONOMISTAS E DA REGIÃO DO 

ALGARVE 

Considerações iniciais 

O ponto n.º 1 do Artigo 1.º dos Estatutos da Ordem dos Economistas (OE) estabelece que esta 

é a Associação Pública profissional representativa dos que exercem a profissão de Economista. 

Paralelamente, em face daquele que é o seu maior e melhor activo – os membros que dela 

fazem parte – a OE procura assumir um papel junto da sociedade Portuguesa que em muito 

extravasa o da simples representação de uma classe profissional. Em particular, através das 

suas diversas acções e actividades, a OE tem vindo a contribuir de forma decisiva para a análise 

dos problemas económicos que afectam o nosso País, propondo soluções e ideias que visam 

melhorar as condições de vida dos Portugueses.  

A crise económica e financeira que marcou a nossa realidade entre 2010 e 2015 mostra bem a 

pertinência desta forma de estar da OE. Durante este que foi um dos períodos mais negros da 

nossa história recente foi possível verificar de que forma as opções de política económica 

afectam significativamente o bem-estar social no curto, médio e longo-prazo. Neste sentido, 

validou-se a importância de ter uma OE atenta, interventiva e crítica de forma a garantir que o 

debate sobre os temas económicos, fundamentais para a vida dos Portugueses, acontece de 

forma tempestiva, com elevação, rigor, transparência e exigência.  

É interessante notar que foi neste difícil contexto que se procedeu à revisão dos Estatutos da 

OE. De facto, a sua nova redacção passou a vigorar a partir do dia 20 de Novembro de 2015 

(ver Artigo 8.º da Lei n.º 101/2015) após aprovação pela Assembleia da República. É também 

nesta data que o Algarve passa a dispor formalmente de uma Delegação Regional da OE (ver 

alínea b. do ponto n.º 2 do Artigo 2.º dos Estatutos da Ordem dos Economistas). Este é um 

evento importante para a região pois é através desta Delegação que a OE passou a ter um 

instrumento que lhe permite desenvolver uma acção local, e logo mais relevante para os 

destinos do Algarve.  

Os primeiros passos da Delegação Regional da Ordem dos Economistas do Algarve (DRA) foram 

de enorme desafio tal a monta dos problemas e obstáculos que tiveram de ser ultrapassados. 

Não obstante, três anos volvidos fica a sensação de trabalho feito. Organizaram-se 

conferências, colóquios e jantares-debate, assinaram-se protocolos, apresentaram-se 

trabalhos importantes sobre a realidade económica da região e deu-se voz à OE através da 

comunicação social regional. É, pois, justo reconhecer que a DRA trilhou um caminho que 

permite hoje à OE ter uma voz activa naquele que é o debate sobre o desenvolvimento 

económico da região. 
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Face ao exposto, e atendendo ao período eleitoral que se avizinha, a presente Lista Candidata 

à DRA pretende, essencialmente, dar continuidade ao trabalho realizado no mandato anterior. 

A nossa ambição é simples: consolidar o que já foi feito e introduzir algumas melhorias na 

actividade da OE no Algarve. Assim, em seguida apresentamos a nossa visão sobre a Missão da 

DRA e sumariamos os principais objectivos que nos propomos atingir no período que se inicia 

em 2018. Finalizamos este documento detalhando as principais linhas de acção que 

pretendemos desenvolver.  

Missão e Objectivos 

No nosso entendimento, a Missão da DRA deve ter como referência o disposto no ponto n.º 2 

do Artigo 3.º dos Estatutos da Ordem dos Economistas o qual refere algumas das suas 

atribuições que passamos a citar: 

“. Representar e defender os interesses gerais da profissão de Economista e de quem a 
exerce, zelando pela função social, dignidade e prestígio desta profissão; 

. Regulamentar, com observância da lei, e do presente Estatuto, as condições substanciais e 
deontológicas do exercício da profissão de Economista nas suas diferentes especialidades 
profissionais; 

. Exercer o poder disciplinar sobre os Economistas; 

. Reforçar a solidariedade entre os seus membros e defender os respectivos direitos e 
interesses legítimos;  

. Contribuir para o desenvolvimento das ciências económicas, do seu ensino e investigação, 
bem como da sua divulgação.” 

Desta forma, entende a Lista Candidata que a principal Missão da DRA passa por fazer cumprir 

os Estatutos da OE naqueles que são os seus limites geográficos, assim como potenciar e 

valorizar a profissão do Economista na região do Algarve. É com base neste entendimento que 

se estabelecem os seguintes objectivos fundamentais para o quadriénio 2018 - 2021: 

1. Aumentar o envolvimento dos membros nas diferentes actividades da OE; 

2. Promover o papel do Economista na região do Algarve; 

3. Reforçar o número de membros da OE na região do Algarve. 

A estes objectivos correspondem um conjunto de linhas de acção que são detalhadas em 

seguida. 
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Linhas de acção  

1 – Aumento do envolvimento dos membros nas diferentes actividades da OE 

A existência de uma Delegação Regional só se justifica se a mesma desenvolver trabalho que 

seja do interesse dos seus membros. Apesar do esforço efectuado em anos anteriores, existe a 

noção de que a mobilização dos membros da OE no Algarve é, ainda, deficiente. Neste 

contexto, e com vista à minimização deste problema, a Lista Candidata pretende desenvolver 

as seguintes acções no quadriénio 2018-2021: 

. Identificação de necessidades formativas dos membros: uma das tarefas mais nobres das 

Ordens profissionais prende-se com a promoção do reforço contínuo do conhecimento dos 

seus associados. Nesse sentido, a Lista Candidata pretende conhecer as necessidades 

formativas dos membros da OE sedeados no Algarve com vista à criação de soluções de 

formação adequadas. 

. “Almoços da Ordem” e ciclo interno de “workshops”: a Lista Candidata pretende 

organizar um ciclo regular de eventos sociais dirigidos aos membros da Ordem que permita 

que estes se conheçam, criem laços de amizade e debatam assuntos do seu interesse. Estes 

eventos serão organizados em diferentes pontos do Algarve por forma a assegurar que 

estas iniciativas cobrem a totalidade da região. 

. Reforço do plano de comunicação interno: o objectivo é promover e facilitar o 

envolvimento dos membros da OE nas suas diferentes actividades nacionais e regionais. 

Prevê-se a criação de uma newsletter trimestral, de uma página de Facebook pública e de 

um grupo de discussão somente acessível aos membros da OE. 

. Criação de um prémio carreira para os membros da OE baseados no Algarve: numa 

lógica de meritocracia e reconhecimento público, a Lista Candidata pretende lançar um 

prémio que distinga os bons ofícios dos membros da OE sedeados no Algarve. Em 

particular, é nosso objetivo criar um Regulamento próprio para o efeito, o qual terá de ser 

consensualizado entre os membros da Assembleia Regional do Algarve e validado pelos 

órgãos nacionais durante o primeiro ano de mandato. Em seguida, o Prémio deverá ser 

atribuído anualmente, no triénio entre 2019 e 2021. 

. Celebração de protocolos comerciais com empresas da região: pretende-se encontrar 

parceiros regionais que estejam disponíveis para oferecer os seus produtos e serviços em 

condições mais favoráveis aos membros da OE. 

. Realização das Assembleias Regionais em diferentes cidades Algarvias: a Lista Candidata 

pretende que em cada ano de Mandato se realize pelo menos uma reunião da Assembleia 

Regional fora da capital de distrito do Algarve.  
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2 – Promoção do papel do Economista na região do Algarve  

Tal como referido no n.º 1 do Artigo 3.º dos Estatutos da OE, faz parte da sua Missão defender 

e promover a profissão de Economista nos domínios científico, pedagógico, técnico e 

profissional. Entende a Lista Candidata que uma das formas de cumprir tal Missão passa por 

afirmar cada vez mais a OE junto dos diversos actores sociais. Neste sentido, e dando 

continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, a Lista Candidata propõe-se a: 

. Promover a interacção com as empresas da região: neste momento a OE beneficia de um 

protocolo com a Visualforma que lhe permite usufruir do espaço onde desenvolve as suas 

actividades de forma gratuita. A Lista Candidata deseja continuar com este protocolo, 

sendo sua intenção procurar oportunidades similares junto de outros parceiros 

empresariais. Em particular, pretende-se estabelecer um contacto tão próximo quanto 

possível com o tecido empresarial regional de forma a identificar possíveis áreas de 

colaboração. 

. Criar parcerias com entidades regionais relevantes: a Lista Candidata pretende continuar 

a aprofundar o contacto com os representantes regionais de outras Ordens Profissionais, 

com as Associações Empresariais do Algarve e com as diferentes Entidades do Sector 

Público baseadas na região com vista à realização de actividades conjuntas. 

. Estabelecer e dinamizar protocolos de colaboração com órgãos de comunicação social 

de âmbito regional: o protocolo em vigor com o Sul Informação permite o acesso dos 

membros da OE à coluna de opinião deste que é um dos principais jornais on-line do 

Algarve. A Lista Candidata entende que este tipo de colaboração é virtuosa e, como tal, terá 

de ser reforçada. Neste sentido, é vontade da Lista Candidata dinamizar o protocolo 

existente com o Sul Informação, ao mesmo tempo que se procuram novas parcerias 

similares que permitam dar a conhecer à sociedade civil o que de melhor se vai fazendo na 

OE. 

. Organizar “Almoços com a Ordem” e um ciclo de “workshops” aberto à comunidade: 

estas iniciativas, abertas ao público em geral, visam facilitar o contacto dos Economistas do 

Algarve com diferentes actores da sociedade civil. Neste sentido, a Lista Candidata entende 

que a organização regular destes eventos permitirá reforçar de forma significativa a 

imagem da OE na região, ao mesmo tempo que abre portas para que os seus membros 

criem e reforcem a sua rede de contactos. De referir que, numa lógica de aproximação à 

região, estes eventos serão organizados em diferentes pontos do Algarve.  

. Criar um cadastro dos membros da OE sedeados no Algarve: esta base de dados, de 

adesão voluntária, será mantida pela DRA e disponibilizada livremente via internet. O seu 

objectivo é criar uma ferramenta que facilite a aproximação dos associados que partilhem 

interesses comuns, ao mesmo tempo que se dá a conhecer ao público em geral o perfil 

profissional e a especialização dos membros da OE que trabalham no Algarve. 
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3 – Reforço do número de membros da Ordem dos Economistas na região do Algarve 

A renovação de quadros é uma necessidade comum a todas as organizações humanas. A OE 

não é excepção a esta regra, razão pela qual a Lista Candidata considera que a captação de um 

maior número de membros é, também, um dos objectivos estratégicos a atingir no quadriénio 

2018-2021. Existe neste momento um protocolo de colaboração assinado com a Universidade 

do Algarve (UALG), o qual permite aceder de forma privilegiada aos jovens que, estando em 

formação nesta região, terão um dia condições para ser membros da OE. Importa pois 

dinamizar este instrumento através das seguintes acções: 

. Divulgação da OE junto dos alunos da Faculdade de Economia e da Escola Superior de 

Gestão, Hotelaria e Turismo: estas unidades orgânicas da UALG organizam cursos de 

primeiro, segundo e terceiro ciclo que dão acesso à OE. Assim, fará sentido que os alunos 

envolvidos nestas formações possam conhecer a realidade da OE enquanto fazem a sua 

formação de forma a que se sintam eventualmente aliciados a tornarem-se membros da 

mesma logo que tal lhes seja legalmente possível. 

. Criação de uma bolsa de Estágios: este instrumento visa facilitar a entrada dos mais novos 

no mercado de trabalho e acelerar a sua entrada na OE. Assim, esta bolsa estará apenas 

acessível aos jovens graduados que decidam aderir à OE e poderá constituir-se também 

como um elo de ligação às empresas e entidades da região.  

. Criação de um prémio para a melhor Dissertação e para a melhor Tese elaboradas na 

UALG no âmbito da Gestão e da Economia: estes serão prémios pecuniários a atribuir à 

melhor dissertação de Mestrado e à melhor Tese de Doutoramento elaboradas por um 

membro da OE no âmbito dos seus estudos na UALG. Em particular, a Lista Candidata 

pretende criar um Regulamento próprio para este efeito de forma a que estes prémios 

possam ser atribuídos anualmente no período entre 2019 e 2021. 

Em paralelo, e em linha com um programa similar que já existe a nível central, a Lista 

Candidata propõe-se a implementar um programa que vise incentivar os licenciados em 

Economia e áreas afins em situação de reforma a fazerem-se membros da OE e, assim, ter um 

canal para voltar a colaborar activamente com a sociedade Algarvia. Este programa, que 

designaremos por “Voltar ao contacto com Economia” tem por objectivo incentivar a que estas 

pessoas, certamente dotadas de uma larga experiência profissional, possam ajudar as nossas 

Pequenas e Médias Empresas, as associações públicas e privadas, os organismos 

governamentais e os jovens economistas numa base de voluntariado. 

  

Faro, 25 de Setembro de 2017 

 


