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MENSAGEM DA PRESIDENTE 
                                            

       
Caras e caros colegas 

Iniciámos as nossas funções em janeiro de 2022, num contexto 
de estado de emergência resultante da pandemia da Covid-19. 
À medida que a situação pandémica se alterou foi possível 
recomeçar as atividades presenciais da nossa Delegação. 

No ano de 2022 desenvolvemos ações presenciais em 6 dos 11 
Distritos que integram a nossa Delegação, designadamente em 
Coimbra, Guarda, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre. 
Visitámos o Metro do Mondego (Coimbra), A Têxteis Evaristo 
Sampaio (Guarda), a SILVEX - Indústria de Plásticos e Papéis 

(Santarém), o Grupo Riberalves, A AutoEuropa (Setúbal) e o Grupo Nabeiro (Portalegre). O 
plano de atividades que se apresenta prevê a cobertura dos restantes distritos, nomeadamente 
Beja, Castelo Branco, Évora, Leiria e Viseu com a iniciativa “EMPRESAS em Portugal: as 
origens do PIB Português”. 

Realizámos duas conferências. A primeira foi dedicada ao tema “Uva, vinho e Enoturismo em 
Portugal”. A segunda foi oferecida em parceria com a APDA – Associação Portuguesa de 
Drenagem de Águas, dedicada ao tema “A Urgência da Água: da Economia ao Ambiente”. No 
próximo ano pretendemos realizar Economic Talks sobre os temas Produtividade em Portugal, 
a Economia do Turismo e Inflação – a perspetiva do consumidor. 

No ano de 2023 pretendemos arrancar com a iniciativa ‘Top Management Talks’, que contará, 
em cada sessão, com a presença de um key-note speaker. Os nossos convidados 
desempenham funções de gestão de topo em empresas, reguladores e outras entidades dos 
setores privado e público.  

Iniciámos as atividades de formação da nossa Delegação, em formato de webinar, oferecido 
por membros da nossa Ordem para outros membros. Este formato permite que os membros 
que residem/ trabalham em todos os distritos da região possam assistir às sessões. No plano 
de atividades para 2023 pretendemos alargar as ações de formação a outros formatos, 
internacionalizar a oferta formativa e considerar diferentes targets, nomeadamente estudantes 
e empresas. As ações de formação previstas para 2023 resultam das sugestões que os 
membros da DRCA nos fizeram chegar, quer em termos de necessidades formativas, quer de 
ações em que se disponibilizaram para desempenhar o papel de formador. Também em termos 

Ana Brochado 
Presidente da DRCA 

Cédula 5505 
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de formação, é nosso objetivo continuar a contribuir para a assinatura de novos protocolos com 
parceiros externos à nossa Ordem. 

A DRCA organizou com a Direção Nacional o jantar de homenagem ao nosso colega José 
Roquette, iniciativa a que pretendemos dar continuidade em 2023. Esta iniciativa contou com a 
presença de colegas da DRN – Delegação Regional do Norte. 

Desenvolvemos atividades de natureza cultural, nomeadamente Visitas ao Museu do 
Dinheiro, para os nossos membros e para estudantes de licenciatura e de mestrados nas áreas 
da economia e gestão, e organizámos a iniciativa ‘Magusto com Poesia’. Em 2023 pretendemos 
incluir no plano de atividades iniciativas de natureza desportiva, nomeadamente a “Bike Eco 
Cycle”. 

Promovemos a primeira iniciativa de responsabilidade social da DRCA, que incluiu a tutoria 
a reclusos que frequentam programas de mestrado com o Instituto Politécnico da Guarda e a 
angariação de livros técnicos na área de economia e gestão. A ISCTE Business School juntou-
se a esta iniciativa, que também recebeu grande adesão por parte dos membros. Com o nosso 
ecossistema contribuímos para um mundo mais inclusivo. Pretendemos reforçar esta 
componente na nossa atividade e convidar outros parceiros para juntos desenvolvermos 
iniciativas com impacto na Região. 

Em termos de comunicação interna, mantivemos atualizado o website, as redes sociais da 
Ordem (Linkedin, Instagram, Facebook) e introduzimos a Newsletter da DRCA, publicada numa 
base trimestral, com uma síntese das atividades realizadas e das atividades previstas para o 
semestre seguinte. No ano de 2023 pretendemos dinamizar os conteúdos do Instagram, com 
publicações em tempo real ‘live’ das nossas atividades. As iniciativas realizadas começaram a 
ter associado um media partner, permitindo um maior impacto nas nossas atividades.  

A iniciativa o Ritmo da Economia divulgou durante o ano diversas estatísticas sobre a 
economia nacional, europeia e internacional. 

Em nome da DRCA, agradeço a todo o staff da Sede da Ordem dos Economistas que nos tem 
apoiado nas áreas financeira, tecnológica e comunicação. Em especial, agradeço o 
profissionalismo e empenho da secretária da Direção da DRCA, a Dra. Margarida Retorta, 
incansável no apoio à organização das iniciativas promovidas pela DRCA e na resposta a todas 
as solicitações dos membros da nossa Delegação. 

A Direção da DRCA esteve presente em todas as atividades promovidas pela Direção 
Nacional da Ordem dos Economistas. Felicitamos o nosso Bastonário, o Prof. Doutor António 
Mendonça e a Direção Nacional da Ordem dos Economistas por todas as iniciativas que têm 
contribuído para “Mudar a Ordem, Prestigiar os Economistas, Servir o País”. 

Melhores Saudações, Ana Brochado 
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ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

Segundo o artigo 2.º do Estatuto da Ordem dos Economistas, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, N.º 162 de 20 de agosto de 2015 (doravante Estatuto), a Delegação 
Regional do Centro e Alentejo (DRCA) possui sede em Lisboa e abrange 11 distritos, 
nomeadamente: Beja, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, 
Setúbal,  

Nos termos do artigo 54.º compete à direção regional:  

a) Apoiar a direção, nos termos por esta fixados, na elaboração da proposta de 
orçamento e plano de atividades anuais da Ordem e, uma vez estes aprovados, 
elaborar as propostas de correspondentes instrumentos, ajustados e coerentes 
com aqueles, a apresentar, depois de obtida a sua homologação pela direção, à 
assembleia regional;  

b) Elaborar o relatório e contas anual da delegação regional, a consolidar, nos 
termos fixados pela direção, nos correspondentes instrumentos da Ordem, e 
submetê-lo à apreciação da assembleia regional [negrito nosso];  

c) Submeter à apreciação dos outros órgãos da Ordem os assuntos sobre os quais 
eles devam pronunciar -se;  

d) Nomear, de entre os seus membros, o que represente a delegação regional no 
conselho geral.  
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MISSÃO 

A DRCA deve contribuir para a missão e atribuições da Ordem dos Economistas, 
identificadas no artigo 3.º dos Estatutos. 

1 — É missão da Ordem assegurar a defesa e a promoção da profissão de economista, 
nos domínios científico, pedagógico, técnico e profissional, a salvaguarda dos princípios 
deontológicos que norteiam o exercício da referida profissão e proteger os interesses 
profissionais dos seus membros e os interesses públicos relacionados com a sua 
prestação profissional.  

2 — São atribuições da Ordem:  

a) Representar e defender os interesses gerais da profissão de economista e de quem a 
exerce, zelando pela função social, dignidade e prestígio desta profissão;  

b) Reforçar a solidariedade entre os seus membros e defender os respetivos direitos e 
interesses legítimos;  

c) Promover a regulação do acesso e do exercício da profissão de economista nas suas 
diferentes especialidades profissionais;  

d) Atribuir o título profissional de economista, os respetivos títulos de especialidade 
profissional, prémios e títulos honoríficos;  

e) Elaborar e atualizar o registo profissional;  

f) Regulamentar, com observância da lei, e do presente Estatuto, as condições 
substanciais e deontológicas do exercício da profissão de economista nas suas 
diferentes especialidades profissionais;  

g) Exercer o poder disciplinar sobre os economistas;  

h) Participar na elaboração da legislação que diga respeito ao acesso e exercício da 
profissão de economista;  

i) Participar nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão 
acesso à profissão;  

j) Reconhecer as qualificações profissionais obtidas fora de Portugal, nos termos da lei, 
do direito da União Europeia ou de convenção internacional;  

k) Promover o estreitamento das ligações com instituições congéneres estrangeiras;  

l) Contribuir para o desenvolvimento das ciências económicas, do seu ensino e 
investigação, bem como da sua divulgação.  
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DIREÇÃO DA DRCA NO QUADRIÉNIO 22-25  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Ana Brochado
Presidente da DRCA

Cédula n.º 5505

Hélder de Oliveira
•Direção da DRCA

•Cédula n.º114

Albertina Dias
•Direção da DRCA

•Cédula n.º 9683

Jorge Dias
Direção da DRCA

Cédula n.º 13918

Pedro Albuquerque
Direção da DRCA

Cédula n.º 13855

Margarida Retorta
Secretária da Direção da DRCA
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PRIORIDADES 

A Direção da Delegação Regional Centro e Alentejo (DRCA) da Ordem dos Economistas 
eleita e em funções no quadriénio 2022-2025 propôs-se dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelos órgãos da DRCA em funções no quadriénio 2018-2021, consolidando 
projetos e promovendo novas iniciativas na Região.  

A nossa atividade baseia-se no princípio de colaboração contínua com o Bastonário e os 
Órgãos Nacionais, reforçando a afirmação geral e o prestígio da nossa Ordem na 
sociedade portuguesa. 

 
A DRCA elegeu quatro áreas prioritárias de atuação para o quadriénio 2022-2025. Estas 
áreas procuram responder aos principais desafios e necessidades identificadas na 
prossecução da sua missão, tal como contribuir para a defesa e a promoção da profissão 
de Economista na Região, nas diversas áreas e instrumentos específicos de trabalho 
que poderão identificar-se como indo desde a economia e as ciências empresariais, à 
administração e gestão, nomeadamente, financeira, à banca e seguros, à contabilidade 
e fiscalidade, ao marketing e publicidade, até à matemática e estatística.  

1. Defender e promover a profissão de Economista, na 

Região, nas vertentes técnica e profissional, científica e 
pedagógica, salvaguardando os princípios 
deontológicos associados. 

 

 

2. 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. 
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3. Promover uma rede de cooperação entre a 

Delegação Regional e as respetivas congéneres e 
os Economistas da região CPLP alinhada com as 
atividades desenvolvidas pelos Órgãos Nacionais. 

 

4. 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. 

 

 

As 4 áreas de atuação prioritárias foram definidas considerando 4 públicos-alvo: 
economistas da região, jovens economistas, economistas da CPLP e sociedade em 
geral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#EconomistasdaRegião #Proximidade 
#JovensEconomistas #Vitalidade  

#RedeLusófona #Parceria 
#SociedadeEmGeral #Impacto 
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ATIVIDADES PREVISTAS 

Para continuar a dar resposta às 4 áreas prioritárias de atuação, a Direção da DRCA 
propõe-se desenvolver em 2023 as atividades infra listadas: 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

12. Prosseguir a realização de jantares-debate e jantares de homenagem a colegas da 

DRCA. 

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.   

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. 
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Os objetivos prioritários e as atividades estabelecidas para o ano de 2023  foram 
definidos com o intuito de reforçar o desempenho da Delegação Regional Centro e 
Alentejo na condução da sua missão, em quatro dimensões: 

|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. 

 

A tabela que se segue apresenta uma síntese das atividades previstas para 2023, com 
indicação da respetiva calendarização, target e número previsto de participantes. 

 

 

 

 

 

 

#excelência #proximidade #vitalidade #parceria #impacto 
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Tabela 1. Plano de Atividades da DRCA para 2023

  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 
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ORÇAMENTO 

PRESSUPOSTOS 

1. A previsão do valor das quotas da DRCA tendo em conta o número de membros atuais 
(efetivos, estagiários e reformados – Gráfico 1) é de € 474.550. 

O valor afeto à delegação é de € 178.700. 

Gráfico 1. Distribuição dos membros da DRCA 

 

2. Os custos fixos previstos da DRCA ascendem a €26.580. 

3. O orçamento previsto assume uma poupança na rúbrica de alugueres de €30.000, 
resultante da utilização de formatos online, da utilização do auditório da sede e a 
celebração de parceiras com instituições de ensino superior para a realização de eventos 
(economic talks, top management talks, conferências). 

4. Assume-se que a formação planeada para a Secretária da Direção da DRCA e 
aquisição de uma licença de software de design permita a internalização dos custos 
relacionados com o design dos materiais da Delegação. 

4. As previsões de custos da Delegação foram efetuadas considerando as atividades 
planeadas melhor identificadas na tabela 1 supra. 

 

Efectivos
4.369

Estagiários 90

Reformados
663

Suspensos 70
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CONTAS DA DELEGAÇÃO 

Conta Descrição 
2023 

Orçamento 

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 64.220 
      

622 Serviços especializados 130 
      
62.2.1 Trabalhos especializados   
62.2.2 Publicidade e propaganda   
62.2.3 Vigilância e segurança   
62.2.4 Honorários   
62.2.6 Conservação e reparação 130 
62.2.8.1 Serviços Bancárias   
      

623 Materiais 2.920 
      
62.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido   
62.3.2 Livros e documentação técnica 500 
62.3.3 Material de escritório 920 
62.3.4 Artigos para oferta 1.500 
      

624 Energia e fluidos   
      

625 Deslocações, estadas e transportes 11.000 
      

626 Serviços diversos 50.170 
      
62.6.1 Rendas e alugueres   
      
62.6.2 Comunicação 530 
      
62.6.2.1 CORREIOS 530 
62.6.2.2 TELEFONES   
62.6.2.3 Anúncios   
62.6.2.4 INTERNET   
62.6.2.9 OUTROS   
      
62.6.3 Seguros 2.400 
      
62.6.3.2 Seguro de Equipamentos   
62.6.3.3 Multiriscos   
62.6.3.9 Outros 2.400 
      
62.6.6 Despesas de Representação   
      
62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 1.100 
      
62.6.8 Outros serviços 46.140 
      
62.6.8.3… Conferências   
62.6.8.3.2.2.01 Aluguer Espaços e Equipamentos   
62.6.8.3.2.2.02 Honorários 5.000 
62.6.8.3.2.2.03 Trabalhos Especializados 12.900 
62.6.8.3.2.2.04 Trabalhos Especializados Fotografia e video 2.600 
62.6.8.3.2.2.05 Deslocações e estadas 9.600 
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Conta Descrição 
2023 

Orçamento 
62.6.8.3.2.2.06 Publicidade   
62.6.8.99.01 Catering, Pastelaria e Flores 15.900 
62.6.8.3.2.2.09 Aguas, jornais e Revistas   
62.6.8.7.02 Pastelaria/Flores/Outros Conferências   
62.6.8.7.03 Jornais/Revistas   
62.6.8.7.09 Outros Bens e Serviços 140 
      
      
      

63 GASTOS COM O PESSOAL 17.900 
      

632 Remunerações do pessoal 13.610 
      
      
63.2.1.01 Remunerações 13.610 
      

635 Encargos sobre remunerações 2.790 
      
      
63.5.2 ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES 2.790 
      

636 Seguros Acidentes Trabbalho e Doença   
      
63.6.1 Seguro Ac.Trabalho e Doenças Profissionais   
63.6.2 Seguro Doença - Médis   
      

638 Outros gastos com o pessoal 1.500 
      
      
63.8.8 Outros Custos Com o Pessoal 1.500 
      
      

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 7.500 
      

642 Activos fixos tangíveis   
643 Activos intangíveis 7.500 

      
68 OUTROS GASTOS E PERDAS   

      
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO   

      

      
  TOTAL GASTOS 89.620 
      

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 178.000 
      

721 Joias/Quotas emitidas 178.000 
      
72.1.1 Quotas 178.000 
72.1.2 Joias   
      

723 INSCRIÇÕES   
      

725 Outros Proveitos   
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Conta Descrição 
2023 

Orçamento 
72.5.1 Outros Proveitos - Diversos   
      
      

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO   
      

752 Subsídios de outras entidades   
      
      

78 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES   
      
78.8.1 Correcções relativas a periodos anteriores   
      

      
  TOTAL GANHOS 178.000 
      

      
81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 88.380 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelência #proximidade #vitalidade #parceria #impacto 
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