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PRIORIDADES E PÚBLICOS-ALVO

#EconomistasdaRegião #Proximidade

#JovensEconomistas #Vitalidade 

#RedeLusófona #Parceria

#SociedadeEmGeral #Impacto



Economistas da Região Jovens Economistas

Economistas da CPLP Sociedade em Geral

| 4 PRIORIDADES

| 4 PÚBLICOS-ALVO



| Defender e promover a profissão de Economista, na

Região, nas vertentes técnica e profissional, científica e

pedagógica, salvaguardando os princípios deontológicos

associados.

Prioridade 1

#EconomistasdaRegião #Proximidade



| Aumentar a notoriedade e consolidar a imagem da Ordem junto

do target de jovens Economistas, aumentar a participação de

Economistas da Geração Z e Millennials nas atividades da Ordem,

contribuir para o desenvolvimento de carreiras e de novos líderes no

exercício da profissão de Economista.

Prioridade 2

#JovensEconomistas #Vitalidade 



| Promover uma rede de cooperação entre a Delegação Regional e

as respetivas congéneres e os Economistas da CPLP alinhada com

as atividades desenvolvidas pelos Órgãos Nacionais.

Prioridade 3

#RedeLusófona   #Parceria



| Reforçar a intervenção da Ordem na sociedade portuguesa com

foco no impacto social, económico e ambiental positivo, através de

uma voz independente e com sentido de interesse público ao serviço

da afirmação profissional do Economista no desenvolvimento da

Região, promovendo a coesão social e territorial.

Prioridade 4

#SociedadeEmGeral #Impacto



ATIVIDADES PREVISTAS

#EconomistasdaRegião #Proximidade

#JovensEconomistas #Vitalidade 

#RedeLusófona #Parceria

#SociedadeEmGeral #Impacto



1. Continuar a organizar a atividade “EMPRESAS em Portugal: as origens

do PIB Português”, que pretende dar a conhecer aos membros da DRCA as

empresas da Região (11 distritos), PME e Grandes empresas, de diferentes

setores de atividade, bem como proporcionar oportunidades de networking aos

membros da DRCA com os stakeholders da Região. Esta iniciativa será

oferecida numa base regular, durante o ano, a todos os membros. Esta

atividade destina-se aos membros da DRCA.



VISITA AO GRUPO NABEIRO
PORTALEGRE, 21 de outubro



2. Prosseguir o Ciclo de Conferências com a organização de eventos de

âmbito descentralizado, em parceria com stakeholders da Região e outras

Ordens Profissionais, sobre temas atuais da economia portuguesa, europeia

e mundial. As iniciativas em apreço têm como target os membros da DRCA

e a sociedade em geral. No ano de 2023 a DRCA planeia abordar,

nomeadamente, os seguintes temas-chave: a inflação na perspetiva do

consumidor; produtividade em Portugal; economia do turismo; e insolvências

e recuperação de empresas.



A URGÊNCIA DA ÁGUA: DA ECONOMIA AO AMBIENTE
LISBOA, 22 de setembro



3. Dar início a uma nova atividade “Top Management Talks” em que se

pretende convidar gestores de topo (e.g., de empresas, reguladores)

membros da Ordem dos Economistas a partilharem a sua experiência com

os membros da DRCA e com estudantes das áreas da economia/ gestão a

participar.



4. Dar continuidade às iniciativas de formação da DRCA, no formato de

Webinar. A iniciativa “DRCA – formação” consiste em ações de

formação online, oferecidas por membros da nossa ordem para outros

membros. As ações de formação planeadas pela DRCA para 2023 dão

resposta às necessidades e sugestões de formação propostas pelos

membros da DRCA.



5. Oferta de ações de formação com novos formatos, em termos de

público-alvo (nomeadamente definindo como target não membros e

empresas) e de formadores (nomeadamente promovendo a presença de

formadores internacionais)





6. Continuar a realizar a Atividade “ECONOMISTAS: Quem somos nós?”,

que se traduzirá na realização e partilha de entrevistas aos Membros da

DRCA, localizados dos 11 distritos, numa base trimestral.



7. Prosseguir a iniciativa “O Ritmo da Economia”, que se propõe divulgar

regularmente aos Membros dados sobre a economia local, nacional,

europeia e internacional.





8. Publicar a Newsletter da DRCA, numa base trimestral, divulgando

aos membros, nomeadamente: iniciativas promovidas pela DRCA

(conferências, visitas a empresas), entrevistas aos membros da

DRCA, bem como as iniciativas previstas para o semestre seguinte.





9. Ao nível da comunicação interna, continuar a manter os membros

informados das atividades da DRCA através do correio eletrónico,

website, Linkedin, Facebook e Instagram. Pretende-se também reforçar

a comunicação no Instragram com publicações live das iniciativas da

DRCA.



10. Reforço do projeto de contacto com instituições de ensino superior (IES) da

Região, com o objetivo de promover a Ordem e mobilizar os futuros licenciados e

mestres para a importância de integrarem a Ordem. Cada ação será composta por

uma apresentação da Ordem dos Economistas aos estudantes, seguida pela oferta

de uma ação de formação em soft skills.



Instituto Politécnico da Guarda
EXECUTIVE TALKS
GUARDA, 15 de novembro



LISBOA, 13 de maio

MUSEU DO DINHEIRO
LISBOA, 29 de abril





11. Oferta de iniciativas de natureza cultural (e.g. Visita ao Museu do Dinheiro e à

Muralha D. Dinis, Magusto com Poesia) e desportiva (e.g., Bike Eco Cycle) aos

Membros. A iniciativa Bike Eco Cycle combinará uma atividade desportiva (ciclismo)

com uma conferência sobre ciclos económicos.



MAGUSTO COM POESIA
LISBOA, 11 de NOVEMBRO



12. Prosseguir a realização de jantares-debate e jantares de

homenagem a colegas da DRCA.



JANTAR DE HOMENAGEM JOSÉ ROQUETE

LISBOA, 6 DE JULHO



13. Realização de novas iniciativas no âmbito da DRCA - responsabilidade

social (e.g., angariação de livros para o Estabelecimento Prisional da Guarda),

suscetíveis de gerar um impacto positivo na Região.



A adesão das(os) colegas a esta iniciativa onde damos espaço para a 
responsabilidade social e um pequeno contributo para uma sociedade melhor e 
mais inclusiva superou as expetativas! (750 livros!) O nosso obrigado por todos os 
livros técnicos que nos fizeram chegar.



14. Reforço do projeto de contacto com stakeholders da Região (públicos e

privados), com o objetivo de promover a Ordem e o estabelecimento de parcerias para

as iniciativas da DRCA.



Webinar
Visita a 

Empresas

Formação  

Business 

Improv

Visita ao Museu 

do Dinheiro

Top Management 

Talks
Conferência

Jantar de 

Homenagem

Atividade 

Cultural/ 

Desportiva

DRCA -

responsabilidade 

social

O Ritmo da 

Economia

Newsletter 

DRCA

Target Membros Membros Estudantes Estudantes
Estudantes & 

Membros

Membros, Estudantes 

e Sociedade em Geral
Membros Membros Sociedade em Geral

Membros e 

Sociedade em 

geral

Membros

N.º 

destinatários
50 30-50 100 30 50 50-100 70 30-50 - - -

Janeiro 2 1

Fevereiro 2 1 1 1

Março 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Abril 2 1 1 1

Maio 2 1 1 1 1 1

Junho 2 1 1 1 1 1

Julho 2 1 1

Agosto

Setembro 2 1 1 1 1

Outubro 2 1 1 1 1 1 1

Novembro 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Dezembro 2 1 1 1 1

Total 22 8 4 5 4 4 2 5 2 11 4



• |Eficácia: Identificar e concretizar as ações que mais contribuem para a valorização profissional e social dos
Economistas da Região em alinhamento com a missão da Ordem, perante um contexto social, económico e
financeiro marcado por diversos desafios.

• |Eficiência: Desenvolver as ações propostas com o adequado consumo de recursos num menor tempo de
implementação possível.

• |Relevância: Contribuir para o reforço da identidade, do prestígio e do papel dos Economistas e da Ordem na
sociedade portuguesa.

• |Proximidade: Aprofundar os laços de proximidade entre os Economistas da Região e entre a Delegação
Regional Centro e Alentejo e os stakeholders da Região. Na elaboração do plano de atividades para 2023 a
DRCA acolheu diversas sugestões dos nossos membros.



ORÇAMENTO

#EconomistasdaRegião #Proximidade

#JovensEconomistas #Vitalidade 

#RedeLusófona #Parceria

#SociedadeEmGeral #Impacto

Consultar: Ordem dos Economistas: Notícia - DRCA - ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA DA DRCA 
(ordemeconomistas.pt)

https://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/noticias/noticia.xvw?p=71016898&drca---assembleia-regional-ordin%C3%A1ria-da-drca


RESERVE NA AGENDA [1.º T 2023]

#EconomistasdaRegião #Proximidade

#JovensEconomistas #Vitalidade 

#RedeLusófona #Parceria

#SociedadeEmGeral #Impacto



Webinar O Ouro do Século XXI –
Os Dados Pessoais

Formação Business Improv, FEUC

Webinar Prospetiva – Técnicas de 
Construção de Cenários

Visita à Renova

Conferência: Recuperação de 
Empresas/ Gestão de Insolvências

Visita à Navigator

Webinar Branding

Top Management Talk

Webinar Finanças Sustentáveis

Webinar Comércio Internacional




