
Em Setembro passado demos início a um
novo ano lectivo. A admissão de novos
alunos para o primeiro ciclo (licenciaturas)
é mais visível tanto para a generalidade
da academia como para o cidadão comum.
Para esse facto contribuem a importância
que a imprensa geralmente atribui ao
preenchimento de vagas e às classificações
de acesso ao ensino superior público, bem
como, a alteração de rotina associada às
recepções aos caloiros nas diversas aca-
demias. Contudo, esta imagem já não
representa em toda a sua plenitude a vivên-
cia do início de um novo ano lectivo em
algumas escolas do ensino superior.
A FEP, no presente ano lectivo, admitiu
cerca de 350 alunos de licenciatura e mais
de 400 alunos de pós-graduação (pós-
graduações para executivos, mestrados e
doutoramentos). Esta nova realidade gera
novos desafios e novas oportunidades.
Primeiro, é necessário criar as condições
logísticas necessárias à satisfação das
exigências diferenciadas destes dois tipos
de utentes.
Segundo, é fundamental adaptar o quadro
institucional para assegurar espaço de
intervenção aos estudantes de pós-
graduação.
Terceiro é imperioso adaptar os serviços
a uma nova realidade com utentes que
permanecem na escola em horário pós
laboral. Os benefícios associados a esta
mudança são enormes, nomeadamente
ao nível da investigação, da formação
especializada e da maior interacção com
a envolvente empresarial. Esta nova rea-
lidade é já visível na FEP nas múltiplas
iniciativas que decorrem nos cursos de
pós-graduação com convidados do mundo
empresarial e do mundo académico.
Agora há que abrir ainda mais essas ini-
ciativas às empresas e organizações profis-
sionais, para que a FEP assuma ainda
maior centralidade na oferta de formação
em Economia e Gestão.
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Durante os anos de 2007 a 2010 a FEP participará num projecto
integrado do 60 Programa Quadro da União Europeia que será
levado a cabo por um consórcio de 24 equipas de investigação. O
projecto “CAPRIGHT - Resources, rights and capabilities: in search
of social foundations for Europe”, inspirado na abordagem das
capacidades (capabilities) de Amartya Sen, prevê estudos  sobre
mercado de trabalho, emprego e protecção social. A participação
da FEP, será centrada sobre o estudo  da implementação das

políticas de activação do mercado de trabalho ao nível local e
regional, e a sua articulação com as políticas europeias e nacionais.
O trabalho será realizado pelo CETE com a colaboração de um
investigador a contratar (ver anúncio de recrutamento em
http://www.fep.up.pt/investigacao/cete/index.html).

Margarida Ruivo

A FEP participa em projecto CAPRIGHT

Prof. José Costa, Director da FEP

No presente ano lectivo a Direcção da Licenciatura em Economia está a dinamizar um ciclo de
conferências que pretende abordar temas actuais na sociedade portuguesa, europeia e global,
estimulando a reflexão crítica sobre os problemas contemporâneos numa perspectiva interdisciplinar
que realce a necessidade de articular saberes e de apreciar leituras plurais de modo a compreender
a realidade social em que nos movemos.
Este ciclo de conferências procura também contribuir para o alargar de horizontes culturais e de
cidadania na nossa comunidade académica e proporcionar aos estudantes exemplos de intervenção
profissional e cívica de economistas e gestores que, como eles, foram estudantes na FEP ou em
outra instituição universitária. Neste sentido, os oradores convidados são pessoas com percursos
marcantes na academia e na sociedade e através do seu testemunho pessoal de empenhamento
profissional e cívico comunicam aos estudantes uma experiência que julgamos poder ser catalisadora
de uma atitude de maior curiosidade intelectual e mais intenso empenho cívico.
Os temas das conferências são também objecto de trabalho em actividades lectivas das diversas
disciplinas do primeiro ano da Licenciatura em Economia, integrando assim o programa escolar
destes alunos. Ao longo do primeiro semestre realizaram-se já duas edições deste ciclo.
A primeira conferência, sob o tema “Economia e Desenvolvimento”, decorreu no dia 26 de
Outubro, tendo sido oradores o Prof. Doutor Rogério Roque Amaro (ISCTE) e o Prof. Doutor
António Figueiredo (FEP), estando a moderação a cargo da Prof.a Doutora Cidália Queirós (FEP).
Nas suas intervenções, e perante uma audiência que encheu o Salão Nobre da FEP, os oradores
deram testemunho do percurso pessoal, académico e cívico que determinou o seu interesse pelas
questões do desenvolvimento e explanaram as influências teóricas mais marcantes que sofreram.
Lembraram também os marcos mais importantes na economia do desenvolvimento e lançaram
aos jovens presentes diversos desafios relacionados com a construção de uma visão ampla e
informada do mundo em que vivemos e com o seu papel como futuros profissionais num contexto
de forte globalização.
A segunda conferência, sob o tema “Portugal e a Europa”, decorreu no dia 4 de Dezembro, tendo
sido oradores a Prof.a Doutora Elisa Ferreira (Parlamento Europeu) e o Prof. Doutor Rui Henrique
Alves (FEP), estando a moderação a cargo da Prof.a Doutora Ana Teresa Tavares (FEP).
Os oradores iniciaram as suas intervenções num registo de testemunho pessoal fazendo referência
ao percurso de formação que prosseguiram em paralelo com o próprio posicionamento de Portugal
no processo de construção europeia. Apresentaram as suas reflexões sobre os princípios
fundamentais e os desafios actuais da construção europeia, tendo lançado aos jovens presentes
o repto de participarem activamente como cidadãos na reflexão e na definição de novos rumos
de aprofundamento do projecto europeu.
Cada conferência terminou com um espaço de vivo debate no qual foram colocadas várias questões
aos conferencistas que ultrapassaram as suas intervenções iniciais e espelharam o interesse dos
participantes nos temas em discussão.
No 20 semestre seguir-se-ão novas edições deste ciclo de conferências para as quais todos estão
convidados!

Direcção da Licenciatura em Economia

Ciclo de Conferências
“A Economia e e o Mundo”



A FEP organiza e recebe entre 22-24 de Fevereiro de 2007 o 1st International
Seminar on Regional Innovation Policies. Este evento tem por objectivo
reunir o crescente número de investigadores nas áreas de Políticas e
Sistemas Regionais de Inovação. É atribuído um especial enfoque ao
papel dos recursos culturais e naturais no seio dos Sistemas Regionais
de Inovação.
Chair: Mário Rui Silva (FEP-CEDRES)
E-mail: regional2007@fep.up.pt
Web-site: http://www.fep.up.pt/conferencias/regional2007/

1st International Seminar on
Regional Innovation Policies

Foi recentemente apresentado o livro “Multinationals, Clusters and
Innovation: Does Public Policy Matter?” (Palgrave), editado por Ana Teresa
Tavares-Lehmann e Aurora Teixeira, docentes da FEP e investigadoras do
CEMPRE. A cerimónia de lançamento ocorreu a 9 de Outubro, no Salão
Nobre da Reitoria da Universidade do Porto. A obra foi apresentada pelo
Reitor da Universidade do Porto, Marques dos Santos e pelo Prof. Stephen
Young (University of Glasgow), um dos mais reputados especialistas da
área. O livro conta com o prefácio de Chris Freeman, Emeritus Professor
of Science Policy (University of Sussex) e com a contribuição de 35
especialistas oriundos de 16 diferentes países.
O livro examina as actividades de multinacionais estrangeiras, o seu
impacto, especificamente no que concerne à sua contribuição para a
inovação, para o desenvolvimento de aglomerações industriais, e para o
estabelecimento de ligações (materiais e intangíveis) com o tecido local.
A eficiência, adequação, e suficiência destas políticas é discutida em
profundidade no volume, que também apresenta propostas de políticas

Apresentação do livro de Aurora Teixeira
e Ana Teresa Tavares-Lehmann

A 14th International Product Development Management Conference decorrerá
no Porto, entre 10-12 Junho de 2007. Este evento da EIASM é co-organizado
pela FEUP e FEP. Constitui uma ocasião única para investigadores de
diferentes áreas, mas interesses comuns na gestão do desenvolvimento
do produto, actualizarem e trocarem pontos de vista. Esta conferência
fornecerá amplas oportunidades para discussões formais e informais dos
trabalhos apresentados e futura cooperação interdisciplinar e internacional.
Chair: António Fernandes (FEUP)
Co-Chairs: Aurora Teixeira (FEP-CEMPRE) e Renato Natal Jorge (FEUP)
Web-site: http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?
event_id =504

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) recebe, de 22
a 25 de Julho do corrente ano, a 6a edição da conferência internacional
de optimização “OPTIMIZATION2007”.
Realizada em Portugal desde 1991, a edição do próximo ano será presidida
por José Fernando Gonçalves, Professor da FEP, contando a Comissão
Organizadora com os seguintes elementos: Rui Alves (FEP), Catarina
Delgado (FEP), Dalila Fontes (FEP), Maria do Rosário Moreira (FEP),
Jorge Magalhães Mendes (Instituto Politécnico do Porto), Jorge Valente
(FEP) e Luís Nunes Vicente (Universidade de Coimbra).
A data para a submissão de abstracts termina no próximo dia 31 de Março,
estando os investigadores interessados desde já convidados para submeter
os seus trabalhos electronicamente para o endereço: opti2007@fep.up.pt.
O abstract não deverá ultrapassar as 200 palavras. Os autores dos
trabalhos aceites serão informados até ao dia 1 de Maio de 2007.
Está já garantida a presença dos seguintes convidados: Charles Audet
(École Polytechnique Montréal, Canada), Direct Search Methods for Non-
Smooth Optimization”; Egon Balas, (Carnegie Mellon University, USA)
“Lift-and-Project and Its Impact on the State of the Art in Integer
Programming”, Adam N. Letchford (Lancaster University, UK), The Max-
Cut Problem: Applications and Algorithms; Sven Leyffer (Argonne National
Laboratory, USA), Recent Progress in Mixed Integer Nonlinear Program-
ming; Michael J. Todd (Cornell University, USA) Conic Optimization:
Interior-Point Methods and Beyond; Xin Yao (University of Birmingham,
UK), Evolutionary Optimization and Constraint Handling.

Para mais informações:
A/c Prof. José Fernando Gonçalves
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 4200-464 Porto, Portugal
opti2007@fep.up.pt
Tel. (+351) 225 571 100; Fax. (+351) 225 505 050

OPTIMIZATION2007
Na Faculdade de Economia da Universidade do Porto
De 22 a 25 de Julho

14th International Product
Development Management
Conference

concretas para fomentar o impacto positivo deste tipo de empresas. Um
leque variado de experiências, e respectiva evidência empírica, são apre-
sentados, cobrindo uma multiplicidade de contextos, países e sectores.
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A FEP receberá entre 1 e 3 de Novembro de 2007, a 19a Conferência
da European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE).
Terá como oradores convidados já confirmados Maria João Rodrigues,
Professora Catedrática de Economia no ISCTE, Conselheira da
Presidência da União Europeia, e uma das responsáveis pela elabo-
ração da Estratégia de Lisboa, Gerald Silverberg (MERIT, United
Nations University), graduado e pós-graduado pelas universidades
de Cornell e Harvard (EUA), com publicações várias na área de
crescimento e inovação em reputadas revistas internacionais e Stan
Metcalfe, Stanley Jevons Professor of Political Economy and Cobden
Lecturer na Universidade de Manchester, Director do PREST (Policy

EAEPE Conference 2007:
Economic growth, development, and institutions
Lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis

Será concerteza consensual que a percepção que se tem de um país
passa, em larga medida, pela sua identidade cultural.
A Itália é imediatamente percepcionada pelo seu valiosíssimo património
histórico, com um elevado número de Museus e Monumentos que
concorrem fortemente para que seja um dos países com maior afluxo de
turistas a nível mundial.
O mesmo se pode dizer de França, país que é o líder mundial de captação
de turismo.
Pode então dizer-se que a Cultura, em sentido lato, onde se incluem a
moda, o design, a gastronomia e outras indústrias criativas, são um
relevante factor para a percepção de uma marca nacional de prestígio
contribuindo fortemente para o desenvolvimento económico de um país.
A este propósito, veja-se o estudo da União Europeia, divulgado no jornal
Público de 16 de Novembro de 2006, que evidencia a importância da
Cultura para a economia dos 25 países membros.
O sector cultural e criativo contribuiu, em 2003, com 2,6% para o PIB da
União Europeia, rácio este superior ao do sector automóvel, do imobiliário
e dos produtos alimentares e das bebidas.
Em França essa contribuição sobe para 3,4% do PIB e em Portugal desce
para 1,4%.
Também de salientar desse estudo a taxa de crescimento do sector, que
registou em 2003 um valor de 12,3% e um volume de emprego de 5,8
milhões de pessoas.
“O conceito de sector cultural e criativo usado no estudo é lato e incluiu
cinema, música, livro, jogos de vídeo, imprensa, rádio e televisão, a moda,
o design, a arquitectura e a publicidade, o turismo cultural e o sector
tradicional das artes” (fim de citação), ou seja, todos os sectores ligados
directamente à criatividade e sua expressão no mercado de consumo.
O estudo concluiu ainda que os Estados-membros devem reflectir sobre
este sector que é competitivo a nível mundial.
Para alguns países da EU o papel da cultura contemporânea como motor
do desenvolvimento económico já era evidente e não é por acaso que
grandes projectos no âmbito da arte contemporânea têm vindo a ser
desenvolvidos recentemente, sendo de destacar o Museu Guggenheim
de Bilbau, a Tate Modern em Londres e o futuro Museu Pinaud em Paris.
A Tate Modern em Londres que foi inaugurada apenas no ano 2000,
recebe 2,8 milhões de visitantes por ano estando já em curso um projecto
de ampliação que vai permitir receber 4 milhões de visitantes por ano.

Research in Engineering, Science and Technology) e anterior Presidente
da International J.A. Schumpeter Society. A recepção de propostas de
artigos está já em curso e encerrará em Abril 2007.
Chair: Aurora Teixeira (FEP-CEMPRE)
E-mail: eaepe2007@fep.up.pt
Web-site: http://www.fep.up.pt/conferencias/eaepe2007

O Museu Guggenheim de Bilbau é, sem dúvida, o caso mais paradigmático,
pois conseguiu mudar a percepção que os públicos internacionais tinham
da cidade de Bilbau, alterando radicalmente a imagem da cidade, com
profundas repercussões a nível económico.
Portugal está ainda longe de pertencer a este clube dos países que
apostam fortemente na cultura, considerando-a como um investimento
com um importante retorno.
No caso de Serralves, desde o primeiro momento que a projecção
internacional fez parte do nosso posicionamento.
De acordo com a nossa Missão, a Fundação de Serralves é uma instituição
cultural de âmbito europeu ao serviço da comunidade nacional, que tem
por missão sensibilizar e interessar o público para a arte contemporânea
e o ambiente, através do Museu de Arte Contemporânea como centro
pluridisciplinar, do Parque como património natural vocacionado para
a educação e animação ambientais e do Auditório como centro de reflexão
e debate sobre a sociedade contemporânea.
Com recursos escassos, o esforço de afirmação e reconhecimento
internacional terá de passar por uma actuação conjugada de todas as
entidades, públicas e privadas com responsabilidades na promoção
internacional do país.
Nunca será demais salientar que uma tarefa desta envergadura exige um
empenhamento colectivo.
Medir o impacto macroeconómico da existência da Fundação de Serralves
será certamente uma das prioridades para 2007, para que se possa
quantificar e medir os retornos dos investimentos públicos e privados
de que somos beneficiários.
A FEP quererá participar neste aliciante projecto?
A promoção da cultura contemporânea, para além de fazer passar uma
imagem de modernidade, constitui um inegável factor de desenvolvimento
e criação de riqueza.
Num mundo em processo de acelerada globalização, cada vez mais
dominado por imagens, onde a expressão artística tem vindo a ganhar
visibilidade, apostar estrategicamente na promoção do país como pólo
de produção artística será uma via segura de crescimento económico.

Porto, 22 de Novembro de 2006
Odete Patrício, Directora-Geral da Fundação de Serralves
Membro da Direcção da AAAFEP

Qual é o papel da Cultura na percepção da Marca de um país?
AAAFEP



Realizou-se no passado dia 4 de Novembro,
na Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, um Seminário com Francisco
Sarsfield Cabral. O encontro foi realizado no
âmbito do Curso de Economia e Finanças para
Jornalistas e teve como tema "A Integração
Europeia nos Media Portugueses".
Francisco Sarsfield Cabral é actualmente Director de Informação da
Rádio Renascença e colunista do jornal Diário de Notícias. Anteriormente
foi jornalista do Diário Popular, do semanário O Jornal, da Rádio
Renascença e da RTP, onde exerceu funções de sub-director para a
Informação. Desempenhou ainda o cargo de director do jornal Público,
foi adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, assessor do Primeiro-
Ministro e director do Gabinete da Comissão Europeia em Portugal.
Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, é comentador de
assuntos económicos e de integração europeia, tendo ou tendo tido
colaborações regulares em diversos meios de comunicação social, tais
como a RTP, TVI, Expresso, Diário de Notícias, A Luta, Primeiro de Janeiro,
Semanário, A Tarde, Jornal da Tarde, Público e Fortuna.
O Curso de Formação Contínua em Economia e Finanças para Jornalistas
funcionou pela primeira vez no ano lectivo de 2006/2007, estando a
coordenação do mesmo a cargo dos Professores João Loureiro, Rui
Alves e Maria Clementina Santos. O curso visa apresentar, de forma
simples, conceitos essenciais de economia e de finanças com que os
jornalistas diariamente se deparam, bem como identificar e apresentar
fontes de informação relevantes.

A docente da FEP e investigadora do CEMPRE é
responsável pelos pelouros: Planeamento Es-
tratégico, Participações e Relações Empresariais.
A sua actividade centra-se fundamentalmente
em contribuir para o estreitamento das ligações
entre a Universidade e o mundo empresarial,
um dos objectivos estratégicos da recentemente
empossada equipa reitoral. Representa ainda a
Universidade nas sociedades em que esta detém
participações empresariais.

Ana Teresa Tavares-Lehmann
nomeada Pró-Reitora
da Universidade do Porto

No âmbito do Curso de Economia e Finanças para Jornalistas

Francisco Sarsfield Cabral
em Seminário sobre
"A Integração Europeia nos
Media Portugueses"

No âmbito da Pós-graduação de Gestão e
Economia do Turismo e Hotelaria foi realiza-
do o Seminário "Criação de Valor e Rendibi-
lidade Hoteleira".
Henrique Veiga, Presidente da Associação
dos Hotéis de Portugal e antigo aluno da
FEP foi o nosso orador convidado.

Seminário com Henrique Veiga
“Criação de Valor e Rendibilidade
Hoteleira”

A Bolsa de Emprego On-line tem demonstrado excelentes resultados na ligação directa entre finalistas e licenciados FEP à procura
de estágio/emprego e Entidades que procuram perfis profissionais das áreas de Economia e Gestão.
Se é candidato FEP ou representa uma empresa e ainda não está registado, poderá fazê-lo em www.fep.up.pt/bolsadeemprego.

Patrocinador: Apoios:

Sessão de entrega de diplomas da 2a edição da Pós-Graduação em
Gestão e Direcção de Serviços de Saúde. O encontro decorreu no Círculo
Universitário do Porto no passado mês de Novembro.

Pós-Graduação em Gestão
e Direcção de Serviços de Saúde
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MBA em Finanças

Decorreu no passado dia 15 de Novembro, no Círculo Universitário
do Porto, o jantar de encerramento e de entrega de diplomas
da 6a edição do curso MBA em Finanças.
O evento contou com a presença dos formandos, dos professores
e da Direcção do curso, do Director da FEP, Prof. José da Silva
Costa, do Director do ISFEP, Prof. Mário Rui Silva, do Presidente
do Conselho Científico, Prof. António Almodovar, e do Dr. Manuel
Ferreira da Silva, administrador do BPI.

Após o jantar foi entregue o Prémio BPI, patrocinado pelo Banco
BPI, ao melhor aluno do MBA em Finanças, Dr. Marcos Rui Carvalho
Machado.
Na foto estão, para além do premiado, os coordenadores do curso,
Professores João Loureiro e Rui Alves, e o Dr. Manuel Ferreira da
Silva que, em nome do BPI, procedeu à entrega do prémio.

A PGFF foi lançada no ano lectivo de 2004/05 tendo dado lugar,
nesse ano, a 3 edições.
No ano 2005/06, deu lugar a 2 edições, a 4a e a 5a, tendo sido
efectuada a entrega dos diplomas, no passado dia 28 de Outubro.
No presente ano,  estão a decorrer as 6a e 7a edições o que faz da
PGFF a pós-graduação da FEP com maior número de formandos,
apesar da sua recente criação.
A PGFF tem atraído licenciados de praticamente todas as
Universidades portuguesas (Nova, Técnica e ISCTE de Lisboa,
Évora, Coimbra, UBI, UTAD, Minho e, naturalmente Porto) e
que desempenham funções de elevada responsabilidade
nos principais grupos financeiros (CGD, BCP, BES, BBVA,

Pós-Graduação em Finanças e Fiscalidade, PGFF

Santander,BPI,BPN, CCAM) e industriais (SONAE, AMORIM,
MOTA-ENGIL, COFINA, Sogrape), empresas de auditoria (Ernst
& Young, Price WaterHouseCoopers, KPMG, Delloitte &Touch),
Hospitais (de São João, Centrais de Coimbra, Centro Hospitalar
de Matosinhos, Póvoa-Vila do Conde), Câmaras Municipais,
Ministério das Finanças (DGCI, Inspecção de Finanças). Além
destas origens ainda trabalham nos sectores do calçado, Vestuário,
Porcelana, Vinhos do Porto e Mesa, Farmacêutico, Automóvel,
Panificação, Comércio.



Mais uma vez o Salão Nobre da FEP encheu! Desta vez foi a propósito
da sessão de acolhimento aos novos alunos, que ocorreu no dia 27 de
Setembro de 2006. Os recém chegados à FEP marcaram presença neste
evento, que teve como principal objectivo dar as boas-vindas aos mais
recentes alunos da Faculdade e apresentar os recursos que a instituição
coloca ao dispor, sensibilizando os ouvintes para o seu uso no sentido
de obterem sucesso académico e social. Este evento contou com as
intervenções do Professor José Costa, como Director da FEP; dos
Professores responsáveis pelas licenciaturas em Gestão e Economia,
respectivamente, Manuel Graça e Leonor Vasconcelos, esta última ainda
em substituição da Professora Ana Paula Ribeiro, directora do GAA; da
Dra Sofia Veiga, psicóloga do SIAP; do aluno Tiago Afonso, como
Presidente da AEFEP; do aluno António José Peixoto, como membro da
FEP Junior Consulting e do aluno Rui Vilas, como presidente da AIESEC.
A sessão contou ainda com uma presença especial e inovadora, de uma
aluna do Grupo de Estudantes Voluntários do SIAP, Filipa Sousa, que

Desde o ano lectivo 2004/2005, a SIAP (Secção de Integração Académica
e Profissional) desenvolve um projecto de acompanhamento aos
estudantes ERASMUS, por parte de alunos da FEP, em regime de
voluntariado. Este programa designa-se Tutoria a Estudantes ERASMUS
(podendo as inscrições ser efectuadas no decorrer de cada mês de
Junho, para o ano lectivo seguinte).
Assim, cada estudante ERASMUS que ingressa na Faculdade poderá
contar com o apoio de dois estudantes tutores (alunos da FEP), que o
receberão e acompanharão durante a sua estadia. Este apoio visa assim
o acolhimento (que pode implicar a recepção, assim como a apresentação
das instalações da FEP e ida a outras instituições) e o acompanhamento,
que poderá ser a nível académico ou social.
Desta forma, procura-se facilitar o processo de adaptação destes
estudantes à Faculdade, tendo em conta todas as adaptações inerentes
a esta fase: desde um nível mais específico, como a adaptação a um
novo método de ensino e de aprendizagem, assim como a adaptação
a uma nova instituição de ensino, até um nível mais global, como a
adaptação a uma nova cidade, cultura, língua e costumes. Procura-se
ainda que o aluno rentabilize os seus recursos pessoais, minimizando
simultaneamente os riscos de bloqueios inerentes a esta transição,
assumindo os alunos da própria instituição de ensino o papel de “tutores”
(central no acolhimento e acompanhamento dos estudantes do Programa
ERASMUS). Adicionalmente, os tutores têm a oportunidade de partici-
parem em experiências desafiantes e desenvolverem novas competências,
pessoais, sociais e linguísticas.

falou aos novos colegas da sua experiência e do que a mesma contribuiu
para o seu desenvolvimento e sucesso pessoal. Os principais aspectos
abordados pelos convidados na sessão prenderam-se com uma descrição
do que é a FEP (ao nível dos cursos que disponibiliza, estrutura orga-
nizacional, recursos e serviços existentes...), das actividades lúdico-
culturais em que os alunos têm a oportunidade de se envolver (grupos
e associações, salientando-se a AEFEP, AIESEC e FEP Junior Consulting)
e do Gabinete de Apoio ao Aluno, em especial dos serviços que presta
à comunidade de estudantes da FEP e da forma como pode apoiar os
alunos ao longo do seu percurso académico.
Algumas recomendações foram também dadas relativas à importância
da integração académica, para que possa ser retirado o máximo proveito
da fase da vida de estudante universitário, salientando a importância
do foco ser mantido no objectivo da conclusão da licenciatura.

GAA  

Algumas das actividades desenvolvidas durante o primeiro semestre de
2006/2007:

- recepção dos estudantes no aeroporto ou terminais de camionetas
/ comboios, aquando a sua chegada;

- acompanhamento a diferentes instituições, com preenchimento de
documentos obrigatórios;

- visitas a diferentes locais (na cidade do Porto) e a diferentes cidades;
- apoio académico e apresentação da instituição de ensino;
- organização de jantares e momentos de convívio (por exemplo, ida

a jogos de futebol);
- apoio na escolha de residências;
- entre outras.

Este programa tem suscitado igualmente um grande interesse por parte
de outras instituições de ensino (pertencentes ou não à Universidade
do Porto), que o pretendem desenvolver. Neste sentido, foram efectuadas
reuniões de partilha de informação sobre os procedimentos inerentes
ao projecto.
Em suma, procura promover-se a adaptação e integração dos estudantes
que venham frequentar a Faculdade ao abrigo do programa ERASMUS,
assim como a imagem da FEP em Universidades estrangeiras, sendo
o feedback de estudantes ERASMUS de edições anteriores muito positivo.
A todos os tutores, o nosso muito obrigado por toda a colaboração!

GAA  

Sessão de acolhimento aos novos alunos da FEP

Tutoria a estudantes ERASMUS
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O escritório da AIESEC – a maior Associação do mundo gerida
exclusivamente por estudantes – sedeado na Faculdade de Economia
da Universidade do Porto atravessa uma das melhores fases dos
últimos anos. Prova disso é o fluxo de trabalho que a Associação
tem vindo a ter nos últimos meses.
De facto, o primeiro semestre do ano lectivo de 2006/2007 foi
marcante para o nosso comité local. Desde a IV Semana Internacional,
realizada em Outubro, passando pela fase de recrutamento, pela
excelente fase de indução, pelo envio e recepção dos estagiários, até
às últimas actividades organizadas, como foi o caso do Ciclo de
Workshops’06, a nossa Associação teve um crescente desenvolvi-
mento que se repercutiu em excelentes resultados.
Para estes resultados contribuiram todos os stakeholders da Asso-
ciação. Desde os membros de base até aos nossos parceiros, o seu
contributo foi essencial para que pudessemos fazer mais e melhor.
Assim, é com grande vontade e expectativa que vamos entrar no
ano de 2007, esperando que este seja um ano pleno de sucesso,
cujo trabalho e dedicação culmine no concretizar dos nossos objec-
tivos.
Durante o mês de Março estarão, mais uma vez, abertas as candi-
daturas ao Programa de Estágios Internacionais. Se és universitário

e achas que esta poderá ser a tua chance de realizar uma experiência
internacional que poderá marcar a tua vida, não percas esta opor-
tunidade!
It's up to you!

Para mais informações visita o nosso site em: www.fep.up.pt/aiesec
ou no nosso escritório.

O Encontro de Coros “eCOROscantam” é um projecto já bastante
antigo do eCOROmia, realizado com o objectivo de alargar o calen-
dário de actuações do grupo e, também com o objectivo de dar a
conhecer o nome a outros coros, sobretudo académicos, do país.
À medida que o eCOROmia vai crescendo, os horizontes vão-se
alargando e a ideia de organizar um Encontro Internacional começa
a ser desenvolvida pelos coralistas mais irreverentes. Apenas no ano
de 2006, quando se decidia o que fazer para festejar o X aniversário
do eCOROmia, se resolveu avançar com um projecto de tal enver-
gadura. Vários meses de trabalho depois, com muitas portas fechadas,
mas também muito conhecimento e calo organizacional a nascer,
o encontro lá se realizou, contando com a presença de dois coros
internacionais: o Coro dell'Università degli Studi di Perugia (Itália)
e o Coro del Conservatório Municipal de Música de Lleida (Espanha).
Estes coros instalaram-se na cidade do Porto durante 3 dias (27 a
30 de Novembro), onde tiveram a oportunidade de fazer um roteiro
cultural à cidade do Porto com três actuações pelo meio: uma nas
caves de vinho do Porto, onde aglomeraram uma quantidade signif-
icativa de pessoas que passeava pela ribeira de Gaia; outra no Hotel
Beta no Amial e, finalmente, no Teatro do Campo Alegre, no concerto
comemorativo do X aniversário do eCOROmia. Nesse concerto,
participamos nós e o Coro Misto da Universidade de Coimbra, que
nos surpreendeu com um variado repertório numa actuação memo-
rável (tendo sido para muitos os mais “originais” da noite). Desta-
caram-se as obras catalãs do coro espanhol, que ficaram no ouvido,
e as peças de Soul e Ópera do coro italiano, interpretadas por três
solistas profissionais juntamente com o coro que, sem dúvida, deram
um toque de requinte à noite. Para terminar, todos os coralistas

actuaram conjuntamente na peça “Halleluia” de Heandel, deixando
todos os presentes da sala estupefactos, tal o poder do tema.
Este encontro foi, na minha opinião, o ponto mais alto do eCOROmia
que, ao fim de 10 anos, se orgulha de ter organizado e participado
num grande número de eventos. Depois de terminado, sinto saudades
de todos os presentes que brevemente reencontraremos, visto termos
sido convidados para Itália e Espanha nas mesmas condições. Mas,
acima de tudo, sinto-me uma pessoa mais crescida, com mais
experiência e com mais orgulho de pertencer ao melhor grupo
académico do mundo!

Pelo eCOROmia:
Pedro Rodrigues

III eCOROscantam
Encontro Internacional de Coros da Faculdade de Economia do Porto.



Os Novos Cursos

PÓS-GRADUAÇÃO
DIRECÇÃO DE EMPRESAS
Edição para a INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO

A Indústria de Mobiliário é um dos sectores da indústria transfor-
madora nacional com maiores potencialidades e a exportação
representa cerca de 52% da sua produção.
Até meados da década de noventa, a Indústria Nacional de Mobiliário
registou uma evolução assinalável na sua competitividade. Assistiu-
se a uma forte renovação do parque industrial, através da adaptação
e criação de novas unidades fabris que estão hoje equipadas com
tecnologias ao nível das melhores indústrias europeias. No entanto,
a indústria do mobiliário apresenta alguns pontos fracos, como a
reduzida introdução da inovação e do design e a baixa produtividade,
que enfraquecem a sua imagem no mercado. A capacidade da
Indústria do Mobiliário de responder à intensificação de algumas
ameaças e em aproveitar plenamente as oportunidades de negócio
é fortemente limitada pela baixa qualificação dos seus recursos
humanos. Este aspecto é particularmente notório ao nível das chefias
intermédias principalmente nas áreas de interface com o mercado
(comercial, marketing e logística), de gestão e planeamento de
produção, bem como, nas áreas técnicas especializadas como o
design de mobiliário e a utilização do CNC.
A FEP em cooperação com a Associação Portuguesa das Indústrias
de Mobiliário e Afins (APIMA) pretende dar um contributo significativo
no desenvolvimento dos recursos humanos neste importante sector
económico. Esta Pós-Graduação foi formatada especificamente para
a Indústria do Mobiliário para desenvolver as suas competências
estratégicas em torno da identificação, desenho e gestão das activ-
idades geradoras de maior valor acrescentado para as empresas do
sector.
Este novo curso visa dotar os participantes das competências
indispensáveis ao exercício de funções de relevo na área da Gestão
em empresas industriais. O curso está desenhado para quem queira
promover a sua valorização profissional, mas também para quem
necessite de uma adequada preparação de base para evoluir numa
carreira na área da gestão.
Os destinatários são os quadros de empresas industriais: empresários,
administradores e outros profissionais, que queiram evoluir em
carreiras de gestão ou desenvolver os seus negócios na área industrial
e que, para tal, necessitem de adquirir ou actualizar os seus conhec-
imentos técnicos e de gestão. Atendendo ao seu público-alvo, o
curso funciona em horário pós-laboral.
O curso, cuja Direcção está a cargo dos Professores Pedro Quelhas
Brito e Catarina Roseira, tem a duração de 270 horas de formação
presencial, distribuídas por três trimestres.
O curso integra 14 disciplinas e três seminários temáticos. O horário
de aulas será às sextas-feiras, das 14:00 às 21:30 horas, e aos sábados,
das 9:15 às 1:15 horas.
As candidaturas decorrem de 8 a 24 de Janeiro de 2007.

INFORMAÇÕES E SECRETARIADO

PÓS-GRADUAÇÃO
DIRECÇÃO DE EMPRESAS
Edição para a INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

A Pós-Graduação em DIRECÇÃO DE EMPRESAS visa promover e desen-
volver capacidades específicas de gestão e direcção de empresas na área
da construção civil e obras públicas. Esta Pós-Graduação dotará os
participantes deformação técnica e científica, multidisciplinar e abrangente,
e de uma visão integrada, actual e aplicada da Gestão da Construção. Esta
formação constituirá uma mais valia para aqueles que exercem ou preten-
dem exercer funções de gestão e direcção de empresas de construção civil
e obras públicas.
Este curso é uma organização conjunta da FEP, da Associação dos
Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e do Instituto
de Investigação e Serviços da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto (ISFEP).
A nova pós-graduação, cuja Direcção está a cargo dos Professores José
Fernando Gonçalves e Luís Mota de Castro, destina-se a Engenheiros,
Gestores e Economistas que pretendam uma especialização em Gestão
da Construção e, em geral, a todos os profissionais com formação de
nível superior que estejam associados a empresas de construção civil e
obras públicas e que pretendam adquirir conhecimentos ou exercer funções
no âmbito da Gestão da Construção.
O Curso terá a duração de 270 horas de formação presencial, de Fevereiro
de 2007 a Dezembro de 2007, correspondentes a 3 ciclos, cada um com
duração aproximada de 3 meses.
As aulas terão lugar às Sextas-feiras, das 18h às 22h e aos Sábados das
9h às 13h.

Requisitos para a Candidatura e Selecção
Os candidatos deverão ter uma licenciatura que, face à análise curricular
da mesma e tendo em conta o âmbito científico e técnico do curso de
pós-graduação, a Direcção do Curso considere adequada. 
A selecção dos candidatos cabe à Direcção do Curso. Os candidatos serão
pessoalmente informados do resultado da candidatura.

Submissão de Candidaturas
A candidatura é feita através do preenchimento do boletim de candidatura,
acompanhado de curriculum vitae e cópia da certidão de licenciatura. As
candidaturas ao Curso podem ser submetidas desde já. Existirão as
seguintes duas fases de candidatura, selecção e matrícula:

1a Fase de candidaturas até 5 de Janeiro de 2007
Período de selecção: até 12 de Janeiro de 2007
Período de matrícula: de 15 a 19 de Janeiro de  2007

2a Fase de candidaturas até 26 de Janeiro de 2007
Período de selecção: até 29 de Janeiro de 2007
Período de matrícula: 30 e 31 de Janeiro de 2007

Sónia Santos e Carlos Pinto
ISFEP / Faculdade de Economia do Porto
R. Roberto Frias - 4200-464 Porto
Tel: 225 571 289/288 | Fax: 225 505 050
http://www.fep.up.pt


