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Editorial

Photo_Lead

Com este número do NotíciasFEP completa-se sete anos de divulgação de informações relacionadas com a vida da Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto. Lançado no âmbito das “Comemorações dos 50 Anos da FEP”, o NotíciasFEP tem cumprido bem a sua missão.  
Este é também o último editorial que assino na qualidade de Director da FEP. O próximo número será já elaborado sob a responsabilidade de 
novo Director. Faço votos que a missão do novo Director seja coroada de êxito e que a FEP se consolide como escola de referência no ensino 
e investigação nas áreas das ciências económicas e empresariais.

Prof. José Costa, Director da FEP

No passado dia 20 de Fevereiro os alunos do 1° ano do Mestrado de Economia e Gestão 
de Recursos Humanos regressaram às aulas, para a primeira sessão de liderança. Durante 
a manhã, equipados a rigor e ajudados pelo sol, os alunos participaram numa animada 
sessão fotográfica, denominada: Photo_Lead. Durante as 3 horas de “aula”, cada um dos 
8 grupos procurou obter a “melhor fotografia” para ilustrar 12 frases alusivas ao tema da 
liderança. A criatividade foi muita, como os registos fotográficos demonstram. Talvez pare-
ça simples, mas ilustrar numa foto “Porque é que alguém deveria aceitar, voluntariamente, 
ser liderado por si?”, ou “Os líderes já “nascem” para liderar”, não foi tarefa fácil. Eis as 
fotos mais votadas, para estas frases.

Ah… e quanto aos 
vencedores, todos os 
grupos conseguiram 
pelo menos uma foto 
vencedora, e foi toda 
a turma quem mais 

beneficiou! 
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Destaque

Carlos Brito e Catarina Roseira lançam Pós-Graduação
em Marketing Management

Observatório de Economia e Gestão de Fraude
na Assembleia da República

O curso destina-se a quadros empresariais que pretendam consolidar 
conhecimentos e desenvolver competências para o exercício de uma 
actividade profissional no domínio da direcção geral e do marketing 
(directores comerciais, gestores de produto e de clientes, etc.). São 
ainda destinatários os consultores que, prestando serviços na área de 
marketing, queiram obter conhecimentos que lhes possibilitem uma 
integração de competências passando, assim, a oferecer serviços de 
maior valor acrescentado.
A pós-graduação tem um plano de curso inovador que inclui módulos 
como Web Marketing, Marketing Pessoal, Criatividade e Relationship 
Marketing par de disciplinas mais fundamentais como Marketing Es-
tratégico, Comportamento do Consumidor e Marketing Business-to-
Business.
Para além do cariz inovador do seu conteúdo, a Pós-Graduação em 
Marketing Management conta com um corpo docente de elevado ní-

P: Segundo a sua opinião, a que se devem estas convocatórias da Co-
missão Eventual da Assembleia da República?
R: Se a presença do primeiro sócio resultou muito provavelmente dos 
seus trabalhos publicados sobre a problemática da corrupção (veja-se 
Contos de Colarinho Branco, 2005, e O Corrupto e o Diabo. Diálogo às 
Portas do 5° Fosso do 8° Círculo do Inferno, 2007, ambos na Dom Qui-
xote) a segunda reflecte exclusivamente o trabalho desenvolvido pelo 
nosso centro de investigação, como fiz questão em reafirmar no início 
da minha intervenção. 
P: Que assuntos foram abordados por si na Comissão Eventual?
R: Depois de fazermos um breve relato da Pós-Graduação em Gestão 
de Fraude e da investigação que temos realizado insistimos na neces-
sidade de uma leitura sistémica da corrupção. A corrupção pode e deve 
ser estudada enquanto fenómeno específico, e ninguém terá dúvidas 
sobre isso, mas os nossos alertas foram noutro sentido: sobre a ne-
cessidade de a integrar na problemática geral da fraude, de a relacionar 
com a economia não-registada, sobre a possibilidade de determinar a 
probabilidade de fraude centrando a atenção no conflito de interesses 
e recorrendo a técnicas interdisciplinares, sobre a importância de haver 
um trabalho, centrado em Portugal, de quantificação da fraude em ge-
ral e dos seus diversos tipos, em particular. O combate à corrupção não 
é uma questão de leis mas de práticas sociais: de educação e ética, de 
comportamentos políticos íntegros, de funcionamento da Justiça, de 

Os professores Carlos Brito e Catarina Roseira coordenam uma 
nova Pós-Graduação em Marketing Management criada no 
âmbito da EGP-UPBS que terá início em Setembro deste ano.

detecção dos conflitos de interesse, de sensibilização e formação. Tão 
importante quanto tomar medidas de combate à corrupção e à fraude é 
ter em conta que elas renascem e reproduzem-se na percepção pública 
da corrupção, nas medidas administrativas inadequadas, no messia-
nismo da simplificação informática, nas burocracias administrativas.
P: Considera que a sua participação foi útil?
R: Tudo vale a pena se a alma não é pequena e admitimos que algumas 
almas presentes fossem grandes. Contudo ficaríamos mais contentes 
se se falasse menos e se se actuasse mais, se existisse em Portugal 
uma vontade colectiva de combater a fraude e os organismos que a 
isso se dedicam, cada um à sua maneira, apostassem mais na colabo-
ração, no cruzamento de saberes, no funcionamento em rede.
P: Quais os projectos imediatos do Observatório?
R: Continuamos a trabalhar pela concretização dos nossos objectivos: 
Promover a investigação científica aplicada a Portugal. Os avanços têm 
sido significativos. Contribuir para uma opinião pública esclarecida. Há 
várias acções em curso. Formar quadros técnica e eticamente prepa-
rados nestas matérias. Vamos dar o nosso melhor no lançamento de 
mais uma Pós-Graduação em Gestão de Fraude. Apoiar as organiza-
ções na prevenção da fraude. Há várias ideias a serem concretizadas.
O nosso principal “inimigo” é o silêncio em torno da fraude. A nossa 
principal dificuldade é a escassez de apoios financeiros.

vel, incluindo não apenas professores da Universidade do Porto mas 
também CEOs e gestores de algumas das mais reputadas empresas 
que operam na área de marketing em Portugal.

Carlos Brito Catarina Roseira

No dia 23 de Fevereiro o Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) 
esteve na Assembleia da República, dando o seu contributo aos trabalhos da 
“Comissão Eventual para o Acompanhamento Político do Fenómeno da Corrupção 
e para a Análise Integrada de Soluções com Vista ao seu Combate”. Às 15 horas 
interveio o Dr. Paulo Morgado  e às 18 horas o Prof. Carlos Pimenta. Sobre o assunto 
conversámos com o Presidente da Direcção do OBEGEF, Professor Carlos Pimenta.
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II Conferência em memória de Maria Leonor Vasconcelos Ferreira 
Na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no dia 11 de Setembro de 2010

Sendo 2010 o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social, a organização decidiu dar à conferência um carácter in-
ternacional, pretendendo-se por isso reunir investigadores nacio-
nais mas também especialistas de outras partes do mundo nesta 
área fundamental.
Os interessados podem submeter as respectivas propostas de 
contributos até ao dia 3 de Maio de 2010. 
A Comissão Organizadora Local é constituída pelos docentes da 
FEP, Aurora Teixeira, Sandra T. Silva e Pedro Teixeira. A inicia-
tiva conta ainda com o apoio do GET-UP (Gestão de Eventos e 
Talentos da Universidade do Porto - Organização de Estudantes 
da FEP).
Este segundo encontro pretende ser um tributo à memória de 
uma investigadora cujas contribuições abrangem áreas tão vastas 
quanto a economia, sociologia e política social. O trabalho de Leo-
nor Ferreira baseou-se num profundo conhecimento teórico e em-
pírico das questões relacionadas com a dinâmica de rendimentos, 
persistência da pobreza e políticas sociais em Portugal, colocando 
especial ênfase na metodologia da medição da pobreza. 
Maria Leonor Vasconcelos Ferreira nasceu a 16 de Junho de 1960 
na Lapa, em Lisboa, tendo frequentado o Liceu de Maria Amália 
Vaz de Carvalho (Lisboa), que termina com 18 valores. Em 1982 
conclui a licenciatura em Economia pela Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) com a classificação final de 15 valores. 
Entre 1982 e 1983 foi técnica estagiária no Departamento de Pla-
neamento da Direcção Financeira da Siderurgia Nacional, E.P, 
tendo ingressado, em 1983 no Instituto Superior de Economia 
e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (ISEG-UTL) como 
Assistente estagiária. Em 1987 passa a Assistente do ISEG-UTL 
com a conclusão do Mestrado em Planeamento Regional e Urba-
no pela Universidade Técnica de Lisboa, orientada pelo Professor 
Doutor Carlos Silva Ribeiro, sob o tema “Teoria da Medida em 
Análise Espacial - uma exposição”, com a classificação final de 
Muito Bom.

Sob a orientação da Profa. Maria Manuela Silva, concluiu, em 
1997, o doutoramento em Economia pelo Instituto Superior de 
Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (ISEG-
UTL), com a defesa da tese “Teoria e Metodologia da Medição da 
Pobreza - Aplicação à sociedade portuguesa na década de oiten-
ta”, tendo sido Aprovada com “Distinção e Louvor”.
De 1997 a 1998 exerceu as funções de Professora auxiliar no Insti-
tuto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa, passando, nesse último ano, a exercer a mesma função 
na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP-UP). 
Em 2004 foi promovida a Professora associada nesta mesma fa-
culdade. 
A sua tese de doutoramento, “Teoria e Metodologia da Medição 
da Pobreza - Aplicação à sociedade portuguesa na década de oi-
tenta”, constitui hoje uma obra de referência na área da pobreza 
em Portugal, tendo sido, em 1998, premiada e, posteriormente 
(em 2000), publicada pelo Conselho Económico e Social.

Datas importantes:

Notícia de aceitação:
31 Maio de 2010
Data limite para 
submissão de papers 
finais e registo dos 
autores: 31 Julho de 2010
Data limite para registo de 
outros participantes:
4 Setembro de 2010
Conferência:
11 Setembro de 2010

http://www.fep.up.pt/
conferencias/lvf/

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), em conjunto com o Instituto de Economia e Gestão (ISEG), e 
tendo como instituição associada o INESC Porto, vai organizar no próximo dia 11 de Setembro, a II Conferência em memória 
da Professora Maria Leonor Vasconcelos Ferreira, subordinada ao tema “Recent debates on poverty and inequality”. 

A professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Ana Teresa Tavares Leh-
mann, foi investida pelo Comité Executivo da EIBA para presidente desta academia. Trata-se 
da mais importante organização académica  na área do International Business e representa 
cerca de 500 associados. A sua cobertura transcende a Europa alargando-se a todos os 
continentes. Em consequência desta nomeação, Ana Teresa Tavares Lehmann será a res-
ponsável pela organização da 36a Conferência Anual da EIBA que se realizará na FEP em 
Dezembro, de 10 a 12.

Ana Teresa Tavares Lehmann
presidente da European International Business 
Academy (EIBA)
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O ISLP tem por missão promover a literacia Estatística em todo o mundo, contemplando jovens e adultos em 
todas as etapas da vida. Estando associado ao International Statistical Institute, que congrega organizações 
e estatísticos de todo o mundo, o ISLP depende da International Association for Statistical Education, que se 
preocupa com o ensino da estatística. No Âmbito do ISLP, são divulgados materiais e recursos com o objectivo 
de desenvolvimento de competências, ensino/aprendizagem de conceitos e compreensão da importância da 
actividade de produção e educação estatística. O ISLP é dirigido por Reija Helenius, da Finlândia, sendo Sharleen 
Forbes, da Nova Zelândia a outra Deputy Director.
Pedro Campos é Doutor em Ciências Empresariais pela Universidade do Porto. Professor Auxiliar na Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto. Metodólogo no Instituto Nacional de Estatística. É também coorde-
nador da Pós-Graduação em Gestão da Informação e Marketing Intelligence da EGP-UPBS. Mais informações 
sobre a actividade do ISLP podem ser consultadas em: www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/

Duas Conferências em Junho na EGP-UPBS

International Statistical Literacy Project 
Pedro Campos nomeado Deputy Director 
O docente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Pedro Campos, foi recentemente nomeado 
Deputy Director do International Statistical Literacy Project (ISLP) para o quadriénio 2009-2013.

Sessão de Abertura do Curso Especial para a DGCI
Responsável Científico e Pedagógico da Pós-Graduação em Finanças e Fiscalidade, Edição Especial para a DGCI, Professor Elísio Brandão, 
o Director Geral das Contribuições e Impostos, Professor Azevedo Pereira, os Directores das Direcções de Finanças do Porto, Braga, Aveiro, 
Viana do Castelo e Vila Real, Professores da PGFF e os Pós-Graduandos da DGCI.

No dia 15 de Junho, também na EGP-UPBS vai realizar-se a Conferência no âmbito da Pós-Graduação em Comunicação Empresarial. A convidada 
especial é Clara Shih. Esta especialista americana em redes sociais é autora do best seller “The Facebook Era”. Representantes das marcas/empre-
sas tais como a Optimus, Blug, Brandia/IPSIS, Fullsix e LifeTime vão partilhar as suas experiências sobre a utilização dos media sociais.

Vai realizar-se no dia 1 de Junho na EGP-UPBS, Rua dos Salazares a Conferência IMPACTO 
no âmbito da Pós-Graduação em Gestão da Informação e Marketing Intelligence. Tem como 
convidado especial o David Armano – guru Americano da conceptualização “logic+emotion”, 
integrando em perfeição as TI e o marketing das redes sociais. Gonçalo Quadros (Critical Sof-
tware), António Murta (Pathena), estudos de caso da YDreams, Microsoft Mobile e Modelo/
Continente são alguns dos intervenientes.

COM-Multi-WEB

IMPACTO
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A participação da FEP no projecto INTACCT

“Balanced Scorecard – Contribuições para gestão estratégica de uma 
organização: o caso da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto” 
Tese de Mestrado de Fernando Santos

A Universidade do Porto (UP), através da Faculdade de Economia (FEP), participa desde 2007 no projecto de investigação 
pan-europeu INTACCT, financiado pela Comissão Europeia, ao abrigo do Programa Marie Curie, em cerca de 2,5 milhões 
de Euros. Para além da UP, nove universidades europeias integram o projecto: Universidade de Lancaster (RU), que coor-
dena; Universidade HEC (França), Universidade de Frankfurt (Alemanha), Universidade de Chipre (Chipre), Universidade 
de Ljubljana (Eslovénia), Universidade da Macedónia (Grécia), Universidade de Valência (Espanha), Universidade de Til-
burg (Holanda) e Universidade de Varna (Bulgária).  

O projecto tem como tema “The European Financial Reporting 
Revolution: Compliance, Consequences and Policy Lessons”. Em 
termos genéricos, o seu objectivo é o estudo de consequências da 
adopção das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) pela 
União Europeia em 2005. Sendo financiado por um Programa que 
privilegia a formação e a mobilidade de recursos humanos, aque-
le objectivo é prosseguido em paralelo com a formação de jovens 
investigadores (com vista à obtenção de um doutoramento, ou 
de um pós-doutoramento); com a obrigatoriedade destes, apoia-
dos por uma generosa bolsa de estudos, se domiciliarem numa 
das universidades do projecto que não pertença ao seu país de 
origem. Por exemplo, um bolseiro de nacionalidade portuguesa 
não pode ficar sediado na UP. Assim se explica que a FEP tivesse 
acolhido até ao momento, por períodos de um ano, duas bolsei-
ras: uma espanhola, que entretanto concluiu o seu doutoramento 
na Universidade Autónoma de Madrid; a outra eslovena. Da parte 
de jovens investigadores portugueses, um foi acolhido pela HEC 
(Paris); a outra está actualmente na Universidade de Valência. 
Aliás, foi com pena que se constatou a pouca adesão de jovens 
portugueses a este projecto. Os impedimentos a uma maior par-
ticipação foram de dois tipos: alguns candidatos propunham-se 
participar no projecto por períodos muito curtos, que não eram 
compatíveis com os interesses das universidades da rede; outros, 
pura e simplesmente, não estavam dispostos a ir para o estran-
geiro e por lá permanecerem durante o período do seu contrato 
de bolseiros. Foi, sem dúvida, uma oportunidade (parcialmente) 
perdida para os jovens portugueses com interesses na área da 
Contabilidade. 
O projecto implica também, para além da vertente da formação 
dos seus bolseiros, a divulgação dos resultados da investigação 
que vai sendo efectuada. Para o efeito, decorrem regularmente 
“workshops”, colóquios e conferências, cuja organização é asse-
gurada, rotativamente, pelas universidades da rede. Em Setembro 
de 2009 coube à FEP organizar um desses eventos. A equipa local 
do projecto, constituída pelos professores José António Moreira, 

“Balanced Scorecard – Contribuições para gestão estratégica de 
uma organização: o caso da Sociedade de Transportes Colectivos 
do Porto” foi o tema da dissertação de mestrado em Gestão na 
Universidade Lusíada de Lisboa de Fernando Santos. Licencia-
do em Gestão pela Faculdade de Economia, Fernando Santos é 
membro da Ordem dos Economistas e da Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas. Actualmente exerce funções como Técnico 
Superior nos Serviços Financeiros da FEP e é aluno do Mestrado 
em Contabilidade da FEP.
A dissertação versou o tema do Balanced Scorecard, uma inova-
dora ferramenta de gestão estratégica das organizações. Numa 

Patrícia Teixeira Lopes e Rui Couto Viana e a bolseira Katja Kaker, 
com o apoio do “staff” da FEP, preparou uma “workshop” com 
dois dias de duração subordinada ao tema “IFRS, Accounting and 
Financial Institutions”. O evento trouxe ao Porto a comunidade 
INTACCT e teve como oradores alguns dos principais investiga-
dores mundiais na área da Contabilidade. Foi um momento im-
portante para a Faculdade e para alguns investigadores nacionais 
que tiveram oportunidade de nele participarem.
O projecto INTACCT encerra no fim do corrente ano. Por aqui-
lo que já se conseguiu em termos de resultados científicos, mas 
também de formação e mobilidade de recursos humanos no âm-
bito da União Europeia, é de concluir pelo sucesso da iniciativa. 
Será de esperar, pois, que outro projecto similar lhe suceda, quer 
seja com as mesmas instituições universitárias ou outras. É tam-
bém com iniciativas deste género que se constrói uma identidade 
europeia e se estendem as fronteiras do Conhecimento.

primeira parte, são revistas as origens do conceito e o seu desen-
volvimento subsequente, para depois compará-lo com outras téc-
nicas (como sejam, o Tableau de Bord, o Performance Prism, en-
tre outras), terminando com a reflexão sobre as principais críticas 
e sugestões apontadas na literatura actual para o seu desenvolvi-
mento e aprofundamento. Numa segunda parte, o trabalho focou 
um estudo de caso sobre a Sociedade de Transportes Colectivos 
do Porto e a sua experiência de implementação deste modelo de 
gestão, da autoria do renomeado Professor da Universidade de 
Harvard, Robert S. Kaplan.

José António Moreira, Coordenador-local do INTACCT
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25 anos de AAAFEP 

Associação dos Antigos 
Alunos da Faculdade
de Economia do Porto

O ano de 2010 é especial para a nossa associação: foi há 25 anos 
que um grupo de colegas resolveu dar corpo a um certo espírito 
de comunidade que se sentia entre os ex-alunos da FEP. 
Assim sendo, entendemos que deveríamos dar alguma relevância 
a este aniversário e procuramos criar um programa de eventos 
que comemorem os 25 anos já passados e, de alguma forma, re-
lancem a AAAFEP para os próximos 25.
E não poderíamos ter começado melhor: cerca de 100 colegas par-
ticiparam activamente num agradável jantar em Fevereiro, em Ser-
ralves, seguido da conferência “Portugal, a questão económica”, 
bem moderada por Manuel Carvalho, do Jornal Público, e com 
uma excelente intervenção do colega Miguel Cadilhe.
Porque se 2010 é um ano especial para a AAAFEP, poderá ser tam-
bém um ano crucial para Portugal e a isso não ficamos indiferen-
tes. A nossa economia está perante enormes desafios e esperam- 
-se, mais que nunca, boas decisões por parte dos líderes políticos 
e empresariais, para bem do presente e futuro de Portugal. Sem 
rodeios, como é seu timbre, Miguel Cadilhe apontou caminhos a 
seguir e erros a evitar.
Mas se há hoje matéria que está no centro das preocupações de 
quem tem responsabilidades políticas é o desemprego. Entende-
mos assim que deveríamos, na AAAFEP, abordar o tema e discu-
timos com os nossos colegas Daniel Bessa e Silva Peneda, em 
Abril, as políticas sociais num jantar conferência.
E vamos ainda, em Maio, procurar trazer de volta à Faculdade o 
maior número possível de ex-alunos. Com a presença de Teixeira 
dos Santos, vamos realizar um almoço nas instalações da FEP, no 
que pretendemos seja um convívio alargado entre várias gerações 
de colegas.
Porque queremos também desenvolver a componente lúdica da 
nossa associação, no âmbito das comemorações dos nossos 25 
anos estamos a levar a cabo um concurso de fotografia e um tor-
neio de golfe.
É unanimemente reconhecido o papel relevante que teve e tem a 
FEP na formação de quadros nas mais variadas áreas económicas 
e políticas. Mas porque a riqueza da FEP não se esgota nos anos 
de formação que cada aluno passa na faculdade, continuaremos 
na nossa Associação a promover o contacto e a convivência entre 
antigos alunos, aproveitando para discutir temas que sejam rele-
vantes e oportunos e dando, dessa forma, algum contributo para 
o desenvolvimento pessoal de cada um e também da Sociedade.

João F. Coelho, Membro da Direcção da AAAFEP

Na Mostra da Universidade do Porto, no Pavilhão 
Rosa Mota, a FEP ofereceu aos visitantes um Jogo de 
Mercado. Os participantes provaram ser excelentes na 
maximização do seu património. O Jogo de Entradas 
e Saídas na FEP reuniu um sem número de potenciais 
novos alunos que quiserem testar os seus conheci-
mentos sobre a instituição.

Mostra da 
Universidade do Porto
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Foram promovidas diversas actividades e jogos interactivos em gru-
po, um momento de exploração que se tem revelado fundamental 
para a tomada de decisão vocacional.  
A FEP recebeu quase meio milhar de alunos, provenientes de 
Escolas da região Norte do País (Colégio N.a Sr.a do Rosário, 
Escola Secundária Clara de Resende, Escola Secundária Ro-
cha Peixoto, Futurmix - Inovação e Gestão, Lda., Colégio 
Casa-Mãe, Escola Secundária da Lixa, Externato Ribadouro, 
Escola Secundária do Castêlo da Maia, Escola Secundária 
João Gonçalves Zarco, Escola Francesa do Porto, Escola 
Secundária da Boa Nova, Colégio N.a Sr.a de Lourdes, Co-
légio Alemão do Porto, Escola Secundária de Barcelinhos, 
Escola Secundária Tomaz Pelayo, Escola Secundária Olivei-
ra Júnior, Externato de Vila Meã, Escola EB 2/3 de Rio Cal-
do, Escola Secundária de Penafiel, Escola Secundária António 
Sérgio, Colégio de Gaia, Escola Secundária Garcia de Orta), 
acompanhados por 45 professores das respectivas insti-
tuições. Para que seja possível realizar este evento, o 
Gabinete de Apoio ao Aluno conta com a colaboração 
de 90 estudantes voluntários da FEP (alguns deles 
tendo participado no Dia Aberto enquanto visitan-
tes), que desempenharam 
várias tarefas ao longo 
do dia.

8a edição do Dia Aberto

Meio milhar de alunos do secundário 
tomaram de assalto a FEP
Decorreu no passo mês de Março a 8a edição do Dia Aberto FEP. Um 
evento dirigido a estudantes do ensino secundário e do 3° ciclo do ensino 
básico. A iniciativa tem como principal objectivo aproximar a Faculdade 
das Escolas Secundárias dando a possibilidade aos visitantes, eventuais 
futuros alunos da FEP, de conhecerem os cursos oferecidos pela institui-
ção, as respectivas saídas profissionais, assim como os serviços que 
oferece, as instalações, os alunos e o espírito FEP.
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A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) recebeu em 
Abril – nos dias 6, 7 e 8 – o II Fórum NEV. Esta iniciativa, organizada 
pelo Núcleo dos Estudantes Voluntários (NEV) da FEP, contou com a 
presença de um vasto leque de oradores debateram temas como: Bo-
lonha e os Efeitos na Formação; Portugal e o Crescimento Económico 
– Perspectivas; Regionalização – Quais as consequências para o Norte; 
Recursos Humanos – Formação profissional e Desenvolvimento Pes-
soal; Investimento Público e o Problema do Défice; Europa – O que é o 
Tratado de Lisboa?; Empreendedorismo; Associativismo Universitário 
– Presente e Futuro.
Hélder Valente (Docente FEP), Ricardo Morgado (Presidente da FAP), 
Mário Rui Silva (Docente FEP), Álvaro Domingues (Docente FAUP), 
Isabel Santos (Governadora Civil do Porto), Luísa Helena Pinto (Do-
cente FEP), Oliveira Marques (Docente FEP), Rui Henrique Alves (Do-
cente FEP), João José Pinto Ferreira (Director do Mestrado de Inovação 
e Empreendedorismo da FEUP) e Ricardo Martins Costa (Presidente 

Numa época marcada por um rápido crescimento económico, tecnológi-
co e científico, vivem-se hoje transformações que colocam em causa os 
valores éticos e sociais com que se edificam os pilares da sociedade. Se, 
por um lado, estas alterações permitem um desenvolvimento óptimo do 
ser humano, por outro, levantam-se questões relacionadas com as dife-
renças culturais, de substrato socioeconómico, e, ainda, com as acções 
do homem exercidas sobre a natureza e que vêm prejudicando grave-
mente o nosso planeta, colocando em causa o futuro da humanidade.
Urge, deste modo, a necessidade de procurar soluções para estes pro-
blemas, de pensar e olhar o mundo que nos rodeia, de iluminarmos 
novos caminhos, associados a um espírito de comunidade, de preocu-
pação com o outro e com o bem da sociedade em geral.
É neste sentido que surge o projecto “Missão Cidadania 2010”, cujo 
objectivo é alertar e consciencializar, não apenas a comunidade acadé-
mica, mas também a comunidade em geral, para uma maior abertura 
e sentido de responsabilidade social e ambiental. Um projecto liderado 
pela Secção de Integração Académica e Profissional do Gabinete de 
Apoio ao Aluno, em parceria com os diferentes organismos de estudan-

tes: AEFEP, FJC, AIESEC, NEV e Sharing. A missão passa, assim, por 
dar a conhecer o trabalho que se vem fazendo ao nível do voluntariado 
junto da comunidade FEP, e que envolve acções que beneficiam e opti-
mizam programas sociais. Para além disso, a Shaking Minds possibili-
ta também uma participação activa por parte de todos aqueles que se 
identifiquem com os ideais da missão e queiram, assim, contribuir para 
uma sociedade mais justa e um ambiente mais limpo.
Porque é com pequenos passos que se realizam grandes vontades, se 
agitam as mentes, se cumprem objectivos e se abraça um mundo me-
lhor, os estudantes universitários e Instituições de Solidariedade So-
cial, a comunidade académica e o Público em Geral está convidado 
para participar nesta Missão!
O programa de Abril incluiu Conferências, a II Feira de Voluntariado, 
um Concurso FJCidadania’10, uma Feira de Artesanato e o FEP Ali-
ve, um espectáculo cujas receitas reverteram para uma Instituição de 
crianças, o Lar Marista de Ermesinde, que conta com a actuação de 
grupos académicos da FEP e de uma participação especial.

Missão Cidadania ‘10, “Shaking minds”

Alertar e consciencializar, não apenas a comunidade académica, mas também a comunidade em geral, para uma maior abertura e 
sentido de responsabilidade social e ambiental.

II Fórum NEV

Junior Achievement Alumni Portugal) foram alguns dos oradores pre-
sentes.
O projecto do Núcleo de Estudantes Voluntários (NEV) existe na FEP 
desde 2003 e tem resultado num trabalho de cooperação, quer entre 
Estudantes Voluntários quer entre estes e a Secção de Integração Aca-
démica e Profissional do Gabinete de Apoio ao Aluno da Faculdade.
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Descubra as potencialidades da Bolsa de Emprego da FEP…
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto desenvolveu, em 2003, uma ferramenta on-line (www.fep.up.pt/
bolsadeemprego) com o objectivo de estabelecer uma ligação directa entre estudantes/diplomados da FEP e entidades 
empregadoras nas áreas de Economia e Gestão. 

Esta Bolsa de Emprego, cuja utilização é gra-
tuita, é caracterizada pelos seus utilizadores 
com elevada eficácia, rapidez e comodidade.
Actualmente, conta com 4100 candidatos 
(30% estudantes e 70% diplomados) à pro-
cura de uma primeira ou nova oportunidade 
profissional e com 1030 entidades.
As Entidades que pretendem recrutar pro-
fissionais das áreas de Economia e Gestão 
com experiência profissional consolidada, 
poderão fazê-lo também através da Bolsa de 
Emprego On-line da FEP. Assim, através de 
uma pesquisa selectiva de Curricula Vitae po-
derão encontrar 120 profissionais com mais 
de 3 anos de experiência profissional à pro-
cura de novas oportunidades e desafios. Se 
a opção for colocar um anúncio, este poderá 
ser visualizado por cerca de 1000 diploma-
dos com experiência superior a 3 anos.
Sendo a Bolsa de Emprego uma ferramenta 
on-line interactiva, estes números estão em 
constante actualização.

Processo de registo

O acesso é extremamente simples, tendo no entanto que pas-
sar pelas seguintes etapas:
1a.  Cada utilizador deverá efectuar um registo na respectiva 

página da Bolsa de Emprego: www.fep.up.pt/bolsadeem-
prego.

2a.  Uma vez terminado este processo, os dados são enviados 
para uma base de dados, aguardando verificação e auto-
rização por parte da SIAP. Após respectiva verificação, é 
enviado automaticamente um e-mail ao utilizador com os 
respectivos códigos de acesso, gerados pelo sistema.

A partir deste momento, o utilizador já poderá usufruir gra-
tuitamente de todas as potencialidades da Bolsa de Emprego!

Funcionalidades da Bolsa de Emprego

Entidades:
-  Pesquisa e consulta de CV’s mediante critérios de selecção
-  Colocação de anúncios de oportunidades profissionais (com aviso 

automático por e-mail para todos os candidatos que utilizaram há 
menos de 60 dias na Bolsa de Emprego)

- Área de Candidaturas Espontâneas

Candidatos:
- Colocação de CV em português e/ou inglês
- Consulta de anúncios de oportunidades profissionais
- Realização de Candidaturas Espontâneas

Para informações adicionais, contacte: SIAP – Secção de Integração Académica e Profissional
E-mail: bolsademprego@fep.up.pt - Telf. 225571150/55
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Este livro aborda a relação Patentes-Investigação e Desenvolvi-
mento (I&D) sob uma nova perspectiva, analisando uma questão 
crítica até à data negligenciada pela literatura existente na área: 
poderá uma maior quantidade de patentes ter um efeito negativo 
sobre o investimento em I&D? 
Oferecendo uma síntese profunda e rigorosa da literatura teórica 
e empírica na área, o livro evidencia os argumentos que podem 
suportar o impacto negativo das patentes sobre o investimento 
em I&D. 
O sistema de patentes parece ter criado um incentivo a uma ex-
cessiva actividade de patenteação sem acautelar o impacto signi-
ficativo (e, porventura, negativo como demonstram os autores) 
do investimento nas actividades de I&D e para a existência de 
determinados custos que efectivamente diminuem o nível de in-
vestimento óptimo em I&D das empresas e desaceleram o pro-
gresso tecnológico.
Este livro apresenta argumentos sólidos contra abordagens do 
tipo ‘one-size-fits-all’ no âmbito da legislação dos Direitos de Pro-
priedade Intelectual entre diferentes áreas tecnológicas e distin-
tas fases de desenvolvimento tecnológico dos países, fornecendo 
uma competente e interessante análise, útil quer para as autori-
dades de política, quer para investigadores académicos e outros 
indivíduos com interesse nestas questões.

Livro: Strong Patenting, Weak R&D. When 
too much “easy” patenting “hurts” R&D

Autores: Alexandre Almeida; Aurora A.C. 
Teixeira; Cristina Santos.

Editora: VDM Verlag

Data de Edição: 2010 Março 

Alexandre Almeida
Licenciado e Mestre em Economia pela FEP. Doutorando em 
Economia na Faculdade de Economia, Universidade do Porto. 
Consultor da CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Norte) e docente-convidado na ESB 
- Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica e 
Universidade de Aveiro.

Aurora A. C. Teixeira
Doutorada em Science and Technology Policy Studies pelo 
SPRU (Science and Technology Policy Research), Universidade 
de Sussex, R.U.. Professora auxiliar com agregação da Faculda-
de de Economia, Universidade do Porto. Investigadora do CEF.
UP (Centro de Economia e Finanças da UP), OBEGEF (Obser-
vatório de Economia e Gestão de Fraude) e INESC Porto (Ins-
tituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto).

Cristina Santos
Licenciada e Mestre em Economia pela FEP. Doutoranda em 
Economia na Faculdade de Economia, Universidade do Porto. 
Consultora da CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Norte) e docente-convidada no ISSSP 
- Instituto Superior de Serviço Social do Porto.

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto, representada 
pela investigadora Sara Cruz (doutoranda em Economia na FEP), apre-
sentou os resultados de um estudo sobre o impacto do Projecto TII 
– “Tecnologia, Inovação e Iniciativa” (mais do que uma vez premiado), 
lançado pelo CITEVE e pela Microsoft em 2006, e que se destina a 
combater a iliteracia digital junto dos desempregados do sector têxtil, 
num evento que contou com a presença da Ministra do Trabalho e da 
Solidariedade Social, Helena André, e que teve lugar no passado dia 30 
de Março, no Palácio da Bolsa do Porto.
Este evento teve por base o lançamento do programa “Desafio Empre-
go XXI”, promovido em parceria pelo CITEVE e Microsoft Portugal, e 
resulta de uma evolução do programa TII, tendo como objectivo fazer 
chegar o projecto a um maior número de pessoas e diversificar a tipo-
logia de oferta de formação/ emprego.
A sessão contou com o depoimento do Director Geral do Emprego, As-
suntos Sociais e Igualdade de Oportunidades da Comissão Europeia, 
Robert Strauss, e ainda com um debate subordinado ao tema “Estra-
tégia 2020 em Portugal”, dinamizado pelos presidentes da Agência 
Nacional de Qualificações, Luís Capucha, do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, Francisco Madelino e pelo Presidente do Con-
selho Económico e Social, Silva Peneda. 
O encerramento esteve a cargo de Rui Moreira, Presidente da Associa-
ção Comercial do Porto.

FEP apresenta estudo no 
Lançamento do Programa
de Emprego do CITEVE
- Microsoft Portugal
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Estante

A obra apresenta uma síntese dos principais conteúdos da Ma-
croeconomia moderna, detalhados e ilustrados com a evolução 
recente da economia portuguesa. 
Inclui um vasto conjunto de exercícios resolvidos e propostos, 
abrangendo áreas tão diversas como mercado de trabalho, con-
sumo, investimento, contas públicas, contas e competitividade 
externa e moeda e mercados financeiros.

Tendo por mote uma homenagem à memória de Leonor Vas-
concelos Ferreira, que em vida, como poucas e poucos, tentou 
reflectir, investigar, analisar problemas – designadamente, os da 
pobreza e da desigualdade nos rendimentos – que eram relevan-
tes para ela, quer de um ponto de vista intelectual, quer ao nível 
das suas convicções e das suas crenças, o livro, organizado pelos 
professores e investigadores da FEP Aurora Teixeira, Sandra Silva 
e Pedro Teixeira, tem por objectivo responder à questão “O que 
sabemos sobre a pobreza em Portugal?”.
O livro reúne um conjunto de oito multidisciplinares e rigorosas 
reflexões críticas versando distintas perspectivas do fenómeno da 
pobreza e desigualdades sociais: direitos humanos; indicadores 
de pobreza e desigualdade; pobreza, educação, habitação, bem-
estar social e desigualdade de género; e instrumentos de comba-
te à pobreza (ver Caixa). 
Diversas individualidades, responsáveis por organizações so-
bejamente conhecidas pela respectiva importância de actuação 
no terreno do domínio da pobreza (Isabel Jonet, Presidente da 
Federação Portuguesa do Banco Alimentar Contra a Fome), de-
sigualdade (Natividade Coelho, Vice-Presidente da CITE - Comis-
são para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), habitação e 
reabilitação urbana (Ana Paula Delgado, Administradora Execu-

Súmula dos conteúdos do livro
I.  O Contributo Científico de Leonor Vasconcelos Ferreira – por Aurora Teixeira, 

Sandra Silva, Pedro Teixeira (Faculdade de Economia, Universidade do Porto)
II.  O Contributo Institucional de Leonor Vasconcelos Ferreira – por José Carlos Mar-

ques dos Santos (Reitor da Universidade do Porto) e José da Silva Costa (Director 
da Faculdade de Economia do Porto)

III.  Pobreza, direitos humanos e democratização da economia – por Manuela Silva 
(ISEG, Universidade Técnica de Lisboa)

IV.  Reflexões sobre a Pobreza em Portugal
 _  Os Desafios da Pobreza – por Ana Cardoso (CESIS – Centro de Estudos para 

a Intervenção Social);
 _  O microcrédito como instrumento de robustecimento da Economia Social – 

por Manuel Brandão Alves (ISEG, Universidade Técnica de Lisboa);
 _  A relação entre educação e pobreza em Portugal – por Nuno Alves (Banco de 

Portugal).
V. Reflexões sobre as Desigualdades Sociais em Portugal
 _  Algumas Reflexões sobre a Evolução Recente da Desigualdade e do Bem-estar 

Social em Portugal – por Carlos Farinha Rodrigues (ISEG, Universidade Técnica 
de Lisboa);

 _  Diferenciais salariais de género e educação em Portugal – por Maria do Pilar 
Gonzalez (Faculdade de Economia, Universidade do Porto);

 _  Desigualdade, pobreza e habitação: interrogações sociológicas geradas por 
uma investigação sobre a cidade do Porto – por Virgílio Pereira (Faculdade de 
Letras, Universidade do Porto)

VI.  Reflexão sobre Indicadores Sociais – por José Madureira Pinto (Faculdade de 
Economia, Universidade do Porto)

Livro: O que sabemos sobre a pobreza em Portugal? Tributo à 
Professora Leonor Vasconcelos Ferreira

Organizadores: Aurora Teixeira, Sandra Silva e Pedro Teixeira

Editora: Vida Económica

Data de Publicação: Maio 2010

Livro: Fundamentos Microeconómicos
da Macroeconomia. Exercícios Resolvidos
e Propostos

Autores: Aurora C. Teixeira, Sandra Silva, 
Ana Ribeiro, Vitor Carvalho

Editor: Grupo Editorial Vida Económica 

Data de Edição: 2010 Março

Este manual distingue-se pela sua ênfase nos princípios microe-
conómicos da Macroeconomia.

Público-alvo
Estudantes das mais variadas áreas, em especial os de Economia, 
Gestão; todos aqueles que estão interessados em perceber o fun-
cionamento das economias na actualidade.

Estrutura da obra
- Mercado de Trabalho
- Restrições Orçamentais, Consumo e Investimento
-  Restrição Orçamental Intertemporal do Governo e as Contas 

Públicas
-  Restrição Orçamental Intertemporal da Nação, Balança Corren-

te e Taxa de Câmbio Real
- Moeda e Mercados Financeiros
- Soluções dos exercícios

tivo da Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana) e de pro-
dução de indicadores e informação de mensuração da pobreza e 
desigualdade (Alda Carvalho, Presidente do Instituto Nacional de 
Estatística) contextualizam os contributos supra citados, comple-
mentando-os, ao fornecer a problematização da implementação 
prática de algumas medidas de política nestas áreas.
Este livro é de especial relevância para estudantes e investigado-
res. Adicionalmente, a sua vertente prática e visão holística tor-
nam-no um instrumento essencial para todos aqueles que no seu 
dia-a-dia lidam profissionalmente com as questões associadas à 
pobreza e à desigualdade dos rendimentos.



(Candidaturas: 1a fase - 3 a 31 de Maio | 2a fase - 10 a 20 de Julho)

(Candidaturas: 3 a 31 de Maio)


