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Os nossos profissionais

Ana Teresa Tavares tem 31 anos e lecciona,

na Faculdade de Economia da Universidade

do Porto (onde se l icenciou) temas

relacionados com a globalização, integração

económica e estratégias de multinacionais.

É a vencedora da XV edição do Prémio Dona

Antónia Adelaide Ferreira. Uma distinção que

FEPFaculdade de Economia da Universidade do Porto

Editorial
Hoje, por ocasião das comemorações dos 50 anos da sua
primeira aula, a Faculdade de Economia da Universidade
do Porto (FEP) conta já com 45 gerações de licenciados
em Economia e Gestão e com mais de 6000 graduados
que constituem um valor acrescentado para uma instituição
que é uma referência nacional no ensino e investigação da
Economia e Ciências Empresariais.
Uma escola moderna tem de ser uma escola aberta ao
exterior. Para essa abertura ao exterior vários passos estão
a ser dados na FEP.
Primeiro, a criação de um gabinete de inserção na vida
activa veio disponibilizar os meios e a vontade para uma
auscultação regular dos licenciados inseridos no mercado
de trabalho, bem como das instituições empregadoras. A
Faculdade de Economia do Porto, desde há uns anos
ausculta regularmente os seus licenciados tirando desses
inquéritos indicações preciosas sobre o tempo de inserção
na vida activa, sectores de actividade onde os seus
licenciados exercem a sua profissão, evolução das
remunerações ao longo dos anos iniciais da carreira
profissional, áreas científicas onde os licenciados entendem
que seria necessário melhorar a formação, etc.
Segundo, a curto prazo será criado um Conselho Consultivo.
Terão assento neste orgão consultivo personalidades
exteriores à FEP de reconhecido mérito que muito poderão
ajudar a escola a desenhar os seus seus cursos e as suas
iniciativas tendo em conta uma melhor percepção da sua
envolvente.
Inserindo-se igualmente neste objectivo de abertura ao
exterior,  é lançado hoje, neste dia festivo, o número zero
do NotíciasFEP, boletim informativo da FEP a publicar com
regularidade. Com este boletim informativo pretendemos
divulgar as iniciativas realizadas ou a realizar na FEP, bem
como dar destaque a informações que consideremos
relevantes sobre os nossos alunos, graduados, docentes
e funcionários. É nossa expectativa que a publicação deste
boletim informativo contribuirá significativamente para
valorizar substancialmente as actividades desenvolvidas
na FEP e para dar destaque a percursos científicos e
profissionais de excelência por parte dos nossos
graduados.

(Prof. Doutor José da Silva Costa, Director da FEP)

“No Pátio das Nações do Palácio da Bolsa juntaram-se sete centenas de
alunos, docentes e funcionários não docentes para comemorar o 50°
Aniversário da FEP”

“Resultados de inquérito revelam que os Licenciados da FEP têm fácil
inserção no mercado de trabalho”

Prémio Dona Antónia atribuído a docente da FEP
Ana Teresa Tavares junta-se, assim, ao nome de outras licenciadas da FEP como
Elisa Ferreira, Estela Barbot e Graça Cavaco
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para aquela docente da FEP significa “o reconhecimento do

trabalho desenvolvido”. O espírito empreendedor e o percurso

destacado nas áreas da economia e gestão empresarial

desta jovem profissional valeram-lhe a distinção que a coloca

ao lado de outras mulheres, empresárias e gestoras já

galardoadas, como Maria Barroso, Vera Nobre da Costa,

Estela Barbot, e Elisa Ferreira.

A eleita foi escolhida pelo Júri do Prémio Dona Antónia, que

inclui personalidades como Artur Santos Silva, presidente do

BPI, Rui Moreira, presidente da Associação Comercial,

Ludgero Marques, presidente da Cifial e da Associação

Empresarial de Portugal, Valente de Oliveira, ex-ministro,

Carlos Barral, ex-governador civil do Porto e representantes

dos descendentes da Ferreirinha. O prémio foi entregue pela

escritora Isabel Alçada Vilar.

No seu curriculum consta uma licenciatura em Gestão pela

FEP (tendo vencido o Prémio da Fundação Engº António de

Almeida para a melhor nota do curso) um Masters em Eco-

nomia Internacional pela Universidade de Reading, Reino

Unido – grau atribuído com a melhor classificação de sempre

–, um doutoramento em Economia pela mesma universidade

– obtido sem correcções, facto inédito na história do depar-

tamento –, e um pós-doutoramento na Universidade de

Strathclyde (Reino Unido).

O seu trabalho tem sido desenvolvido no âmbito da

investigação, ensino e consultoria. Actualmente, está a

escrever um livro sobre estratégias de empresas multi-

nacionais, globalização e integração económica. Um livro

que deverá ficar concluído no final de 2003. A sua actividade

de investigação é deveras activa, colaborando com autores

de referência mundial nas áreas da teoria da firma e

investimento directo estrangeiro (IDE), impacto do IDE no

desenvolvimento económico, e políticas face ao IDE. Recebeu

recentemente dois prémios de melhor artigo apresentado em

conferências internacionais de IDE.

Na área da consultoria, trabalha directamente com a

administração da Agência Portuguesa do Investimento, na

promoção de IDE (e investimento de origem nacional) em

Portugal. Foi também consultora de diversas entidades

nacionais e estrangeiras, como por exemplo a Comissão de

Coordenação da Região Norte e a UNCTAD. Tem

representado Portugal nos fora internacionais de instituições

de promoção de investimento, bem como nos expert meetings
mundiais de políticas de IDE.

www.fep.up.pt
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Associativismo

A FEP Júnior Consulting (FJC), empresa júnior de consultoria
sedeada na Faculdade de Economia do Porto promoveu em
Março, a terceira edição da feira do emprego. Uma organização
que pretendeu aproximar o mercado de trabalho do meio
estudantil. Durante uma semana, as empresas participantes

divulgaram junto dos estudantes da FEP toda a informação

na área do emprego e da formação profissional, incluindo

ofertas de estágio, acções de formação e recrutamento.

Criada em 1997, sob a forma de associação sem fins lucra-

tivos, a FJC visa aproximar o meio académico da realidade

empresarial através da elaboração de projectos na área da

consultoria. Constituída por cerca de 40 estudantes, de
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A Faculdade de Economia da Universidade do

Porto comemora este ano 50 anos. Ciclos de

conferências, concertos e exposições foram

alguns dos eventos que marcaram o arranque

das festividades em Março de 2003. Do vasto

programa das comemorações, especial destaque

para a cerimónia solene que em 28 de Maio de

2003 assinalou o 50º Aniversário da publicação

do decreto-lei que assinala a criação da FEP.

No Salão Nobre, os lugares estavam reser-

vados para receber os alunos do primeiro curso

(1953-1958).

Em livro, para a posteridade, ficaram centenas

de imagens que retratam as 46 gerações de

licenciados, reunidas numa

fotobiografia, cujo lançamento

encerrou a Sessão Solene.

À noite, o Parque das Nações,

no Palácio da Bolsa, vestiu-se

de vermelho e branco para

celebrar os 50 anos da

Faculdade de Economia da

Universidade do Porto. O jantar

of ic ia l  comemorat ivo do

aniversário contou com cerca

50 Anos, 45 gerações de licenciados

de sete centenas de actuais e antigos alunos,

funcionários docentes e não docentes, e outras

figuras de algum modo ligadas a este meio século

de história e que desejaram associar-se a este

evento único na vida da instituição.

As comemorações dos 50 Anos continuam até

Empresa Júnior da FEP aproxima o meio académico do mundo
empresarial

A TAFEP- Tuna Académica da Faculdade de Economia comemorou
o seu 10º aniversário no passado mês de Abril, com a realização
de um concerto no Rivoli Teatro Municipal. Um espectáculo
inserido no programa de comemorações dos 50 Anos da FEP.
“Passos Perdidos” e “P'ra Nunca Esquecer” são os dois CD

já editados. No ano em que se comemoram os 50 anos da

Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a TAFEP

prepara a edição do terceiro CD, com faixas gravadas ao vivo

neste espectáculo.

Concerto Comemorativo do 10°
Aniversário da TAFEP

Economia e Gestão, a FJC encontra-se organizada de forma

rigorosa e profissional. Está inserida no Movimento Interna-

cional de Empresas Júnior, o que possibilita, através da

subcontratação de outras Empresas Júnior, a prestação de

serviços a nível internacional (Europa e Brasil), permitindo,

deste modo, que os clientes possam obter estudos interna-

cionais de forma rápida e eficiente, a preços indubitavelmente

mais baixos, sem comprometer a sua qualidade. A criação

de parcerias com empresas de grande prestígio e líderes de

mercado é o meio privilegiado para a concretização do

objectivo da FEP Júnior Consulting – possibilitar a aproximação

efectiva entre a realidade académica e o meio empresarial.

FEPFaculdade de Economia da Universidade do PortoEm dia
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ao final do ano: em Novembro, no dia 5, Abertura Solene do

Ano Lectivo 2003-2004 e comemoração dos 50 anos da

primeira aula. Nesse mesmo dia inaugura-se a Exposição de

Arte “Jovens Artistas”. Nos dias 5 e 6 de Dezembro, o concerto

de encerramento pela Orquestra Nacional do Porto e Círculo

Portuense de Ópera, nos Claustros do Mosteiro de São Bento

da Vitória, encerra o programa das comemorações (Ver

Agenda página 4).

Os artigos alusivos aos 50 Anos da FEP
podem ser adquiridos na FEP ou em www.fep.up.pt/50anos
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A investigação em Ciências Sociais e, em particular, na Economia
deixou há muito de ser uma actividade exclusiva ou predominante-
mente desenvolvida em moldes artesanais e no isolamento dos
gabinetes.
De facto, à semelhança do que ocorreu nos domínios mais prestigiados
das Ciências Físicas e da Natureza, a comunidade dos estudiosos
daquelas áreas do conhecimento vem adoptando formas de orga-
nização de trabalho, em que a divisão e coordenação de tarefas e
o estabelecimento de redes de comunicação e de aferição recíproca
de resultados são elementos fundamentais. Trata-se, por um lado,
de tentar racionalizar e aperfeiçoar os procedimentos através dos
quais se descobrem, interpretam e observam metodicamente as
complexidades, sempre imprevisíveis, do real; trata-se, por outro, de
garantir condições para que possam ser postos em confronto modos
diversos de entender globalmente o mundo e de justificar, entre
pares, a plausibilidade das explicações - sempre provisórias, sempre
aperfeiçoáveis - sobre alguns dos seus mistérios.
Desde a sua formação, nunca as Ciências Sociais e a Economia
deixaram de ser objecto de desconfianças e acusações várias, a
principal das quais talvez seja a de serem incapazes de atingir o rigor
de outras disciplinas científicas, nomeadamente por impossibilidade
de elaborarem modelos analíticos formalizados matematicamente.
A resposta dos especialistas assim desafiados foram muito variadas,
mas têm oscilado entre duas posições extremas: a dos que adoptam
o desígnio da matematização como principal forma de garantir a
legitimidade das suas propostas interpretativas; e a dos que, em
nome da historicidade incontornável dos factos sociais, reclamam
para as suas ciências  metodologias qualitativamente distintas das
que foram adoptadas pela maioria das Ciências Físicas e da Natureza.
As tendências actuais da análise sobre economia e sociedade
ressentem-se das orientações adoptadas, nos centros de investigação
existentes, em relação às posições extremas atrás identificadas.
O quadro institucional em que se desenrola a pesquisa deve garantir
condições de afirmação da diversidade dos pontos de vista. Só assim,
parece, haverá condições para forjar estratégias metodológicas que,
sem abdicar do rigor e coerência exigido às construções científicas,
tenham em conta a especificidade das relações económico-sociais.
O enquadramento da investigação (I&D) na FEP tem-se consolidado
em grande parte de forma descentralizada a partir da diversidade
das áreas temáticas, das ideias e das abordagens que foram
emergindo na instituição. Os produtos dessa investigação apresentam-
-se em diversos formatos, com maior ou menor ligação à formação
e conteúdos de carácter académico ou à prestação de serviços de
I&D à comunidade.
A investigação directamente ligada à formação tem a sua maior
expressão nas teses de doutoramento, quer em Economia, quer em
Ciências Empresariais, e em alguns trabalhos realizados no âmbito
das várias áreas que compõem a oferta de mestrados na FEP.
Recentemente, surgiram também exemplos muito promissores, que
se espera venham a ter continuidade, de bolsas de iniciação à
investigação científica que têm permitido enquadrar estudantes de
pré-graduação nas estruturas de I&D da FEP.
Os resultados da investigação académica, teórica ou aplicada, levada
a cabo por docentes têm nos Working Papers da FEP uma forma
imediata de divulgação; mas esta é frequentemente complementada
com a apresentação dos trabalhos em encontros científicos -
seminários, conferências e workshops. A publicação em livros e em
revistas especializadas constitui, actualmente, o produto final da
investigação mais valorizado nas comunidades académicas, uma
vez que, em princípio, tal publicação garante que os resultados

Investigação

científicos sejam submetidos ao escrutínio e controle cruzado dos
especialistas nas áreas em causa.
A investigação aplicada em serviços de I&D é, em princípio, mais
focada em aplicações directamente utilizáveis pelos diversos agentes
(empresas, autarquias, serviços públicos) que formam a comunidade
envolvente da universidade. Nem por isso está excluído que surjam
nestes trabalhos sugestões preciosas para o aperfeiçoamento teórico
e técnico-metodológico das áreas científicas de enquadramento.
No que respeita ao financiamento, os projectos de investigação
académica e os directamente ligados à formação universitária são
geralmente financiados por instituições públicas ou de carácter não
lucrativo - Comissão Europeia, Ministério da Ciência e do Ensino
Superior, Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e Fundação
Gulbenkian, por exemplo. Por sua vez, os serviços de I&D são objecto
de contratação comercial com as entidades - empresas e instituições
- que os procuram.
Sem prejuízo da investigação realizada a título individual ou em
grupos informais de investigadores, é nos centros de investigação
que, hoje, se enquadra grande parte das actividades de I&D
desenvolvidas na FEP.
O CEMPRE - Centro de Estudos Macroeconómicos e Previsão, o
CETE - Centro de Estudos de Economia Industrial, do Trabalho e da
Empresa e o NIAAD - Núcleo de Inteligência Artificial e Análise de
Dados têm acolhido uma grande parte da investigação académica
e ligada à formação. São, por isso, financiados pela FCT e, nesse
âmbito, sujeitos a avaliações periódicas por painéis científicos
internacionais. Por sua vez, o CEDRES - Centro de Economia e
Desenvolvimento Regional, Estudos e Serviços tem tido uma expressão
mais significativa na produção de serviços de I&D nas respectivas
áreas de competência.
Completando o enquadramento institucional da investigação, o ISFEP
- Instituto de Investigação e Serviços da FEP, que gere a interface
com a comunidade, tem como uma das suas missões a valorização
da investigação produzida na FEP. Por isso, os serviços de I&D
produzidos na FEP, quer nos centros de investigação, quer de forma
não integrada, são contratados através do ISFEP.

Álvaro Aguiar e José Madureira Pinto

O enquadramento da investigação científica na FEP

Endereços relevantes:

Working Papers da FEP
http://www.fep.up.pt/investigacao/workingpapers/workingpap
ers.htm

Seminários da FEP
http://www.fep.up.pt/investigacao/seminarios

CEMPRE - Centro de Estudos Macroeconómicos e Previsão
http://www.fep.up.pt/investigacao/cempre

CETE - Centro de Estudos de Economia Industrial, do Trabalho e da
Empresa
http://www.fep.up.pt/investigacao/cete

NIAAD - Núcleo de Inteligência Artificial e Análise de Dados
http://www.niaad.liacc.up.pt

CEDRES - Centro de Economia e Desenvolvimento Regional, Estudos
e Serviços - http://www.fep.up.pt/investigacao/cedres.html

ISFEP - Instituto de Investigação e Serviços da FEP
isfep@fep.up.pt

FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
http://www.fct.mces.pt



Agenda

5 de Novembro
50° Aniversário da 1ª Aula de 1953-1954
Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo
2003/2004
Local: FEP – Salão Nobre (Entrada Livre)
Hora: 16h00
Inauguração da Exposição de Arte “Jovens Artistas”
Organização: Associação de Estudantes da FEP
Local: FEP    Hora: 18h00

13 de Novembro
Ciclo Novos Investigadores da FEP
Pedro Nuno Teixeira, FEP
Local: Sala 260 – FEP    Hora: 17h30

20 de Novembro
Programa de Seminários da FEP
Argentino Pessoa, FEP
“Ideas – driven growth: the OECD evidence”
Local: Sala 260 – FEP    Hora: 17h30

27 de Novembro
Programa de Seminários da FEP
Ana Brochado, FEP e Universidade Portucalense
“A coexistência entre a inovação tecnológica, as
condicionantes políticas e o desenvolvimento
económico – uma aplicação da aná l ise
classificatória a 54 países para a compreensão
do eixo do bem-estar”
Local: Sala 260 – FEP    Hora: 17h30

4 de Dezembro
Programa de Seminários da FEP
Carlos Pimenta, FEP
“Interdisciplinaridade na Economia”
Local: Sala 260 – FEP    Hora: 17h30

5 e 6 de Dezembro
Concerto pela Orquestra Nacional do Porto e Coro
do Círculo Portuense de Ópera
Local: Claustros do Mosteiro de São Bento da
Vitória
Hora: 21h30 (Bilhetes à venda na Faculdade de
Economia / Associação de Estudantes (AEFEP)
e Associação de Antigos Alunos (AAAFEP). A
partir do dia 6 de Novembro estarão à venda no
Mosteiro de São Bento da Vitória.

11 de Dezembro
Programa de Seminários da FEP
Ana Paula Africano, FEP
Local: Sala 260 – FEP    Hora: 17h30

18 de Dezembro
Programa de Seminários da FEP / Seminários de
Economia do CETE
Rosa Forte, FEP
“Subcontratar ou investir? Decisões empresariais
com informação assimétrica ao nível das
transacções internacionais”
Local: Sala 260 – FEP    Hora: 15h30
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Licenciados da FEP com fácil inserção
no mercado de trabalho

82,8% dos alunos recém-formados encontram o primeiro
emprego em menos de três meses após a conclusão
do curso

Educação Contínua

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto promoveu,
no passado mês de Junho, a sessão de apresentação da
nova Pós-Graduação em Gestão Imobiliária iniciada no
presente ano lectivo. Uma cerimónia que foi presidida por
Ricardo Figueiredo, Vereador da Câmara Municipal do Porto
com o Pelouro do Urbanismo e Mobilidade.
Proporcionar formação básica nas áreas funcionais da

gestão (finanças, marketing, operações e estratégia) e

compreender o funcionamento do mercado imobiliário

e o enquadramento macro-económico, legal e fiscal em

que se insere, são alguns dos objectivos do novo curso.

A integração dos projectos imobiliários na estratégia

empresarial, o estudo das principais técnicas e modelos

de avaliação de activos imobiliários e os diferentes

instrumentos de financiamento de projectos, a

compreensão do processo de investimento e os aspectos

práticos de desenvolvimento e gestão de empreendi-

mentos, são outras áreas de estudo. Pretende-se que

a frequência deste curso permita aos diplomados a

certificação pela CMVM como peritos avaliadores de

imóveis, estando em curso o correspondente pedido de

certificação.

O curso destina-se a licenciados que desempenham

funções nos vários segmentos da actividade imobiliária:

gestores intermédios e técnicos de empresas de gestão

e promoção imobiliária, avaliadores imobiliários, consul-

tores imobiliários, técnicos de instituições bancárias na

Pós-Graduação em Gestão Imobiliária

FEP LANÇOU NOVO CURSO
área do imobiliário, gestores e técnicos de empresas de

construção civil, gestores de fortunas, gestores de fundos

de investimento imobiliário, técnicos de serviços públicos

e de autarquias ligados às áreas de planeamento

urbanístico, licenciamento e gestão do património, etc.

As aulas, em horário pós-laboral, decorrem às sextas e

aos sábados e tiveram início no passado dia 26 de

Setembro. Sob a direcção científica dos professores Ana

Paula Serra e Rui Alves, o curso conta com a colaboração

docente de António Gil Machado, a trabalhar há dez

anos no sector imobiliário, bem como de diversos

professores das Faculdades de Economia, Engenharia

e Arquitectura. O plano de estudos inclui disciplinas

como: Estratégia Imobiliária, Direito do Imobiliário, Análise

de Projectos, Marketing no Imobiliário, Planeamento

Urbanístico, Gestão de Empreendimentos, etc. Aos

alunos que obtiverem aprovação em todas as disciplinas

será atribuído um Diploma de Pós-Graduação, emitido

pela Faculdade de Economia do Porto.

Os candidatos devem ter uma licenciatura adequada, tal

como Gestão, Economia, Engenharia, Arquitectura ou

Direito. Podem ser aceites candidatos com licenciaturas

noutras áreas após apreciação curricular. A experiência

profissional é um requisito importante na apreciação da

candidatura. É dada preferência aos candidatos que

tenham pelo menos dois anos de experiência profissional,

de preferência no sector imobiliário.

Candidaturas a decorrer

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO INTERNACIONAL
(5ª Edição, 2003/2004)
Decorrem até 14 de Novembro do corrente ano as candidaturas para a 5ª edição da Pós-Graduação em Gestão

Internacional da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Actualizar e desenvolver as competências indispensáveis ao sucesso dos processos de internacionalização, treinando

os participantes nas mais recentes metodologias e instrumentos necessários à abordagem dos mercados internacionais,

são alguns dos principais objectivos desta Pós-Graduação. O arranque das aulas do primeiro módulo está agendado

para Janeiro do próximo ano, devendo o período de selecção decorrer entre os dias 17 e 19 de Novembro de 2003.

Este curso, já na 5ª edição, destina-se a gestores a quem, no âmbito dos processos de internacionalização das empresas,

são exigidos elevados padrões de desempenho em termos de decisão e de negociação, bem como a profissionais com

elevada autonomia de decisão, nas diferentes áreas funcionais da empresa, que tenham que participar na internacionalização

do respectivo negócio.

FEPFaculdade de Economia da Universidade do PortoEm dia

Os resultados do inquérito realizado pelo Gabinete de Apoio ao Aluno, com

vista a avaliar a inserção profissional dos Licenciados pela Faculdade de

Economia da Universidade do Porto, apontam para uma rápida e estável

entrada no mercado de trabalho. Os inquéritos postais, realizados anualmente

desde 2000, permitem dispor de informação harmonizada sobre aspectos

relevantes dos percursos de inserção profissional. Em conjunto com os

anteriormente realizados (anos lectivos de 1994/95 a 1999/2000) permitem

um aprofundado conhecimento de sete gerações de licenciados da FEP.

Recentemente divulgados, estes resultados constituem um sinal positivo

da qualidade e dinamismo da formação oferecida pela FEP. Com efeito,

a maioria dos licenciados inquiridos havia já encontrado colocação profissional

antes de terminar o curso – 58,5% iniciaram a primeira actividade profissional

em menos de um mês após a conclusão da licenciatura e cerca de 82,8%

estava a trabalhar em menos de três meses após a conclusão do curso.

Além disso, dois em cada três licenciados mantiveram o emprego inicial.

Por outro lado, a evolução da distribuição das remunerações desde o início

da actividade apresenta um decréscimo significativo do peso do escalão

de remunerações mensais líquidas inferiores a 748 Euros (de 58,4% para

39,4%) com importante reforço do peso do escalão dos 748 Euros a 1246

Euros (de 35,5% para 54%).

O sector dos serviços continua a ser o principal empregador dos recém-

licenciados da FEP e a Região do Norte a principal área geográfica de

emprego, embora se identifique uma importância crescente de emprego

noutras regiões.

O aprofundamento da formação na área das ciências empresariais parece

fundamental aos licenciados pela FEP que, em número significativo,

enunciam vontade de continuar a sua formação nesta área. A pós-graduação

e o mestrado em Ciências Empresariais, bem como o MBA em Finanças,

encontram-se entre as formações avançadas mais desejadas.

Refira-se que a Secção de Integração Académica e Profissional (SIAP),

integrada no Gabinete de Apoio ao Aluno, lançou, em Fevereiro deste ano,

a versão On-line da Bolsa de Emprego que estabelece uma ligação directa

entre finalistas e licenciados da FEP e entidades empregadoras. Este novo

recurso, que aproxima candidatos e empregadores, está a revelar-se uma

ferramenta de grande utilidade para quem procura emprego e para as

empresas que procuram profissionais nas áreas da Economia e Gestão.
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