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Caras e caros Colegas,

Em primeiro lugar, as minhas saudações a todas
e a todos.
Em julho passam sete meses da tomada de
posse dos novos órgãos sociais da Ordem.
É tempo de um primeiro balanço, mas também
de perspetivas.
É esse o objetivo desta Newsletter, que vem
acompanhada de uma nova análise da
Conjuntura Macroeconómica Portuguesa e destas
breves palavras.
As iniciativas foram múltiplas, não apenas a
nível da direção nacional, mas também a nível
das direções regionais.
Por um lado, procurou-se, projetar a Ordem
junto dos Economistas e da Sociedade, dando
também início aos contactos formais com
entidades públicas, visando estabelecer diversos
protocolos com benefícios vários para os nossos
membros e que serão objeto da devida
divulgação. Por outro lado, deu-se início à
reorganização dos nossos serviços, com o
objetivo de os tornar mais eficientes, mais de
acordo com as exigências atuais e mais amigos
dos membros. 

Julho 2022

António Mendonça
Esta Newsletter é acompanhada de uma análise
da conjuntura económica que reúne informação
sobre a situação portuguesa, europeia e
internacional, incluindo já os impactos da guerra
na Ucrânia. 
A rentrée, será marcada pelo arranque das
comemorações dos 25 anos da passagem da APEC
a Ordem dos Economistas que contará com um
programa desenvolvido de iniciativas que serão
anunciadas em tempo oportuno.
Queremos com estas comemorações reforçar a
visibilidade e a afirmação da Ordem junto dos
profissionais de ciências económicas e empresariais
e na Sociedade em geral, ao mesmo tempo que dar
um forte contributo para a resolução dos
problemas estruturais do país e para a qualidade e
sustentabilidade do crescimento. E convidamos,
desde já, todos os membros para uma participação
ativa.
Uma última palavra para informar da eleição da
Ordem dos Economistas e do seu Bastonário para
presidir ao CNOP – Conselho Nacional das Ordens
Profissionais. É um reconhecimento do papel da
Ordem dos Economistas que nos deve a todos
regozijar, mas simultaneamente um desafio
acrescido, desde logo em termos pessoais, mas
também para a nossa Ordem enquanto instituição.
Agradeço a vossa atenção e envio os meus votos de
boas férias.

Também se iniciou o processo de recuperação de
quotas em atraso que será reforçado a par da
campanha de recrutamento de novos membros
que irá ser lançada com as comemorações dos 25
anos de criação da Ordem.

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/noticias/noticia.xvw?conjuntura-macroecon%C3%B3mica-da-ordem-dos-economistas&p=70130261


DESTAQUES

CONFERÊNCIA 
PORTUGAL:
OBJETIVO
CRESCIMENTO

Nos dias 11 e 12 de março teve lugar a
Conferência da Ordem dos Economistas sobre
Portugal: objetivo crescimento, na Fundação
Calouste Gulbenkian.
Esta Conferência realizou-se sob o Alto
Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da
República que nos honrou com uma intervenção
na cerimónia de abertura.
Tivemos igualmente a participação do Senhor
Ministro de Estado da Economia e da Transição
Digital, no Encerramento, em representação do
Senhor Primeiro-Ministro.
Como Keynotes Speakers, interviram o Senhor
Governador do Banco de Portugal, Prof. Doutor
Mário Centeno, o Doutor Félix Ribeiro, Consultor
da Fundação Calouste Gulbenkian e
Coordenador do Projeto Foresight Portugal
2030, o Dr. Ricardo Mourinho Félix, Vice-
presidente do BEI e o 
Dr. Olavo Correia, Vice Primeiro-Ministro,
Ministro das Finanças e do Fomento
Empresarial e Ministro da Economia Digital de
Cabo Verde.
A Conferência desenvolveu-se ao longo de
cinco painéis em que participaram diversos
especialistas de referência.

VER MAIS

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=68962366&confer%C3%AAncia-portugal:-objectivo-crescimento


VER MAIS

CONFERÊNCIA 
O ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2022

A Ordem dos Economistas, em parceria com o Institute of Public Policy (IPP) e o apoio do Banco de
Portugal organizou no dia 20 de maio, na Culturgest, uma Conferência sobre o Orçamento do
Estado para 2022, com a participação do Senhor Ministro das Finanças.

FÓRUM GLOBAL PME 
 

O nosso Bastonário, participou no Fórum Global PME que se realizou no passado dia 30 de junho,
no Funchal.
Esta iniciativa, organizada pela AGEAS em conjunto com a Ordem dos Economistas e o Governo
Regional da Madeira, tem como objetivo dinamizar as atividades económicas regionais, com uma
visão diferenciadora.

VER MAIS

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69479932&confer%C3%AAncia---o-or%C3%A7amento-do-estado-para-2022
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69993372&-f%C3%B3rum-pme-global-madeira


JANTAR DE
HOMENAGEM  

ECONOMISTA JOSÉ HOLTREMAN ROQUETTE

A Direção Nacional da Ordem dos
Economistas e a Delegação Regional do
Centro e Alentejo (DRCA) organizaram o
Jantar de Homenagem ao colega José
Roquette.
O jantar teve lugar no dia 6 de julho no
Grémio Literário, em Lisboa.

VER MAIS

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69789227&jantar-de-homenagem---economista-jos%C3%A9-holtreman-roquette


OUTRAS INICIATIVAS
PALESTRA

OS DESAFIOS DA ECONOMIA CABO-VERDIANA E AS
RELAÇÕES COM PORTUGAL, NO CONTEXTO ATUAL

Realizou-se no dia 26 de abril na sede da
Ordem, uma palestra seguida de debate,
com o Senhor Governador do Banco Central
de Cabo Verde, Dr. Óscar Santos.
Retomámos com esta iniciativa a atenção
da Ordem para com a economia do espaço
lusófono, particularmente importante no
contexto atual de crise e de grandes
mudanças nas relações geopolíticas e
geoeconómicas internacionais.

VER MAIS

CONFERÊNCIA 
THE CHALLENGES OF ASIA IN THE NEAR FUTURE AND THE COOPERATION WITH PORTUGAL

No dia 7 de julho teve lugar a Conferência da Ordem dos Economistas com o tema “The Challenges
of Asia in the Near Future and the Cooperation with Portugal”, que se realizou no Grémio Literário,
em Lisboa.
Na abertura da Conferência contámos com a intervenção do Senhor Embaixador do Japão, Ushio
Shigeru, a que se seguiu um painel com a participação de reputados especialistas. 

VER MAIS

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69323885&pr%C3%A9mio-inova%C3%A7%C3%A3o-em-preven%C3%A7%C3%A3o--2-edi%C3%A7%C3%A3o
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69933009&confer%C3%AAncia-the-challenges-of-asia-in-the-near-future-and-the-coo


A Ordem dos Economistas concedeu ao
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa
Central, EPE, da unidade Hospitalar Dona
Estefânia, um Diploma de Mérito, pela
conduta exemplar, beneficência e
dedicação demonstrada na prevenção e
combate à Pandemia da Covid-19.

VER MAIS

ORDEM DOS
ECONOMISTAS

CONCEDE DIPLOMA
DE MÉRITO 

 

CONFERÊNCIA    
DA  IMPORTÂNCIA GEO-ESTRATÉGICA DE TAIWAN

O Instituto Benjamin Franklin
organizou, em colaboração com a
Ordem dos Economistas, uma
Conferência subordinada ao tema
"Da importância geo-estratégica
de Taiwan".
A conferência teve lugar no dia 20
de janeiro, no Grémio Literário.
Foram oradores, Vinia Chang,
representante da Delegação
Comercial de Taiwan em Portugal,
António Mendonça, nosso
Bastonário, Patrick Siegler-
Lathrop, Presidente do American
Club of Lisbon e Germano de
Almeida, especialista em política
internacional. 
A moderação esteve a cargo de
António Rebelo de Sousa, membro
da Direção da Ordem.

VER MAIS

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69560409&ordem-dos-economistas-concede-diploma-de-m%C3%A9rito
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=68366165&confer%C3%AAncia---da-import%C3%A2ncia-geo-estrat%C3%A9gica-de-taiwan-


TERTÚLIA DE ECONOMIA
 A GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA E OS SEUS EFEITOS ECONÓMICOS

Iniciámos o novo projeto da Ordem,
a Tertúlia de Economia, com a
discussão de um tema da maior
relevância para o futuro imediato
da economia europeia e mundial,
para além dos efeitos que terá a
médio e a longo prazo na
arquitetura geopolítica e
geoeconómica global. Participaram
reputados especialistas, em
relações internacionais, diplomacia
e energia, com larga experiência
nas diferentes dimensões em que as
questões se colocam e que, por
certo, deram um valioso contributo
para a discussão do problema.

Intervenientes:
• Luísa Meirelles, Diretora da Lusa
• Mário Godinho de Matos, Ex-Embaixador na Rússia
• Nuno Ribeiro da Silva, Presidente da Endesa, especialista em economia da energia
• Vadym Krakhmal – Representante da Câmara do Comércio Ucraniana em Portugal
Moderador: António Rebelo de Sousa
Este evento teve lugar no dia 3 de março, no VIP Grand Lisboa Hotel, foi transmitido online.

VER MAIS

PRÉMIO INOVAÇÃO 
EM PREVENÇÃO 

AGEAS SEGUROS

A Ageas Seguros e a Exame lançaram a 2ª
edição do Prémio Inovação na Prevenção
em parceria com a Ordem dos Economistas
e o ISQ, no passado dia 21 de Abril.
O objetivo desta iniciativa é premiar e
promover as práticas mais inovadoras em
prevenção e segurança.

VER MAIS

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=68819539&tert%C3%BAlia-de-economia---a-guerra-r%C3%BAssia-ucr%C3%A2nia-e-os-seus-efeitos-e
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69323885&pr%C3%A9mio-inova%C3%A7%C3%A3o-em-preven%C3%A7%C3%A3o--2-edi%C3%A7%C3%A3o


CONFERÊNCIA 
DAS CONSEQUÊNCIAS ECONÓMICAS DA GUERRA

NA UCRÂNIA

A Ordem e o Instituto Benjamin Franklin
organizaram, no dia 30 de maio no Grémio
Literário, uma conferência subordinada ao
tema “Das consequências económicas da
Guerra na Ucrânia”.
Foram oradores o Prof. Doutor António
Mendonça (Bastonário), a Prof. Doutora
Rosa Borges e o Eng. Luís Mira Amaral, e
como moderador o Prof. Doutor António
Rebelo de Sousa.
Foi ainda lançado o livro “Jubilação” do
Prof. Doutor António Rebelo de Sousa.

VER MAIS

CONFERÊNCIA 
O PAPEL DA ECONOMIA NO COMBATE À

POBREZA

O Bastonário, participou na Conferência
intitulada: “O papel da Economia no
Combate à Pobreza” organizada pela EAPN
Portugal, no passado dia 3 de junho, na
Fundação Calouste Gulbenkian

VER MAIS

CONFERÊNCIA 
 CONNECTING HEALTHCARE 2022

O Bastonário, participou na Conferência
“Connecting Healthcare 2022” que se
realizou no passado dia 29 de junho, no
Porto.

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/eventos/evento.xvw?p=69452678&confer%C3%AAncia---das-consequ%C3%AAncias-econ%C3%B3micas-da-guerra-na-ucr%C3%A2nia
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/noticias/noticia.xvw?p=69721808&o-papel-da-economia-no-combate-%C3%A0-pobreza


VER MAIS

DOUTORAMENTO
HONORIS CAUSA

UNIVERSIDADE
DE COIMBRA

ATRIBUI
DOUTORAMENTO
HONORIS CAUSA

A RUI NABEIRO
 

A Ordem dos Economistas participou na cerimónia do doutoramento
Honoris Causa ao comendador Rui Nabeiro, realizada na Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra no dia 8 de Junho.

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/noticias/noticia.xvw?p=69786263&universidade-de-coimbra-atribui-doutoramento-honoris-causa-a-rui-nabeiro


O BASTONÁRIO FOI ELEITO PRESIDENTE DO
CNOP

 

O Bastonário, foi eleito no dia 15 de Julho,
Presidente do CNOP-Conselho Nacional das
Ordens Profissionais.
A intervenção do CNOP assume no contexto atual
da discussão na Assembleia da República de
diversos projetos de alteração à lei das
associações públicas profissionais, que põem em
causa o seu papel de utilidade pública, uma
particular relevância

Adoção do lema “Todos diferentes, todos iguais” no relacionamento com todas e cada uma das

Ordens, em particular.

Respeito pela identidade e intervenção próprias de cada Ordem.

Recusa de qualquer tentação de sobreposição ou de substituição do papel que cabe por direito a

cada uma das organizações que constituem o CNOP e aos seus Bastonários.

Visão do CNOP como uma plataforma de diálogo e de troca de experiências que permita reforçar

uma posição comum das Ordens, no relacionamento com a sociedade portuguesa, as suas

instituições e os órgãos de soberania, em particular.

No quadro deste relacionamento, adoção de uma postura de diálogo e de abertura à

negociação, tendo em vista salvaguardar os interesses profissionais dos seus membros e os

interesses públicos relacionados com a sua prestação profissional.

Defesa do papel das Ordens enquanto instituições transparentes de defesa e garantia do

exercício responsável, competente e ético, das profissões representadas, tendo sempre como

referência a salvaguarda do interesse público.

Consideração do papel das Ordens e do CNOP como um fator sistémico de inovação e de

dinamização económica e social. A intervenção do CNOP assume no contexto atual da discussão

na Assembleia da República de diversos projetos de alteração à lei das associações públicas

profissionais, que põem em causa o seu papel de utilidade pública, uma particular relevância.

O novo Presidente propõe-se a seguir como princípios orientadores, os seguintes:

BOAS FÉRIAS



GUIA DE PROTOCOLOS

Neste período de férias, remetemos para
a lista de protocolos que podem ser
úteis, designadamente em termos de
combustíveis, viagens, hospedagem,
restauração e outros serviços.
Para mais informações, sugestões ou propostas de protocolos poderá contactar os serviços da
Ordem através do mail geral@ordemeconomistas.pt, ou consulte o guia da protocolos no nosso
site.

PROTOCOLOS

LINKS ÚTEIS

DRCA – https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/delegacoes/centro-e-alentejo/

DR Norte - https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/delegacoes/norte/

DR Madeira - https://www.economistasmadeira.org/ 

SITES

NEWSLETTERS

DRCA
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/file/XEOCM_Documento/70039854/fil

e/Newsletter%20DRCA%20ABR%20JUN%202022%205%20julho.pdf

ORDEM DOS ECONOMISTAS - https://www.ordemeconomistas.pt

geral@ordemeconomistas.pt

CONJUNTURA MACROECONÓMICA
VER MAIS JULHO 2022

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/membro/protocolos/lista.xvw
https://pt.linkedin.com/company/ordemeconomistas
https://www.facebook.com/ordemeconomistasoficial
https://www.youtube.com/channel/UCFwwV3gHW63wZFjXrGktrVw/videos
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/delegacoes/centro-e-alentejo/
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/delegacoes/norte/
https://www.economistasmadeira.org/
https://www.economistasmadeira.org/
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/file/XEOCM_Documento/70039854/file/Newsletter%20DRCA%20ABR%20JUN%202022%205%20julho.pdf
https://www.ordemeconomistas.pt/
mailto:geral@ordemeconomistas.pt
https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/noticias/noticia.xvw?conjuntura-macroecon%C3%B3mica-da-ordem-dos-economistas&p=70130261

