
Programa de Actividades 

 

No seguimento da decisão de se apresentar uma lista candidata aos Orgãos Sociais da 

Delegação Regional da Ordem dos Economistas da Madeira às eleições do próximo dia 14 de 

Março de 2018 relativas ao quadriénio 2018-2021, é objetivo da Lista manter a generalidade 

das atividades levadas a cabo pelas anteriores Direções, que merecem o nosso inequívoco 

suporte e louvor, sendo contudo que se pretende, naturalmente, aportar um conjunto de 

medidas com o intuito de valorizar a presença na vida social madeirense da Ordem dos 

Economistas e, com ela, a valorização da figura dos seus Membros.  

Não sendo possível à data se comprometer com uma calendarização efetiva e com o 

estabelecimento de objetivos mensuráveis, existe sim a disponibilidade, desejo e vontade de 

se apresentar de imediato para o presente ano de 2018, incompleto e de arranque 

especialmente tardio para a futura Direção (e, como tal, limitado nas suas ambições) os 

seguintes e fundamentais pilares que nortearão a gestão da Lista, caso seja ela a escolhida pela 

maioria dos Colegas: 

- A defesa da Ordem e dos seus membros, no estrito respeito pelos Estatutos vigentes, 

mantendo como princípio fundamental de atuação a independência, que inequivocamente se 

acredita contribuir para a valorização do estatuto socioprofissional do Economista seu 

Membro, bem como procurar de forma ativa, positiva e constante, a criação de condições de 

mais fortes de atratividade para um aumento da dimensão da Ordem na Região Autónoma da 

Madeira (RAM), quer em termos de membros, quer de prestígio social; 

- Uma constante e forte ligação com a Sociedade local, procurando criar na Ordem e em todas 

as suas ações um local de intervenção em múltiplas áreas, naquilo que se entende ser o âmbito 

de atuação natural da Ordem dos Economistas, mais concretamente no que concerne a 

questões de natureza técnica ligadas às ciências económicas, bem como à defesa dos legítimos 

interesses dos seus Membros; 

 

Assim e no seguimento do acima assumido, de seguida se elenca o conjunto de objetivos com 

que esta Lista se pretende comprometer para o quadriénio 2018-2021: 

- Valorizar a profissão e estatuto do Economista, em especial o do Economista Membro da 

Ordem, sendo que para tal, naturalmente, esta tem de se reconhecida por exigir 

independência, capacidade técnica e liberdade de atuação e raciocínio aos seus Membros; 

- Aumentar de forma consistente e junto dos diversos atores sociais (Empresas, ONGs, 

Famílias e Estado) a importância do pensamento económico de qualidade e livre, bem como 

da sua aplicabilidade prática constante na vida dos indivíduos e na sua interação social em 

busca dos desejados maiores conforto e bem-estar; 

- Promover ações de divulgação da ciência económica, sempre associadas à Ordem, mas 

abertas à sociedade em geral e aos seus problemas, anseios e dúvidas, com o intuito de que a 

esta seja reconhecida como um importante agente da vida social regional e que, com isso, se 



atraia mais Membros, alimentando assim o desejado aumento da dimensão percebida e efetiva 

da Ordem na RAM; 

- Identificar necessidades formativas dos Membros e potenciais Membros e, com isso, criar 

condições para que a supressão das mesmas se concretizem, procurando parcerias com 

entidades (académicas ou não) a quem se reconheçam inegáveis características e qualidades 

para tal; 

- Criar motivos para um maior envolvimento dos atuais membros com a sua Delegação 

Regional; 

- Estabelecer protocolos, com empresas e ONG regionais e ainda tentativamente de fora da 

Região, com vista à realização de estágios para alunos de Economia e Gestão, com vista a 

uma maior e mais fácil integração destes na vida profissional; 

- Reforçar o diálogo com outras Delegações Regionais de Ordens Profissionais, reforçando a 

discussão sobre matérias de interesse comum, aproveitando o papel transversal da Economia e 

dos Economistas na sociedade, valorizando-os; 

- Fortalecer a ligação com as Universidades e o restante mundo Académico, procurando criar, 

sempre que possível, grupos de estudo e intervenção em matérias específicas e consideradas 

de importância social maior; 

- Estabelecer pontes de ligação com economistas de renome, nacionais e estrangeiros, através 

da organização de eventos que permitam atrair essas pessoas e, com isso, permitir a partilha 

de conhecimento e experiências quer com os Membros, quer com a restante sociedade local; 

- Aproveitar o excelente trabalho desenvolvido pelas anteriores Direções no sector do 

Turismo e alargar a intervenção da Ordem a outras áreas de atividade e indústrias da RAM, 

contribuindo para uma maior presença do bom pensamento económico na tomada de decisões 

dos diversos agentes, contribuindo dessa forma para um maior e melhor crescimento 

económico; 

- Fomentar ações de divulgação, formação e esclarecimento de matérias de interesse para os 

Economistas e ainda para a restante sociedade civil, procurando, através de temáticas práticas 

e de interesse mais atual e generalizado, reforçar a importância para todos da presença de um 

bom pensamento económico nas suas vidas; 

Comprometendo-se a que, logo quando possível e na posse de toda a informação necessária, 

estabelecer uma mais fundamentada caracterização, calendarização, orçamentação e 

especificação destes objetivos, é com a vontade de concretizar os objetivos acima elencados, e 

porventura outros que surgirão da natural dinâmica da vida e da própria Economia, que esta 

Lista candidata se apresenta aos colegas Membros às eleições de 14 Março de 2018, com o 

intuito de merecer a Sua confiança. 

 

Funchal, 5 de Janeiro de 2018, 


