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O presente Relatório dá cumprimento ao disposto no Artigo 54º dos Estatutos da Ordem 
dos Economistas e, em particular, no que respeita ao objetivo de prestação de contas 
perante os associados, integrantes da Delegação Regional. 
 
Dando sequência ao Plano de Atividades para 2019, a Direção da Delegação Regional do 
Centro e Alentejo (DRCA) deu prioridade à instalação da Delegação Regional e afirmação 
do seu próprio espaço de intervenção. Este processo foi marcado pelas obras nas novas 
instalações da Sede da Ordem, que afetou a realização de iniciativas no período 
correspondente ao primeiro trimestre de 2019. 
 
Em todo o caso, a DRCA afirmou-se enquanto expressão regional da Ordem, realizando 
diversas iniciativas, mobilizando largas centenas de membros e conquistando o seu 
espaço próprio, encontrando os seus canais específicos de intervenção, a nível dos 
economistas e da sociedade em geral. 
 
De um modo geral, considera-se muito positivo o balanço das iniciativas realizadas que 
não só deram sequência ao Plano de Atividades aprovado para 2019 e respetivo 
orçamento, como contribuíram para a afirmação da nova delegação regional e, 
simultaneamente, para a valorização do papel da Ordem junto dos economistas. 

 
Assim sendo, são de mencionar as seguintes ações e iniciativas: 

 
1. Instalação efetiva da Delegação Regional, a nível de funcionamento normal, apoio 

administrativo e comunicação com os membros, garantindo o exercício regular das 
responsabilidades estatutárias e o cumprimento das linhas programáticas. 

 
2. Embora ainda não se tenha fixado um quadro geral de regras financeiras entre a 

direção central da Ordem e as direções regionais, acordou-se num orçamento para 
2019, com responsabilidade de gestão pela DRCA. Em qualquer caso, a fixação de 
regras claras, designadamente no que respeita à autonomia de cada DRCA continua 
uma questão em aberto que deve ser fixada. 

 
3. No quadro do objetivo geral de criação de uma Plataforma Informativa e de 

Relacionamento com os Membros da Região do Centro e Alentejo (PIREME), deu-se 
início ao processo de criação do site da DRCA, que se considerou vantajoso integrar 
num plano mais vasto de modernização do site da própria Ordem, incluindo a criação 
de uma App específica. 
 

4. No âmbito do objetivo de descentralização de atividades, privilegiando as grandes 
concentrações de economistas, queremos destacar as seguintes iniciativas:  
 

• 08 de abril: Conferência na Universidade da Beira Interior (Covilhã), com o 
tema “Portugal tem futuro sem um interior desenvolvido? E como se pode 
desenvolver?”, com a participação como orador convidado do nosso colega e 
membro da Assembleia Representativa, Dr. Jorge Coelho; 

• 17 de maio: I Conferência na Universidade Católica Portuguesa - Centro 
Regional de Viseu, com o tema “A Economia da Saúde, da Natalidade e do 



Envelhecimento versus Produtividade, na Região Centro”, com a participação 
de: Dr. Paulo Correia (Organizador), Prof. Doutor António Mendonça, Prof. 
Doutor Aires do Couto, Eng. João Paulo Gouveia, Dr. João Paulo Sena Carneiro, 
Dr. António Figueiredo, Dr. Waldir Araújo, Dr. João Cotta, Dr. Vítor Marques, 
Dr. José Carreira, Dr. Luís Caetano, Prof. Doutor Paulo Pereira, Prof. Doutora 
Maria Rosa Marques e Dra. Filomena Girão; 

• 23 de julho: Sessão do Ciclo “Economic Talks”, no Grémio Literário (Lisboa), 
com o tema “O euro, o futuro da economia internacional e os novos 
instrumentos financeiros”, com a participação de: Prof. Doutor António 
Mendonça, Prof. Doutor António Rebelo de Sousa, Dr. Mário Antão, Prof. 
Doutor Mário Caldeira Dias e Dr. António Neto da Silva; 

• 15 de outubro: Jantar de homenagem ao Decano dos Órgãos Sociais da Ordem, 
Dr. Macieira Coelho, por ocasião do seu 90º aniversário, no Grémio Literário 
(Lisboa); 

• 27 de novembro, Sessão do Ciclo “Economic Talks”, na sede da Ordem (Lisboa), 
com o tema “Por onde vai a economia portuguesa?”, para assinalar o 50º 
aniversário da 1ª edição do livro, com o mesmo nome, do Prof. Francisco 
Pereira de Moura, uma das maiores referências da ciência económica em 
Portugal. Participaram como oradores, o Doutor José Manuel Félix Ribeiro, o 
Prof. Doutor Mário Caldeira Dias, o Prof. Doutor Vítor Santos e o Prof. Doutor 
António Rebelo de Sousa; 

• 05 de dezembro: Conferência na Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra, com o tema “A Europa e o desafio do Brexit”. Participantes: Dr. 
Bernardo Ivo Cruz, Dr. Germano Almeida, Prof. Doutor Pedro Ramos, Prof. 
Doutor António Mendonça e Prof. Doutor Miguel Fonseca (organizador); 

• 06 de dezembro: Em cooperação com a Câmara Municipal de Cascais, 
realização da Conferência “Orçamento em debate II”, organizada em diversos 
painéis temáticos. Participantes: Dr. Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de 
Cascais, que fez a intervenção inicial, Prof. Doutor António Mendonça, Prof. 
Doutor António Rebelo de Sousa, Dr. Carlos Correia da Fonseca, Prof. Doutor 
Guilherme W. Oliveira Martins, Prof. Doutor Manuel Porto, Dra. Cristina Pinto 
Dias, Prof. Doutora Rosa Borges, Prof. Doutora Teresa Rodrigues, Prof. Doutor 
António Serrano, Doutor Paulo Correia, Prof. Helder Reis, Prof. Doutora Ana 
Brochado, Prof. Doutor Alexandre Abreu, Prof. Doutor Miguel Sousa e Prof. 
Doutor Miguel Fonseca. Neste contexto, deve realçar-se ainda a participação 
como oradores convidados da Dra. Margarida Marques, Eurodeputada, e do 
Eng. Carlos Moedas, Ex-Comissário Europeu; 

• 12 de dezembro: Conferência na Faculdade de Economia da Universidade de 
Évora, com o tema “Gestão estratégica e inovação: 3 experiências e algumas 
reflexões sobre a Europa e o futuro”, a cargo do nosso Ex-Bastonário, Francisco 
Murteira Nabo. 

 
De realçar, em todas estas iniciativas, a elevada participação de membros e de outros 
interessados, designadamente naquelas que decorreram fora das instalações da Ordem. 

 



5. Ainda no âmbito da promoção de iniciativas de aproximação da Direção com as 
instituições de Ensino Superior, inseridas na área geográfica da Delegação Regional, 
queremos referir as seguintes:  

 
• 20 de maio: Universidade Autónoma (Lisboa), sessão de apresentação da 

Ordem; 

• 25 de novembro: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Coimbra, sessão de apresentação da Ordem; 

• A realização de Conferências com destacados economistas, referidas no ponto 
anterior, também se enquadram neste projeto, tendo sido aproveitadas para 
promoção da Ordem dos Economistas e dos seus objetivos. 

 
6. Iniciou-se um debate interno sobre a oportunidade de iniciar um processo de 

alargamento do âmbito de reserva da condição de economista. Trata-se de uma 
questão que diz respeito à Ordem no seu conjunto, mas em que é importante o 
contributo de cada delegação regional, pelo que foi constituído um grupo de trabalho 
com vista à apresentação de uma proposta de trabalho ao Bastonário.  
 

7. Uma das iniciativas de maior sucesso e afirmação do prestígio nacional e internacional 
da Ordem foi a realização do “1º Fórum de Economistas das Cidades Capitais de Língua 
Portuguesa”, em colaboração com a UCCLA, em 25 de maio, dia de África. Para além 
de diversos participantes dos diferentes países de língua oficial portuguesa, incluindo 
a participação do Vice-Primeiro ministro e ministro das finanças de Cabo Verde, Dr. 
Olavo Correia, o Presidente da República de Portugal, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa 
deu-nos a honra da sua presença, tendo proferido uma intervenção. Desta reunião 
nasceu o projeto de criação da Associação Lusófona de Economia, cuja escritura de 
constituição foi realizada em 31 de janeiro de 2020. Foi ainda decidido, sob proposta 
do Dr. Olavo Correia, realizar o 2º Fórum em Cabo Verde, por ocasião das celebrações 
da independência do país, cuja organização está em curso. 
 

8. Foi decidido introduzir a emissão de um Certificado de Participação em todas as 
iniciativas realizadas. Uma decisão importante particularmente para os jovens 
estudantes e licenciados, para quem a participação nestas iniciativas representa um 
fator de valorização curricular. 
 

9. De um modo geral, deu-se continuidade ao processo de comunicação regular com os 
membros da Delegação Regional, visando a informação de iniciativas, a mobilização 
de vontades e participações dos membros e, simultaneamente, a consciencialização 
da importância da Ordem dos Economistas na valorização social dos seus membros. 
 

10. Relativamente às contas, deve salientar-se a elevada contenção de despesas, não 
obstante a multiplicação de iniciativas. A maior parte das despesas referem-se a 
custos imputados à Delegação por parte da Direção nacional (remunerações, 
instalações, encargos correntes, etc.), em relação aos quais se procurou fazer face 
com a realização de iniciativas patrocinadas, sempre que possível. Tal foi o caso do 
debate sobre o Orçamento que contou com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, 
ou do 1º Fórum de Economistas, cujas despesas de organização foram integralmente 



cobertas por patrocínios. Um motivo de séria preocupação consiste na redução do 
valor da cobrança de quotas, no seguimento da tendência verificada em 2018, que, 
em larga medida, está associada à redução do número de membros efetivos, em 
resultado de um número de desistências superior à admissão de novos membros. Este 
é um assunto que deve merecer especial atenção, e que irá requerer a adoção de 
medidas em conformidade. 
Em relação a este último aspeto deve ser mencionada uma proposta aprovada em 
reunião da Direção da DRCA de 7 de fevereiro, enviada ao Gabinete Jurídico da Ordem 
para apreciação. No contexto da mesma, e com vista a reforçar o prestígio e a 
afirmação da Ordem entre os economistas, reunidos nos diferentes Colégios de 
Especialidade, propõe-se que seja discutida a alteração do art.º 4º, nº 1 dos Estatutos, 
no sentido de incluir um ponto adicional que disponha que o ato económico é 
exclusivo dos membros da Ordem, identificados pela colocação de uma vinheta e 
respetiva assinatura no dossier fiscal das entidades que estão obrigadas por lei a 
apresentá-lo. 

 
 
Lisboa, 13 de março de 2020 
 
A Direção da Delegação Regional do Centro e Alentejo  
  



CONTAS 2019 

 

Controlo Orçamento 2019

Delegação Regional do Centro e Alentejo

Conta Descrição

Orç. Real Desvio

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

622 Serviços especializados

62.2.1 Trabalhos especializados 10 000,00 -10 000,00

62.2.2 Publicidade e propaganda

62.2.3 Vigilância e segurança

62.2.4 Honorários

62.2.6 Conservação e reparação

62.2.8.1 Serviços Bancárias

623 Materiais

62.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

62.3.2 Livros e documentação técnica

62.3.3 Material de escritório

62.3.4 Artigos para oferta 171,40 171,40

624 Energia e fluidos

62.4.1 Electricidade 900,00 -900,00

62.4.3 Água 180,00 -180,00

625 Deslocações, estadas e transportes

62.5.1 Deslocações e estadas 10 000,00 5 460,61 -4 539,39

626 Serviços diversos

62.6.1 Rendas e alugueres

62.6.1.1 INSTALAÇOES

62.6.1.3 EQUIPAMENTOS

62.6.2 Comunicação

62.6.2.1 CORREIOS

62.6.2.2 TELEFONES 500,00 458,37 -41,63

62.6.2.3 Anúncios

62.6.2.4 INTERNET

62.6.2.9 OUTROS

62.6.3 Seguros

62.6.3.2 Seguro de Equipamentos

62.6.3.3 Multiriscos

62.6.3.4 Resp. Civil

62.6.6 Despesas de Representação 1 006,55 1 006,55

62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 900,00 999,96 99,96

62.6.8 Outros serviços

62.6.8.7.01 Conferências/Congressos

62.6.8.06.9.07Serviços Catering, restauração 1 085,00 1 085,00

62.6.8.7.03 Jornais/Revistas

62.6.8.7.09 Outros Bens e Serviços 15 330,00 1 956,56 -13 373,44
 

63 GASTOS COM O PESSOAL

632 Remunerações do pessoal

63.2.1.01 Remunerações 11 436,00 13 638,59 2 202,59

635 Encargos sobre remunerações

63.5.2 ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES 2 564,00 2 708,59 144,59

638 Outros gastos com o pessoal

63.8.8 Outros Custos Com o Pessoal 1 108,00 1 108,00
 

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

642 Activos fixos tangíveis 2 240,00 7 463,14 5 223,14

643 Activos intangíveis
 

Total Gastos 54 050,00 36 056,77 -17 993,23

 

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

721 Joias/Quotas emitidas

72.1.1 Quotas 229 950,00 223 257,16 -6 692,84

72.1.2 Joias

723 INSCRIÇÕES

72.3.1 Inscrições em Eventos 695,00 695,00

729 Outros Proveitos

72.9.1 Outros Proveitos - Diversos
 
 

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

781 Rendimentos suplementares

78.1.6.2 Não especificados inerentes ao valor acrescentado 2 756,34 2 756,34

Total Ganhos 229 950,00 226 708,50 -3 241,50

 

81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 175 900,00 190 651,73 14 751,73

Total 2019


