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Em 2020 a Delegação do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas 

entrará no seu 3º ano de atividade. 

Em jeito de balanço dos dois primeiros anos, pode dizer-se que a instalação 

da Delegação se realizou com sucesso, tornando-se conhecida dos 

membros e, afirmando-se nas suas responsabilidades e no seu espaço 

próprio de intervenção, através da realização de diversas iniciativas que 

contribuíram para o desenvolvimento e projeção da atividade geral da 

Ordem. 

Em 2020 a Direção da DRCA irá dar continuidade a este trabalho, 

consolidando projetos, retomando outros que não puderam ser 

concretizados e promovendo novas iniciativas. 

Deste modo, a Direção da DRCA propõe-se realizar as seguintes ações: 

 

1. Retomar o projeto de criação de uma Plataforma Informativa e de 
Relacionamento entre os membros da DRCA, bem como outras 
iniciativas de comunicação. 
 

2. Prosseguir a realização de iniciativas descentralizadas, nas diversas 
cidades ou zonas de concentração de economistas, orientadas para 
a discussão de questões profissionais, debates sobre temas 
económicos e convívio. 
 

3. Continuar e desenvolver o contacto com as diversas instituições de 
ensino superior da área geográfica da Delegação, com o objetivo de 
promover a Ordem e mobilizar os futuros diplomados para a 
importância de integrarem a Ordem. 
 

4. Continuar o Ciclo “Economic Talks”, com a realização de debates 
sobre temas candentes da economia portuguesa, europeia e 
internacional. 
 

5. Realizar o debate sobre o Orçamento de Estado, em cooperação com 
instituições de carácter local ou regional. 
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6. Participar no 2º Fórum de Economistas de Língua 
Portuguesa/Associação Lusófona de Economia, que terá lugar em 
Cabo Verde, em julho de 2020, por ocasião das comemorações de 
independência deste país. 
 

7. Promover o lançamento do livro de atas do 1º Fórum. 
 

8. Concretizar o projeto de criação da Associação de 
Economistas/Economia de Língua Portuguesa, dando continuidade 
aos trabalhos já em curso. O seu lançamento formal poderá ter lugar 
durante a realização do 2º Fórum em Cabo Verde. 
 

9. Promover a criação da ULCIC - União Lusófona da Ciência e Cultura, 
tendo em vista a futura existência de um espaço que assegure a 
mobilidade de investigadores, cientistas, professores e estudantes 
do ensino universitário da área da Economia da CPLP, devendo o 
mesmo ser alargado a outras áreas de conhecimento, por forma a 
viabilizar-se uma comunidade abrangente orientada para o 
desenvolvimento da criatividade humana, fator de progresso e de 
transformação das sociedades do futuro. 
 

10.  Realizar os primeiros contactos com as congéneres do colégio de                                                
Economistas de Espanha. 
 

11.  Realizar o 1º Encontro de jovens economistas da região. 
 

12.  Continuar o processo de criação, no espaço de intervenção da      
Delegação Regional, um observatório sobre as atividades económicas 
da região e o exercício da profissão de economista. 
 

13.  Promover a elaboração de um código de ética a propor ao 
Bastonário. 

 

A Direção da Delegação Regional do Centro e Alentejo  
 


