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Editorial Comemoração dos 10 anos do Programa
de Doutoramento em Economia da FEP
No dia 15 de Maio de 2009 decorreu na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) a ses-
são comemorativa do 10° aniversário do Programa de Doutoramento em Economia da FEP (PDEC).

A Universidade do Porto (UP) e as 
suas unidades orgânicas vivem um 
período de importantes reformas. 
Concretizada a passagem da UP a fun-
dação pública de direito privado, está 
em curso um conjunto significativo 
de mudanças, algumas já perceptíveis 
para quem tem funções de gestão, ou-
tras ainda por implementar, quer por-
que não foram ainda aprovados os ne-
cessários regulamentos pela UP, quer 
porque decorre ainda o prazo para as 
assembleias estatutárias das unidades 
orgânicas aprovarem e submeterem 
para homologação superior os novos 
estatutos das faculdades. 
A percepção do alcance das mudan-
ças em curso na UP ainda é limitada. 
Decidida que está a passagem ao regi-
me fundacional, há agora que poten-
ciar os aspectos positivos e minorar 
os aspectos negativos resultantes da 
mudança de estatuto jurídico. Os es-
tatutos da UP consagraram a perda 
de personalidade jurídica das Faculda-
des, opção que num contexto de uma 
grande universidade pode dificultar a 
agilidade da gestão das escolas. Te-
mos esperança que as soluções ainda 
em aberto sejam suficientes para que 
não se perca o capital acumulado re-
sultante da uma longa e boa experiên-
cia de gestão descentralizada no seio 
da nossa universidade. 

Prof. José Costa, Director da FEP

A sessão teve como oradores convidados o Professor Fernando Teixeira dos Santos, Ministro de Esta-
do e das Finanças e professor da FEP, Professor Jean Gabszewicz, professor na Universidade Católica 
de Louvain (Bélgica) e colaborador do PDEC, Professor António Brandão, actual Director do PDEC e 
Professor José Costa, Director da FEP e 1° Director do PDEC. Participaram na sessão actuais e antigos 
estudantes do PDEC, professores da FEP e do PDEC e diversas individualidades convidadas.
Na sessão o Professor Doutor Fernando Teixeira dos Santos proferiu uma lição sobre “Política econó-
mica em tempo de crise”, o Professor Jean Gabszewicz abordou o tema “Os programas de doutoramen-
to em Economia no início do Séc. XXI” e o Professor António Brandão fez uma breve alocução sobre 
“Os 10 anos do PDEC - FEP”. Durante a sessão houve também lugar para um debate vivo e esclarecedor 
sobre os temas discutidos.
O PDEC, 3° ciclo de estudos em Economia da FEP, funciona ininterruptamente desde o ano lectivo 
1998/99, estando actualmente adequado ao regime de Bolonha. O Programa compreende 3 semestres 
de plano curricular, destinado a colocar os estudantes na fronteira do conhecimento científico de Eco-
nomia, e 5 semestres para condução da investigação a incorporar na tese de doutoramento. 
O PDEC formou já cerca de 20 Doutores e tem neste momento cerca de 40 estudantes, facto que atesta 
o seu forte crescimento nos anos recentes. Uma parte muito significativa dos estudantes do Programa 
recebe bolsa de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), dado que a FEP e o 
PDEC beneficiam duma classificação muito boa pelo comité de bolsas da FCT. As bolsas FCT ascendem 
a cerca de 1000 euros por mês e incluem ainda o pagamento das propinas do curso.
No último semestre do plano curricular, o PDEC conta com a colaboração de professores convidados 
de excelência internacional. Para financiamento destes convites e bem assim para orientação dos estu-
dantes e respectiva integração em ambiente de investigação, o PDEC tem funcionado em íntima ligação 
com os centros de investigação da FEP, CEMPRE e CETE, financiados directamente pela FCT e que 
acabaram de se fundir no CEF.UP – Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto. 
O PDEC tem funcionado ainda em estreita ligação com o programa de seminários e os working papers 
da FEP. O PDEC organiza regularmente Dias de Seminários do Doutoramento (DSD). No DSD os es-
tudantes apresentam em primeira mão os resultados das suas investigações aos colegas e professores, 
tendo em vista a melhoria da investigação em curso e o desenvolvimento das capacidades de exposição 
e argumentação. Mais informações sobre o Programa de Doutoramento em Economia da FEP podem 
ser encontradas em http://www.fep.up.pt/cursos/doutoramentos/economia/.

Paula Sarmento

O evento surgiu da conciliação de duas condições: o interesse cada vez mais evidente, por parte dos estudantes universitários, em inte-
grar projectos de solidariedade social e de voluntariado, e a falta de conhecimento existente, entre os estudantes universitários, acerca 
dos referidos projectos e meio de integração nos mesmos. O evento foi divulgado em todas as Faculdades da Universidade do Porto, 
sendo aberto ao público em geral. A adesão que se verificou a esta I Feira de Voluntariado superou as expectativas da organização e 
será um evento a repetir, em anos futuros. 

No passado dia 29 de Abril de 2009, a FEP acolheu a I Feira de Voluntariado que 
contou com a presença de 15 Instituições. Este evento, organizado pelo Núcleo 
de Estudantes Voluntários (NEV), procurou constituir-se como uma oportunidade 
para promover o encontro entre, por um lado as entidades que necessitam de 
trabalho Voluntário para levar a cabo os seus projectos e, por outro, os estudantes 
interessados em fazer Voluntariado. 
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Destaque

Investigação da FEP conclui que figuras públicas estão motivadas
para se associarem à prevenção da SIDA

A investigação é da autoria de Beatriz Casais, colaboradora da Coor-
denação Nacional para a Infecção VIH/sida, do Ministério da Saúde, 
e foi desenvolvida no âmbito de uma tese de Mestrado em Marketing 
da Faculdade de Economia da Universidade do Porto sob orientação 
do Professor João F. Proença. Beatriz Casais pretende prosseguir a sua 
investigação nesta área durante o Doutoramento em Ciências Empre-
sariais que inicia já no próximo ano lectivo também na FEP.

Por que razão optou por abordar esta temática? Que grandes conclu-
sões pôde já retirar deste trabalho?
O tema do trabalho surge na sequência da minha actividade profissio-
nal, enquanto responsável pela área da comunicação na Coordenação 
Nacional para a Infecção VIH/sida. No âmbito de convites feitos a figu-
ras públicas para participar em campanhas institucionais de prevenção 
do VIH que costumo preparar, deparei-me com algumas recusas, o que 
me fez reflectir sobre as justificações dadas para essas mesmas recu-
sas e, consequentemente, problematizar quais poderiam ser as moti-
vações, os obstáculos e as inibições das celebridades para participar 
em programas de marketing social de prevenção do VIH, bem como 
as implicações ao nível pessoal e profissional observadas pelos “famo-
sos” que já se associaram a esta causa. Assim, a investigação procurou 
discutir todo o contexto inerente ao envolvimento das figuras públicas 
em acções de marketing social de promoção da saúde, com particular 
atenção aos programas de prevenção do VIH, considerando o estigma 
e discriminação associados a esta causa.
O estudo contemplou entrevistas a vinte e sete celebridades portugue-
sas do mundo do espectáculo e do desporto e sugere uma motivação 
especial das figuras públicas para o envolvimento em campanhas de 
prevenção do VIH, pela sua gravidade e pelo próprio estigma de que 
é alvo na sociedade, o que poderá ser entendido como uma discrimi-
nação positiva por parte dos entrevistados em relação a este tema. As 
pessoas famosas que já se envolveram em campanhas de prevenção 
do VIH tendem a não assumir implicações negativas na sua imagem 
pública ou na carreira. A falta de disponibilidade para participar cons-
titui um dos principais obstáculos referidos pelos entrevistados, os 
quais não esperam uma retribuição financeira pelos serviços prestados 
no âmbito do marketing social, excepto se a acção for desenvolvida por 
empresas ou pelo Estado, e se os orçamentos da campanha tiverem 
previsto o pagamento a outros profissionais envolvidos.

Como é que este Mestrado em Marketing e a FEP entraram na sua vida?
Iniciei o Mestrado em Marketing em Outubro de 2007, motivada pela 
necessidade de complementar a minha formação de base em Comuni-
cação, no sentido de assim responder às necessidades da minha activi-
dade profissional ao nível da prevenção da infecção VIH. Apesar do in-

A motivação das pessoas famosas para participar em campanhas de marketing social de promoção da saúde está, entre outros 
motivos, relacionada com a gravidade da doença e a infecção VIH é um dos temas para os quais as celebridades estão mais sensíveis. 
Este é um dos resultados do estudo “Inibições e Implicações Associadas à Participação de Figuras Públicas em Programas de 
Marketing Social de Prevenção do VIH: Um Estudo Exploratório”, desenvolvido na Faculdade de Economia da Universidade do Porto 
no âmbito de uma dissertação do curso de Mestrado em Marketing. 

teresse em obter conhecimentos gerais de marketing, desde início tinha 
como objectivo aprofundar conhecimentos na área do marketing social. 
Informada da existência do Mestrado em Marketing da FEP, cujo plano 
de estudos correspondia aos meus interesses, não houve dúvida em 
privilegiar a continuação dos meus estudos na Universidade do Porto, 
pela qualidade do ensino e prestígio, e por ser a instituição que me tem 
acolhido ao longo de todos os meus estudos de ensino superior (Licen-
ciatura, Pós-Graduação, Mestrado e agora Doutoramento).

De que forma é que este Curso de Mestrado a ajudou a encontrar uma 
resposta mais cabal para as diferentes exigências do quotidiano da sua 
profissão? Quais os grandes benefícios que retira desta sua passagem 
pela FEP?
São vários os benefícios que retiro da minha passagem pela FEP. Em 
primeiro lugar, saliento os conhecimentos gerais de gestão, o que para 
mim se reveste da maior importância, considerando a minha proveni-
ência de um curso de licenciatura da Faculdade de Letras. Em segundo 
lugar, a constante interligação da teoria a casos práticos e a reflexão so-
bre modelos inovadores, o que conduz a uma atitude empreendedora e 
criativa. Por fim, e o que poderá reflectir-se mais ao nível das exigências 
que me serão apresentadas num futuro próximo, a aprendizagem ao 
nível da investigação em ciências sociais, para a qual, além do papel 
dos docentes nesta matéria, são também importantes as pequenas for-
mações e colóquios de apoio organizados pela faculdade e disponíveis 
aos alunos.

Acaba de ser admitida também no Curso de Doutoramento da Faculda-
de de Economia do Porto, podendo assim continuar a sua investigação 

Mestrado em Marketing

Beatriz Casais concluiu o 
Mestrado em Marketing da 
FEP no passado mês de Julho 
e prepara-se para prosseguir 
a sua investigação nesta área 
no Doutoramento em Ciências 
Empresariais que inicia já em 
Setembro, também na FEP.

Beatriz Casais
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nesta temática. É seu objectivo ajudar a pôr fim aos pre-
conceitos que subsistem na sociedade portuguesa relati-
vamente às pessoas infectadas com o VIH?
Os meus principais objectivos de investigação passam 
por obter conhecimentos que possam potenciar o de-
senvolvimento das acções levadas a cabo pelas orga-
nizações sem fins lucrativos, através do marketing. No 
caso específico das organizações cuja missão consiste 
na prevenção do VIH e da SIDA, espero poder contribuir 
com informações úteis para a gestão das suas acções, 
nomeadamente as que respeitam ao combate ao estigma 
e discriminação das pessoas que vivem com a infecção. 
A investigação agora realizada, no âmbito do mestrado, 
também pode ser entendida como uma ajuda a pôr fim 
aos preconceitos existentes relativamente às pessoas in-
fectadas com VIH, na perspectiva de que estudar se esse 
sentimento existe ou não entre as pessoas “famosas” 
e potenciar informações que ajudem a ultrapassar esse 
sentimento pode ser um contributo para tal.

Acredita que a sua capacidade de negociação do envol-
vimento de figuras públicas na causa do combate à Sida 
e ao VIH sairá beneficiada pelo facto de ter frequentado 
estes cursos de Mestrado e Doutoramento da FEP? De 
que forma?
Acredito que as informações recolhidas no âmbito deste 
estudo poderão ser úteis ao nível das negociações entre 
as organizações e as figuras públicas. Por um lado, os 
gestores de marketing social passam a obter informações 
sobre as comuns inibições, obstáculos e motivações das 
celebridades para se envolverem nestes projectos, bem 
como as suas expectativas relativamente a uma retribui-
ção financeira. Por outro lado, as figuras públicas, conhe-
cendo as implicações ao nível pessoal e profissional das 
celebridades que já se envolveram nesta causa, podem 
fundamentar as suas decisões de participação em acções 
de marketing social de prevenção do VIH, avaliando os 
potenciais riscos envolvidos, e que esta investigação 
tende a concluir que possam ser mínimos, de acor-
do com a percepção das pessoas famosas estudadas. 
 
Que mensagem gostaria de deixar às pessoas que pos-
sam ter interesse nesta área de estudos, mas estejam 
indecisas quanto à frequência do Mestrado ou do Douto-
ramento da Faculdade de Economia do Porto?
Gostaria de deixar o meu testemunho relativamente a 
uma experiência muito positiva no âmbito do mestrado, 

por um lado no que respeita aos conhecimentos adquiridos e ao próprio fun-
cionamento do curso, e por outro lado relativamente ao espaço existente 
para a realização de investigações de cariz qualitativo, como foi o caso da mi-
nha dissertação de mestrado, e enquadradas na gestão de organizações sem 
fins lucrativos – um tema que pode parecer ligeiramente afastado do que é 
por tradição o objecto de estudo central de uma Faculdade de Economia.

Na 4a edição do DSD foram apresentados três trabalhos de investigação. Marisa Tavares apresentou um trabalho sobre mobilidade dos 
trabalhadores e mercados de trabalho internos que foi comentado por Mónica Dias. Armando Silva apresentou um trabalho sobre a 
importância das empresas multinacionais e exportadoras na economia portuguesa, tendo recebido os comentários de Rosa Forte. Fabio 
Verona apresentou um trabalho sobre bolhas especulativas e política monetária que foi comentado por José Jorge. Da discussão que 
ocorreu durante o seminário e que se prolonga em debates posteriores entre os estudantes e investigadores resultam contributos muito 
significativos para a progressão dos trabalhos de investigação. A próxima edição do DSD terá lugar no início do ano lectivo 2009/2010.
Mais informações podem ser obtidas em: http://www.fep.up.pt/cursos/doutoramentos/economia/.

No dia 29 de Maio de 2009 decorreu na FEP a 4a edição do Dia de Seminários do Doutoramento em Economia (DSD). Nestes seminários 
os estudantes apresentam trabalhos de investigação em desenvolvimento no âmbito do Programa de Doutoramento e um investigador 
especialista em cada área de conhecimento apresenta os seus comentários, críticas e sugestões tendo em vista o aperfeiçoamento dos 
trabalhos de investigação. O DSD é um espaço de debate informal estando aberto ao público.

Dia de Seminários do Doutoramento em Economia da FEP

O estudo contemplou entrevistas a 27 celebridades portuguesas do mundo do 
espectáculo e do desporto.
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Em dia

O que sabemos sobre a pobreza em Portugal?
Uma conferência em memória de Maria Leonor Vasconcelos Ferreira
Terá lugar na FEP, no dia 19 de Setembro de 2009, a 1a Conferência em memória da Professora Maria Leonor Vasconcelos Ferreira, 
intitulada “O que sabemos sobre a pobreza em Portugal? Uma conferência em memória de Maria Leonor Vasconcelos Ferreira”.

A conferência pretende ser um tributo à memória de 
uma grande amiga e colega e o reconhecimento da 
sua contribuição científica para o estudo da Pobreza e 
Desigualdades em Portugal. O trabalho da Leonor ba-
seou-se num profundo conhecimento teórico e empíri-
co das questões relacionadas com a dinâmica de rendi-
mentos, persistência da pobreza e políticas sociais em 
Portugal, colocando especial ênfase na metodologia da 
medição da pobreza. As suas contribuições abrangem 
áreas tão vastas quanto a economia, sociologia e polí-
tica social.
Há um ano atrás (14 de Agosto de 2008), pouco após 
a Leonor ter partido, Pedro Lomba escrevia assim no 
Diário de Notícias: “[p]ouca gente estudou melhor a 
pobreza em Portugal do que a investigadora da Facul-
dade de Economia Leonor Vasconcelos Ferreira.... [O]
s seus artigos ... produto de um trabalho de décadas, 
e esse trabalho estatístico, sem nunca sair do registo 
de “objectividade” e do jargão académico, procurava explicar porque é 
que a pobreza portuguesa é tão “crónica” e resistente, porque é que se 
transmite de pais para filhos e não adere com facilidade aos meios que 
podem assegurar a mobilidade. Ao lermos o que escrevia Leonor Fer-
reira, percebemos que o núcleo do problema ... [d]epende das políticas 
de desenvolvimento humano que podem levar grupos de pobres espe-
cialmente vulneráveis a interiorizar valores de educação, aprendizagem 
social e preparação do futuro.”
A Conferência reune um conjunto de estudiosos de referência no âmbi-
to da investigação sobre medidas de pobreza, desigualdade e exclusão 
social, constituindo-se como uma plataforma de reflexão sobre a imple-
mentação dessas medidas em termos de política. Entre as individuali-

Decorreu entre 18 e 29 de Maio último a primeira Mostra de Análise 
de Dados da FEP. Trata-se de uma amostra de trabalhos realizados 
nos últimos 10 anos por alunos de cursos de mestrado e douto-
ramento da Faculdade. Uma exposição de posters dos trabalhos 
apresentados, esteve patente neste período no 1° piso da FEP. 
A apresentação oral decorreu no dia 22 de Maio.
A  área da Análise de Dados tem vindo a ganhar cada vez maior 
expressão e autonomia como ciência. As exigências do merca-
do de trabalho, nomeadamente na crescente procura do domí-
nio de técnicas quantitativas de análise de informação, torna-
ram a aprendizagem das ferramentas de Análise de Dados um 
pré-requisito quase fundamental em muitas profissões. 
Conscientes da importância que esta disciplina adquiriu e devido à quantidade de trabalhos rea-
lizados pelos estudantes dos vários cursos de mestrado e doutoramento, a Faculdade de Econo-
mia do Porto decidiu realizar esta Mostra que contou com 14 trabalhos em que foram utilizadas 
técnicas de Análise Factorial, Análise Discriminante, Análise Classificatória, etc., aplicadas às 
áreas da Banca e das Finanças, ao Desenvolvimento Territorial, às Empresas, à Economia Indus-
trial, entre outras.
A Mostra foi organizada pelos Professores Paula Brito, Adelaide Figueiredo e Pedro Campos.

dades e oradores já confirmados constam (por ordem 
alfabética): Alda Maria Caetano Carvalho (Presidente 
INE - Instituto Nacional de Estatística); Ana Cardoso 
(Investigadora coordenadora do CESIS – Centro de 
Estudos para a Intervenção Social); Carlos Farinha 
Rodrigues (Professor e Investigador do ISEG-UTL); 
Catarina Marcelino (Presidente da CITE - Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego); Isabel 
Jonet (Presidente da Federação Portuguesa do Ban-
co Alimentar Contra a Fome); José Madureira Pinto 
(Professor Catedrático da FEP-UP); José Marques dos 
Santos (Reitor da Universidade do Porto); José Silva 
e Costa (Director da FEP-UP); Manuel Brandão Alves 
(Presidente da ANDC - Associação Nacional de Direito 
ao Crédito e Professor Catedrático do ISEG); Manuela 
Silva (Professora Catedrática Jubilada do ISEG; Presi-
dente da Comissão Justiça e Paz 2006-2008); Maria 
do Pilar Gonzalez (Professora e Investigadora da FEP-

UP); Nuno Alves (Investigador do Banco de Portugal) e Virgílio Pereira 
(Professor e Investigador da FLUP-UP).
As comunicações apresentadas nesta conferência, bem como uma 
resenha dos trabalhos da Leonor, serão publicados pela Editora Vida 
Económica numa edição especial intitulada “O que sabemos sobre a 
pobreza em Portugal? Uma conferência em memória de Maria Leonor 
Vasconcelos Ferreira”. Adicionalmente, reuniremos, sob a forma de 
livro, textos de colegas, alunos e funcionários da FEP dedicados à me-
mória da Leonor, que será oferecido aos participantes da conferência.

Organização: Aurora Teixeira; Pedro Teixeira; Sandra Silva
Sitio Web: http://www.fep.up.pt/conferencias/lvf/

A FEP apresentou a 1a Mostra
de Análise de Dados
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No passado mês de Junho, nos dias 22, 23 e 25, a EGP-UPBS – University of Porto Business School recebeu dois elementos da Association 
of Certified Fraud Examiners (ACFE): Bruce Dorris e John Gill para ministrarem aulas no curso de Pós-Graduação em Gestão de Fraude.

A “Competitiveness Conference” é um destacado fórum de especialistas internacionais em 
temas ligados à Competitividade, sendo uma prestigiada e dinâmica rede internacional de 
economistas e outros profissionais envolvidos activamente na investigação, análise, con-
cepção e gestão de políticas apropriadas aos desafios económicos e competitivos actuais. 
A 13a conferência anual desta rede, organizada por Ana Teresa Tavares-Lehmann, será um 
dos eventos de mais elevado perfil realizados no nosso País neste âmbito, e irá proporcio-
nar um espaço de debate ao mais alto nível.Neste encontro promove-se a discussão sobre 
competitividade, internacionalização, investimento directo estrangeiro, inovação, clusters, 
empreendedorismo, entre outros temas. 
Espera-se que esta conferência, que conta com mais de duas dezenas de oradores - espe-
cialistas internacionais e nacionais de reconhecido mérito, possa contribuir para revelar 
experiências e propor soluções práticas para aperfeiçoar políticas. A presença de especia-
listas de referência mundial nestes temas está já confirmada. 

13th Competitiveness Conference
Na FEP, nos dias 17 e 18 de Setembro
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto recebe nos próximos dias 17 e 
18 de Setembro a 13th Competitiveness Conference, um evento de grande prestígio 
internacional na área da Competitividade que contará com um painel de oradores 
composto por duas dezenas de especialistas de referência na área das políticas 
públicas.

No âmbito da Pós-Graduação em Gestão de Fraude

EGP-UPBS recebeu elementos da Association of Certified
Fraud Examiners

Agenda

10 e 11 de Setembro 
“Porto INTACCT International 
Workshop”
Local: FEP
Mais informações:
www.intacct-research.org

17 e 18 de Setembro
13th Competitiviness Conference
Local: FEP
Mais informações:
Ana Teresa Tavares, atavaares@fep.up.pt

19 de Setembro
“O que sabemos sobre a pobreza em 
Portugal?” 
Uma conferência em memória de Maria 
Leonor Vasconcelos Ferreira
www.fep.up.pt/conferencias/lvf/index.html

tecido com David Churchill (UK), também no âmbito da Pós-
Graduação em Gestão de Fraude. Trata-se de uma especialização 
única a nível europeu, facto que se traduz num passo importante 
para a constituição de um Capítulo da ACFE em Portugal.
A Pós-Graduação em Gestão de Fraude, que conta com discipli-
nas como Branqueamento de Capitais, Ciberfraude e Cibercrime, 
Fraude e Ciências Forenses, Fraude nas Instituições Financeiras, 
Prevenção e Detecção da Fraude Informática, Técnicas de Entre-
vista e Fraude, entre outras, para além de atribuir um diploma 
nacional, também prepara para a certificação dada por esta as-
sociação, a ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. A 
deslocação de professores americanos para prepararem em Por-
tugal alunos para a referida certificação, é inédita no nosso País. 
Contribui para a projecção internacional da Pós-Graduação em 
Gestão de Fraude.

Bruce Dorris, um dos elementos da comitiva norte-americana da 
ACFE que vem à FEP, é Técnico Oficial de Contas e actua sobretu-
do nas áreas de avaliação do negócio e apoio contencioso. Antigo 
Presidente da Associação Distrital de Advogados do Lousiana, 
Dorris trabalhou como Vice-Presidente do Comité de Auditoria 
do Centro Nacional de Crime de “Colarinho Branco” em Rich-
mond, Virgínia.
John Gill, membro da ACFE desde 1995, é actualmente director 
do Departamento de Pesquisa e Publicações desta Associação, 
área responsável pela produção de manuais e materiais para con-
ferências e seminários da autoria da ACFE. Além disso, John Gill 
é co-autor do ‘The Fraud Examiners Manual’, tendo também con-
tribuído como autor da ‘Fraud Magazine’.
Esta foi a segunda visita a Portugal de especialistas da Associa-
tion of Certified Fraud Examiners (ACFE), tendo a anterior acon-
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Em dia

Nesta edição do Concurso foram submetidos onze trabalhos de ele-
vada qualidade. O júri, constituído por oito professores da FEP – Ana 
Paula Delgado, Aurora Teixeira, Carlos Brito, Carlos Pimenta, Fernando 
da Costa Lima, José Silva Costa, Oliveira Marques, Samuel Pereira – se-
leccionou 4 trabalhos finalistas que foram apresentados pelos respecti-
vos autores em cerimónia pública no dia 10 de Julho de 2009. 
A cerimónia contou com a honrosa e simpática presença da Vice-Rei-
tora e Provedora do Estudante da UP, Maria de Lurdes Correia Fernan-
des, acompanhada do Vice-Presidente do Conselho Científico da FEP, 
Rui Alves, e do Presidente da AEFEP, Bruno Pinto. Logo no inicio a Vice-
Reitora anunciou os pseudónimos dos quatro finalistas: os “Alba Dilú-
culo” (Ana Veloso, Artur Vieira e Filipe Ribeiro), com o estudo ‘Empre-
endedorismo Social: Uma análise via associativismo juvenil’; “Miguel 
Bombarda” (Custódia Bastos, Sofia Silva e Suzi Ladeira), com ‘Empre-
endedorismo nas Artes ou Artes do Empreendedorismo? Um estudo 
empírico do ‘Cluster’ da Rua Miguel Bombarda’; “Manuel Santiago” 
(Marina Silva, Raquel Almeida e Tiago Soares), com ‘Coesão territorial 
- as relações de fronteira entre Portugal e Espanha’ e os “Survivors” 
(Ana Ferreira, Leonídio Fonseca e Lilian Santos), com ‘Serão os ‘estu-
dantes empreendedores’ os empreendedores do futuro? O contributo 
das empresas juniores para o empreendedorismo’. Todos os trabalhos 
finalistas foram apresentados pelos respectivos autores. 
Posteriormente às apresentações, os membros do júri presentes na ce-
rimónia (Ana Paula Delgado, Aurora Teixeira e Carlos Pimenta) fizeram 
questão de destacar a qualidade de todos os trabalhos submetidos a 
concurso, em particular dos quatro finalistas. Salientaram ainda que 
a tarefa de chegar ao 1° prémio e às menções honrosas não foi fácil, 
sendo que a diferença de pontuação entre os trabalhos em disputa para 
o 1° prémio, bem como dos trabalhos que almejavam a 2a menção hon-
rosa, foi bastante exígua. Por essa razão, o júri recomendou que todos 
os 4 finalistas fossem publicados na Série de Working Papers da FEP, a 
qual se encontra indexada na conceituada base de dados RePEc (Rese-
arch Papers in Economics). Para classificar os trabalhos foram tidos em 
conta critérios como originalidade do estudo, capacidade de integração 
dos conhecimentos adquiridos, actualidade e pertinência do tema, e 
implicações de política do estudo.
Destacando que concursos como o da FEP-AEFEP “mostram como 
esta juventude e estes estudantes são uma grande esperança quer para 
a universidade quer para a sociedade” e que “a universidade não deve 
apenas formar para áreas específicas mas dar formação ampla e permi-
tir ter curiosidade de aprender”, a Vice-Reitora Maria de Lurdes Fernan-
des anunciou o 1° Prémio e as Menções Honrosas. 
1° Prémio (1500 euros + Mestrado): Empreendedorismo Social: Uma 
análise via associativismo juvenil (Autores: Ana Veloso; Artur Vieira; 
Filipe Ribeiro)

Investigação de excelência por parte de estudantes finalistas da FEP
em mais uma Edição do Concurso “AEFEP - Applied Research in 
Economics and Management”

1a Menção Honrosa (750 euros): Empreendedorismo nas Artes ou Ar-
tes do Empreendedorismo? Um estudo empírico do ‘Cluster’ da Rua 
Miguel Bombarda (Autoras: Custódia Bastos; Sofia Silva; Suzi Ladeira)
2a Menção Honrosa (750 euros): Coesão territorial - as relações de fron-
teira entre Portugal e Espanha (Autores: Marina Silva; Raquel Almeida; 
Tiago Soares)

O trabalho vencedor concluiu, com base num inquérito a 202 dirigen-
tes de associações juvenis portuguesas, que há um perfil empreende-
dor nos dirigentes associativos, relevando assim o importante papel 
das associações na dinâmica económica e inovadora das sociedades. 
Tal conclusão deriva importantes implicações na política educativa, no-
meadamente a relevância da educação não formal no desenvolvimento 
de capacidades empreendedoras. 
O estudo sobre o ‘cluster’ da Rua Miguel Bombarda detalha a íntima 
relação entre artes e economia. Baseado numa inteligente combinação 
de entrevistas pessoais a actores chave e inquéritos extensivos a todas 
as empresas e galerias de artes localizadas na Rua Miguel Bombarda, 
o estudo analisa a emergência, evolução e sustentabilidade do cluster, 
demonstrando como é que este tipo de projectos podem contribuir 
para a renovação e dinâmica da cidade do Porto.
O estudo sobre a coesão territorial permitiu concluir que as estruturas 
socioeconómicas das regiões portuguesas e espanholas de fronteira 
se aproximaram, destacando a crescente capacidade de atracção que a 
fronteira espanhola exerce sobre a portuguesa. Os autores sublinham 
a existência de espaço para uma actuação política integrada ao nível da 
cooperação transfronteiriça, que poderá surgir neste panorama como 
uma ajuda à inclusão económicosocial supra-nacional. 
Os quatro trabalhos finalistas do concurso estão disponíveis no sitio 
dos working papers da FEP, em http://www.fep.up.pt/investigacao/
workingpapers/.

No sentido de incentivar a elaboração de trabalhos de 
investigação críticos e originais na área da ciência económica 
e dar devido destaque aos seus autores, a FEP e AEFEP - 
Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto (AEFEP), com o patrocínio/apoio da 
Caixa Geral de Depósitos e Faculdade de Economia realizaram 
a 3a edição do concurso “AEFEP - Applied Research in 
Economics and Management”.

Alguns dos finalistas e premiados (da esquerda para a direita: Custódia Bastos; Sofia Silva; 
Suzi Ladeira; Ana Veloso; Lilian Santos; Ana Ferreira; Filipe Ribeiro; Artur Vieira) com 
Aurora Teixeira (professora, um dos oito membros do júri)
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A Pós-Graduação em Gestão de Pessoas é o novo curso da EGP - University of Porto Business School a partir 
de Setembro de 2009, que conta com a coordenação de Teresa Proença, professora da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade do Porto. 
Trata-se de um novo projecto que irá responder à necessidade das organizações adoptarem um posiciona-
mento mais estratégico da função de recursos humanos. Nos últimos anos as organizações têm vindo a 
perceber que para inovar e se manterem competitivas necessitam de valorizar e desenvolver o seu capital 
humano. Neste sentido são diversos os seus desafios: alinhar as políticas de recursos humanos com a 
estratégia da organização, construir culturas organizacionais adequadas, potenciar climas positivos, atrair 
e reter os melhores talentos, desenvolver equipas de trabalho ganhadoras e arquitecturas sociais de de-
sempenho e compromisso. 
A Pós-Graduação em Gestão de Pessoas enfatizará as competências que actualmente são fundamentais 
nos profissionais de recursos humanos, e que incluem a compreensão estratégica, a orientação para re-
sultados, mas também a liderança de pessoas e de equipas numa atmosfera incentivadora de criatividade 
e de empreendedorismo.
Esta especialização pretende habilitar os profissionais em gestão de recursos humanos, que ambicionem  
actualizar e aprofundar os conhecimentos na área ou reflectir sobre as suas práticas e intervenção orga-
nizacional. Incluem-se também as pessoas que pretendem vir a ter responsabilidades na área da gestão 
de pessoas, bem como qualquer profissional que deseje adquirir conhecimentos e competências neste 
domínio, nomeadamente chefias superiores e intermédias. Neste conjunto heterogéneo de destinatários 
inserem-se pessoas que têm formação num conjunto diversificado de áreas de conhecimento, como por 
exemplo, economia, gestão, direito, engenharia, psicologia, sociologia, etc.
O curso conta com um reputado conjunto de especialistas na área e com o apoio da Select Vedior. A Select 
Vedior atribui um prémio a 3 formandos com elevado desempenho, que consiste numa visita à Randstad, 
sede do Grupo Select Vedior, em Amesterdão (Holanda), com viagem e estada pagas. Mais informação so-
bre a Pós-Graduação pode ser consultada em http://www.egp-upbs.up.pt (procurar em Pós-Graduações).

Teresa Proença

Pós-Graduação em Gestão de Pessoas
a nova aposta da EGP-UPBS

Elísio Brandão foi distinguido com as insígnias
de “Chevalier des Palmes Académiques”
O Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Elísio 
Brandão, foi distinguido, pelo Estado Francês, com as insígnias de “Chevalier des Pal-
mes Académiques”, no passado dia 14 de Julho.

A cerimónia decorreu na “École Française” do Porto, por ocasião do Dia Nacional de França, dia 
da tomada da Bastilha. As insígnias foram entregues pelo Senhor Cônsul de França no Porto, em 
representação do Presidente da República Francesa. Na assistência, composta por centenas de 
convidados, marcaram presença representantes de outros Estados acreditados em Portugal, bem 
como a família e amigos do homenageado, entre os quais, se destacam a Senhora Noronha do 
Nascimento, em representação do Presidente do STJ, o General Manuel Lima Pinto, Comandante 
do Pessoal do Exército, várias Autoridades Fiscais, Autárquicas e Académicas.

Docente da FEP distinguido pela Associação Portuguesa
Para a Inteligência Artificial

Carlos Soares, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e investigador do LIAAD (Labo-
ratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão) - INESC Porto, recebeu o Prémio de Excelência e Mérito em 
Inteligência Artificial, atribuído pela Associação Portuguesa Para a Inteligência Artificial (APPIA), no dia 4 de Julho, 
na Sessão Comemorativa dos 25 anos desta instituição. O prémio, instituído este ano para assinalar os 25 anos 
da APPIA, pretende identificar, reconhecer e divulgar o trabalho desenvolvido pelos investigadores portugueses na 
área da Inteligência Artificial, nos primeiros 5 anos após o doutoramento, tendo sido também distinguidos dois 
outros investigadores do Instituto Superior Técnico e da Universidade de Coimbra.
Carlos Soares, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, obteve o grau de doutoramento em 
2004, tendo já, em conjunto com outros autores, publicado dois livros na área de Data Mining.
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Criar e melhorar
uma aposta da FEP nos estudantes pré-universitários!

Secção de Integração Académica e Profissional

Ao longo dos anos, a Secção de Integração Académica e Profissional da FEP tem vindo a tornar-se cada vez mais 
activa no campo da mediação FEP-Escolas, tanto ao nível da melhoria das iniciativas existentes, bem 

como da criação e implementação de novas acções e iniciativas. Este ano lectivo de 2008-09 
foi marcado por algumas mudanças e inovações, que se destacam pelo sucesso que 

atingiram, não só no que respeita ao número de participantes como também 
à qualidade oferecida, contribuindo para o fortalecimento da relação 

com as Escolas.

1° Objectivo Cumprido:
Aperfeiçoar Iniciativas Existentes (Dia Aberto e Universidade Júnior)
No que respeita à melhoria das iniciativas já existentes, a 7a edição do 
Dia Aberto da FEP, realizada em Março, incluiu um jogo inovador e inte-
ractivo, que para além de dar a conhecer a FEP, os seus cursos e saídas 
profissionais, permitiu também aos visitantes uma breve incursão pela 
lógica da negociação. Este jogo, que recorreu a tecnologias simples, 
permitiu ainda que os Professores visitantes acompanhassem os resul-
tados das equipas que jogavam o pedipaper, constituídas por alunos, e 
pudessem apostar nas mesmas. Para além do ambiente de convívio e 
partilha gerado entre Professores e entre alunos, o Dia Aberto propor-
cionou um momento de exploração vocacional e de enriquecimento 
cultural a todos os visitantes. A avaliação feita pelo NEV (grupo que 
desempenhou um papel de extrema relevância na organização do Dia 
Aberto 09) acerca do evento, revelou resultados muito satisfatórios. As 
médias das avaliações realizadas pelos Professores, numa escala de 1 
(pouco) a 5 (muito), indicam que a iniciativa teve um elevado índice de 
acolhimento (4,45), esclarecimento (4,09), organização (4,36), interes-
se (4,36) e dinamismo (4,18). No que se refere a números, o Dia Aberto 
contou com a participação de 536 alunos provenientes de 23 Escolas de 
zonas variadas do país e acompanhados por 45 Professores, tendo sido 
apoiado por 90 Estudantes Voluntários.
Ainda em relação a iniciativas existentes, e no caso da Universidade 
Júnior, no ano de 2009, a FEP participou neste projecto pelo 5° ano 
consecutivo, tendo procurado inovar na oferta de actividades e visitas, 
tanto no programa das “Oficinas de Verão” como no “Verão em Pro-
jecto”. Assim, neste ano de 2009, as actividades que serviram de base 
a ambos os projectos foram totalmente modificadas e contaram com 
inovações de fundo, trazidas pelos estudantes da FEP que trabalharam, 

ao longo do ano lectivo, como monitores associados no projecto - 
Andreia Silva (4° ano de Economia) e Pedro Simão (2° ano de Econo-
mia). Adicionalmente, as empresas que colaboraram na recepção 
dos alunos nas suas instalações trouxeram uma mais-valia a estes 
projectos. Destacam-se a Sociedade de Reabilitação Urbana “Por-
to Vivo”, que proporcionou aos participantes do Verão em Projec-
to (alunos do 9° ao 11° ano) um conhecimento mais profundo da 
área do Desenvolvimento Regional e da Economia e Gestão das 
Cidades, e a Decathlon, que para além da explicação das fun-
ções de um Economista/Gestor na referida empresa, preparou 
para os visitantes alguns jogos e actividades desportivas. O re-
sultado destas inovações traduziu-se na dinamização de dois 
projectos renovados, com impactos muito positivos ao nível 
da dinâmica gerada entre participantes e do conhecimento 
proporcionado da área de Economia e Gestão.

2° Objectivo Cumprido:
Criar, Inovando para Estreitar Relações (“FEP Stock Ex-

change” e Concurso “Gestão de Ideias para Economizar”)
As principais acções inovadoras, na área da mediação com as Escolas, 
implementadas pela primeira vez este ano, relacionam-se com dois 
projectos: o “FEP Stock Exchange” e o concurso “Gestão de Ideias para 
Economizar”. A ideia do primeiro projecto surgiu na sequência de al-
guns pedidos por parte das Escolas que não puderam estar presentes 
no Dia Aberto mas desejavam visitar a FEP. Pretendia-se proporcionar 
um evento dinâmico, útil e marcante, mas simultaneamente diferente 
do Dia Aberto, com características próprias e distintivas. Assim, uma 
das Equipas do NEV criou, em conjunto com a SIAP, o “FEP Stock Ex-
change”, um evento de recepção de Escolas na FEP, baseado no fun-
cionamento dos mercados bolsistas. Neste evento, as equipas de jo-
gadores realizavam um percurso pela FEP, ao longo do qual poderiam 
não só conhecer a Faculdade, como também maximizar o valor do seu 



Prémio foi atribuído pela European Society for the History of Economic Thought (ESHET).

Publicada em 2007 pela Oxford University Press, esta obra dedicada a Jacob Mincer analisa o trabalho 
daquele que foi um dos mais importantes economistas do trabalho da segunda metada do século XX.
Mincer, responsável pela expansão das fronteiras da análise económica, aparece assim como uma figura 
proeminente no que diz respeito à pesquisa de capital humano.
Desta forma, o livro “Jacob Mincer - A Founding Father of Modern Labor Economics” faz uma apresen-
tação do trabalho deste economista contemporâneo, quer em termos institucionais, quer em termos 
económicos, definindo assim um novo caminho para a renovação do pensamento económico.
Esta já não é a primeira distinção que esta obra de Pedro Teixeira recebe. A Universidade de Princeton 
colocou-a na lista dos 10 livros mais importantes de 2007. Além disso, a obra recebeu críticas muito 
positivas nas revistas científicas da área.

Obra de Pedro Teixeira distinguida como melhor monografia
de 2007-2008

O livro “Jacob Mincer - A Founding Father of Modern Labor Economics”, da autoria do professor da Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto (FEP), Pedro Teixeira, foi distinguido como sendo a Melhor Obra Monográfica de 2007-8, de 
acordo com a European Society for the History of Economic Thought (ESHET).

AAAFEP

Economia e Saúde
A actual crise económica e financeira de escala global tem vindo 
progressivamente a criar um forte movimento de discussão e re-
flexão sobre qual deverá ser o papel do Estado na Economia e, por 
inerência, na Sociedade.
Desde logo, e tendo por base a posição de Economista, isto revela 
como o grau de importância da Ciência Económica é actualmente 
muito elevado nas Democracias Ocidentais, e como as questões 
económicas são centrais no debate político, como eventualmente 
em nenhuma outra ocasião histórica, apesar do exagero que esta 
afirmação pode conter.
Nesse contexto, gostaria de abordar muito brevemente a questão 
da saúde e do seu modelo de organização e financiamento. Julgo 
que será uma das áreas de maior relevância nos próximos anos, à 
escala mundial, por duas razões fundamentais.
Por um lado, devido ao crescente peso que o seu financiamento 
colocará nos orçamentos dos Estados. Por outro, pela relevância 
que o modelo de financiamento tem na evolução tecnológica e 
nos ganhos em saúde das populações.
Ainda recentemente o Presidente Obama apresentou um Plano, 
que muitos consideram de último recurso, para garantir que o fi-
nanciamento dos cuidados de saúde nos EUA não compromete a 

saúde global das políticas públicas americanas. O mesmo debate 
tem vindo a acontecer em Portugal, onde muito se tem discutido 
a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.
Falando de um Sector que representa em média 10% da riqueza 
de qualquer economia europeia (14% nos EUA), é fácil de perce-
ber o impacto que a Política de Saúde pode ter.
E se é certo que seja qual for o sistema de financiamento, quem 
paga sempre a conta é o cidadão (como sempre, não há almoços 
grátis em Economia) também não é menos verdade que a forma 
como cada país for capaz de organizar e financiar o seu Sistema 
de Saúde (em conjunto com a Segurança Social) será uma das 
peças chave para a criação do seu futuro enquanto nação.
E aqui, o contributo da Economia é verdadeiramente importante 
e decisivo. Só a aplicação de princípios básicos da Ciência Eco-
nómica como o Custo de Oportunidade ou as Análises Custo 
Benefício poderão criar as condições para que cada Sociedade 
escolha o seu caminho no sentido de financiar a sua Saúde, sem 
pôr (demasiado) em causa a restante intervenção social e política 
do Estado.

Fernando Miguel Pereira, AAAFEP
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património inicial, comprando ou vendendo “títulos”. O FEP Sto-
ck Exchange, decorrido em Maio, contou com a participação de 
85 alunos provenientes de 5 Escolas, acompanhados por 6 Pro-
fessores que, no final do evento, de forma informal, deram um 
feedback muito positivo acerca do mesmo. 
O concurso “Gestão de Ideias para Economizar” surgiu da pro-
posta feita por uma Professora do ensino secundário, que expres-
sou a necessidade que sentia em haver uma maior aproximação 
das Faculdades às Escolas, através de projectos mais práticos e 
úteis para os alunos. Assim, o concurso “Gestão de Ideias para 
Economizar” conheceu a sua primeira versão este ano, constan-
do na realização de um trabalho, subordinado a um tema esco-
lhido entre 5 propostos, todos relacionados com a área de Econo-
mia e Gestão. O concurso dividia-se em 3 fases, havendo em cada 
uma critérios de selecção e eliminação de trabalhos. Os trabalhos 

que passassem à última fase tinham a oportunidade de serem 
apresentados e defendidos na FEP, perante um júri, podendo o 
grupo arrecadar 600 euros caso fosse o vencedor desta Grande 
Final. Dos 17 trabalhos inicialmente enviados pelos grupos con-
correntes, 5 foram até à Grande Final, sendo a equipa vencedora 
proveniente da Escola Secundária Domingos Sequeira, em Leiria. 
Todas estas inovações foram realizadas a par do restante traba-
lho desenvolvido pelo SIAP com as Escolas. Durante este ano 
lectivo, o SIAP esteve presente em 17 Feiras de Orientação Vo-
cacional e recebeu 39 alunos provenientes de Escolas, que mani-
festaram interessem em visitar a FEP fora do âmbito de qualquer 
evento. Ainda, foi enviado material de divulgação para 6 Escolas 
para além dos vários contactos telefónicos, por e-mail e mesmo 
pessoais realizados individualmente com alunos que pretendiam 
ingressar na FEP ou retirar dúvidas acerca do ensino superior.
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Parque da Cidade, 28 de Julho, 2009
Como forma de reconhecimento 
pelo trabalho realizado ao longo 
deste ano lectivo pelos Estudantes 
Voluntários, a SIAP, em conjunto 
com dois membros do NEV, orga-
nizou um encontro, no Parque da 
Cidade, com algumas actividades/
jogos. O grupo conseguiu criar um 
ambiente, simultaneamente, de 
convívio, diversão e auto-conheci-
mento. O entusiasmo demonstrado 
pelos participantes reflecte a vonta-
de desta experiência ser repetida, 
no futuro.

Encontro
de Estudantes 
Voluntários

Recrutamento de novos
membros NEV: Setembro 09
Não deixe passar esta oportunidade!



O convívio realizou-se na Casa dos Arcos na Boavista e teve iní-
cio ao cair de uma fantástica tarde de Primavera, prolongando-se 
noite dentro.
Tudo foi preparado pensando nos momentos de convívio, par-
tilha de experiências e das recordações que surgiriam durante o 
convívio. As surpresas não faltaram provocando em todos os que 
chegavam caras de admiração e entusiasmo perante os colegas 
que já não viam desde o fim do curso, há 5 anos atrás.
Os trajes desde o ano de caloiros até serem cartolados estavam 
expostos no jardim, apelando desde logo aos momentos mais 
altos vividos na FEP.
O ambiente de festa não terminou e na entrada para o salão fo-
ram recebidos com música das tunas e fotos dos 5 anos passados 
na FEP. Surpresa geral: Os bares disponíveis eram verdadeiras 
barraquinhas da queima (o ponto de encontro das 5 queimas vi-
vidas).
Apesar do elevado número de colegas que compareceram, não 
foram esquecidos aqueles que hoje são emigrantes algures no 
mundo (segundo as estatísticas da organização, quase 15% dos 
alunos contactados estão no estrangeiro – nos 5 continentes!). 
Também eles marcaram a sua presença através de mensagens, 
fotos ou vídeos que foram exibidos durante o jantar. 
A animação contou ainda com um vídeo mostrando momentos 
passados entre 1998 e 2003 quer na faculdade quer no mundo 
em geral, situando-nos nos vários marcos que nos influenciaram 
directa ou indirectamente. 
O jantar terminou com um bolo de aniversário cuja música não 
poderia deixar de ser a “Ode a Economia” e que acabou por ser o 
momento alto de todo o evento. Foi a partilha de um sentimento 
de pertença entre todos, levando à formação espontânea de uma 
roda enquanto cantavam o hino de economia e com direito ao 
último refrão cantado de joelhos (como era costume!). Este mo-
mento culminou com um “e salta FEP, e salta FEP olé”!
Após todas estas emoções, foi aberta a mítica FEPSTREET com a 
boa música que nos fazia vibrar nos nossos tempos de estudante.
Um evento marcante para todos os que participaram, e sem dú-
vida, para repetir.

Pedro Simões

“Convívio 10 Anos FEP 98”
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No passado dia 9 de Maio foi realizado o “Monumental Convívio 10 Anos FEP 98”. Este convívio teve como objectivo prin-
cipal reunir os colegas dos cursos de 1998, para comemorar os 10 anos de entrada.
A ideia e organização do evento partiram de 5 colegas de Economia e Gestão. Após um longo esforço de recolha de contac-
tos, criação do site www.fep98.com/blog e toda a logística de organização, aderiram mais de 100 fepianos. 
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A equipa Deloitte/Sinergias – constituída unicamente por alunos do 
1° ano do curso de Economia – da qual fazem parte Carlos Moreira, 
João Pedro Ramos, Luís Costa, Duarte Parente e André Costa, acom-
panhada pela Dra Sofia Veiga, em representação do SIAP - Secção de 
Integração Académica e Profissional, foi agraciada com um almoço na 
Deloitte, que contou com a presença do sócio responsável do escritório 
do Porto, Dr. Jorge Beja Neves e pelo Dr. Manuel Gonçalves, Director 
de Recursos Humanos, como reconhecimento pelo desempenho pres-
tado na 1a volta do Global Management Challenge e como mais um 
incentivo ao desenvolvimento de competências pessoais por parte dos 
alunos da FEP. 
Este jogo – em que participa a equipa Deloitte/sinergias, é disputado 
em duas voltas e uma final que se realizam entre os meses de Maio e 
Novembro – consiste numa simulação empresarial em que cada equi-

pa deve gerir uma empresa com o objectivo de obter a mais elevada 
cotação das suas acções na Bolsa de Valores. 

Ao tomarem decisões de gestão de topo, os participantes passam pela 
análise de indicadores económicos/ financeiros, ganham uma visão 
mais alargada e estratégica de uma empresa, compreendem a interac-
ção entre as diferentes áreas funcionais e o impacto que as suas deci-
sões podem ter numa organização, tendo em conta as condicionantes 
do mercado em que competem e a máxima satisfação do cliente.” 

À equipa Deloitte/sinergias e à FEP os nossos mais sinceros parabéns. 

Para mais informações sobre o GLOBAL MANAGEMENT CHALLEN-
GE, consulte por favor o site http://www.worldgmc.com/

Equipa bem posicionada no Global Management Challenge
No passado dia 24 de Julho, o escritório do Porto foi o palco escolhido para uma celebração muito especial: a passagem da mais 
jovem equipa da FEP à segunda etapa na competição Global Management Challenge 2009, uma competição internacional de estra-
tégia e gestão que se encontra actualmente na sua 30a edição. 

Os nosso alunos


