
Como é do conhecimento público a
preferência da FEP por licenciaturas de quatro
anos não foi seguida pelas escolas de
Economia e Gestão a nível nacional. Neste
quadro, a Direcção Geral do Ensino Superior
recomendou que a FEP adoptasse o figurino
de licenciaturas de três anos, recomendação
que teremos de acatar. Nestes termos, está
no âmbito do Conselho Científico a ser
estudada a reformulação dos planos de
estudos das licenciaturas (primeiro ciclo)
bem com a proceder-se à adequação de
cursos de segundo e terceiro ciclo ainda não
adaptados ao processo de Bolonha. Estas
alterações serão submetidas superiormente
durante o corrente ano e deverão entrar em
vigor no ano lectivo de 2008/09. No próximo
ano lectivo estarão em vigor os actuais planos
de estudo. No entanto, os alunos conhecerão
já os novos planos de estudos submetidos
ao ministério da tutela bem como as regras
de transição de planos de estudos que serão
aplicadas em 2008/09. Quer isto dizer que
serão asseguradas as condições adequadas
para uma transição sem sobressaltos entre
os planos de estudos por parte dos alunos
que venham a transitar das licenciaturas pré
Bolonha (licenciaturas de quatro anos) para
as licenciaturas no âmbito do processo de
Bolonha (licenciaturas de três anos). Com
esta alteração é previsível um alargamento
significativo da oferta e procura de formação
de segundo ciclo. Para atender a esta nova
realidade (maior peso dos estudantes de
segundo ciclo) importantes alterações
organizacionais terão de ser implementadas.
Para acomodar estas mudanças, sem prejuízo
de nova adaptação a legislação que venha a
ser aprovada, a Assembleia de Representantes
está a proceder à revisão dos Estatutos da
FEP.
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No passado dia 2 de Março foi assinado o Acordo de Colaboração entre o Estado português e a
Universidade do Texas em Austin, uma das maiores e mais prestigiadas universidades federais
dos EUA.
A cerimónia contou com a presença dos Reitores e Directores das Universidades e Faculdades
envolvidas no Acordo, entre os quais, o Reitor da Universidade do Porto, Marques dos Santos,
e o Director da FEP, José Silva Costa.
A concretização deste acordo vem já sendo preparada desde Março de 2006 quando, também
na FEP, em conjunto com a FEUP e o INESC Porto, foram estabelecidas as bases do processo
de colaboração com a Universidade do Texas em Austin.
O acordo visa quatro grandes áreas de intervenção: novos media (comunicação on-line, advertising,
vídeo-jogos, artes digitais e educação), computação, investigação em matemática e transferência
de tecnologia e empreendedorismo.
Este acordo prossegue o esforço de internacionalização do sistema de ensino superior português,
planeado no âmbito do Plano Tecnológico, de que já fazem parte o Massachusetts Institute of
Technology (MIT) e a Universidade de Carnegie Mellon (CMU).

FEP participa no Acordo de Colaboração
entre o Estado Português e a Universidade
do Texas em Austin

Prof. José Costa, Director da FEP

Tiago Coelho Mourão Bianchi Aguiar e José
Boaventura Rodriges, estudantes do segundo
ano da Licenciatura de Gestão da Faculdade
de Economia, receberam o prémio incentivo
da UP em cerimónia que assinalou o Dia da
Universidade. O referido prémio distingue
os estudantes com as melhores médias do
1° ano das licenciaturas.

Paulo Vasconcelos, docente da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, foi um dos vencedores da 2a edição do
“Prémio Excelência em E-Learning da U. Porto”, com o trabalho
“Matemática I - Estudo de caso: Projecto de E-Learning UP/2005-
2006”.
A atribuição do prémio visa fomentar as boas práticas na aplicação
de processos de E-Learning ao Ensino/Aprendizagem estimulando
e reconhecendo a utilização das novas tecnologias nas actividades
de formação levadas a cabo na UP e destina-se a distinguir os
docentes da UP, que durante o ano, disponibilizem conteúdos

on-line de apoio às disciplinas leccionadas nas plataformas de E-Learning da Universidade
utilizando uma estratégia pedagógica.
O júri, composto por 7 docentes da Universidade do Porto e presidido por José Manuel
Martins Ferreira teve em conta, na avaliação, parâmetros como inovação pedagógica, qualidade
técnica, promoção de aprendizagem activa, potencial de reutilização, entre outros.
Paula Andrade e Patrícia Valentão, docentes da Faculdade de Farmácia da UP, foram
também vencedoras com o trabalho “Farmacognosia II - E-Learning, nova estratégia de
ensino, em ex-aequo com Paulo Vasconcelos.

Alunos da FEP
receberam Prémio
Incentivo da
Universidade
do Porto

Prémio Excelência em E-Learning da Universidade do Porto

Paulo Vasconcelos
vence 2a edição



A Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP) promoveu no dia 1 de Março uma conferência
de manifesto valor prático para os alunos da FEP. O convidado, Jorge Sampaio, abordou o tema "Um mundo em
mutação, a Europa em crise - E Portugal?".
O conferencista abordou temas relacionados com as perspectivas de desenvolvimento da sociedade portuguesa na
sua relação com a construção europeia e o movimento de globalização em curso, fazendo acompanhar a reflexão de
um testemunho pessoal baseado no seu extenso percurso político e cívico.

Conferência com o Dr. Jorge Sampaio
“Um mundo em mutação, a Europa em crise - e Portugal?”

Conferência

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 conhecimentos sobre a instituição.

A FEP na Mostra da UP 5a Edição do Dia Aberto
com novo formato

Pelo 5° ano consecutivo, a FEP organizou o Dia Aberto, uma iniciativa
dirigida a alunos do ensino básico e secundário, que se encontram em
fase de decisão vocacional e que pretendem conhecer o que a FEP tem
para lhes oferecer. O Dia Aberto'07 decorreu no passado dia 14 de Março,
tendo contado com a presença de cerca de 500 alunos de várias Escolas
do norte do país. Este evento, pautado de muita animação e interactividade
com os visitantes, estreou este ano um novo formato, com dinamização
de actividades na parte da manhã e da tarde. À chegada, os visitantes
foram recebidos por uma breve saudação seguida da actuação de um
grupo coral da FEP (Coral ou eCOROmia), arrancando de seguida para
o PediPaper. Realizado em equipas, cada uma acompanhada por um
“Capitão” (Estudante Voluntário da FEP), o PediPaper permitiu não só
que os visitantes conhecessem a FEP e os seus espaços, como também
os serviços que possui e as respectivas características. Ao longo do
PediPaper os visitantes tiveram ainda a oportunidade de assistir a um
vídeo, no qual alguns licenciados da FEP falavam acerca da sua experiência
profissional e da forma como a sua formação contribuiu para a mesma.
O encerramento foi feito pela actuação das Tunas da FEP (Tuna Feminina
e Tuna Académica) e a entrega de prémios foi acompanhada de um
lanche oferecido aos visitantes. A adesão a este evento foi um reflexo do
seu sucesso, que se espera ainda maior em anos futuros.

GAA



A FEPJuniorConsulting, júnior empresa da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto, comemora no corrente ano 10 anos, o
que faz com que seja a mais antiga de Portugal. Constituída e
gerida por estudantes, a FEPJuniorConsulting está inserida numa
rede internacional de júnior empresas e actua na área da consultoria
de gestão.
Para assinalar o aniversário, a FJC promoveu no passado dia 13 de
Março, na Fundação de Serralves, um encontro comemorativo que
incluiu um colóquio subordinado ao tema “Empresas vs.
Universidades”. O encontro foi moderado pelo docente da FEP,
António Figueiredo, e contou com os seguintes oradores: Pedro
Pinheiro, administrador da Throttleman, Malik Sacoor, CEO da
Sacoor Brothers, Manuel Sismeiro, partner da PriceWater-
HouseCoopers, Sebastião Beltrão, Director Santander Universidades
e Ana Teresa Tavares Lehmann, Docente da FEP e Pró-Reitora para
as Relações Internacionais da UP.
A sessão prosseguiu com a apresentação da nova imagem da FJC
pela Direcção de Marketing da júnior empresa, seguindo-se um
jantar durante o qual foi anunciado o novo Conselho Patrocinador
da FJC e os novos membros honorários.

Porto de Emprego
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Decorreu em Março mais uma edição da Porto de Emprego. Num
ano muito especial para a FEPJuniorConsulting – o do seu 10°
Aniversário – este evento promoveu uma vez mais o contacto entre
os licenciados e o mundo empresarial. A iniciativa teve como
objectivo ajudar a dar o primeiro passo para a entrada dos futuros
profissionais num mercado de trabalho competitivo.

FJC abordou relação entre Empresas e Universidades
em cerimónia de 10° aniversário

Jorge Farinha, docente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto terá um artigo sobre Corporate
Governance e Corporate Finance incluído em colectânea a publicar este ano.
O livro é uma compilação de 28 ensaios e será editado pela Routledge Publishers of Taylor & Francis
Group em Oxford e Nova Iorque. Os editores responsáveis pela selecção dos artigos desta publicação são
os Profs. Ruud van Frederiksluts (Erasmus University of Rotterdam), James Ang (Florida State University)
e Sudi Sudarsanam (Cranfield University).
Nesta obra estão reunidos artigos clássicos e contemporâneos de diversos especialistas em Corporate
Governance e Corporate Finance no panorama internacional, e que os editores consideram ser dos mais
representativos na definição da perspectiva europeia neste campo.
Jorge Farinha licenciou-se em Economia pela FEP em 1987 (com Prémio Fundação Eng.° António de
Almeida), tendo obtido em 1990 um MBA pelo INSEAD em Fontainebleau, França, e concluído em 1999
o seu doutoramento em Finanças pela Universidade de Lancaster, Reino Unido. É docente da FEP desde
1987 e exerce a sua actividade de investigação no âmbito do CETE - Centro de Estudos de Economia
Industrial,  do Trabalho e da Empresa.

Jorge Farinha é um dos autores seleccionado para colectânea
internacional sobre Corporate Governance e Corporate Finance
A publicação, que será editada em Setembro, reúne 28 artigos a nível europeu



A Faculdade de Economia da Universidade do Porto promoveu, de 22
a 24 de Fevereiro, o 1st International Seminar on Regional Innovation
Policies. O evento, organizado pela FEP, em parceria com a Napier
University, Edinburgh e Salzburg University, foi presidido por Mário
Rui Silva, Vice-presidente do Conselho Directivo da FEP, e especialista
em Crescimento, Desenvolvimento e Economia Regional.
Este encontro internacional reuniu na cidade do Porto cerca de 70
participantes de 13 nacionalidades. Neste conceituado grupo de
investigadores e autoridades de política regional nas áreas de Políticas
e Sistemas Regionais de Inovação destacaram-se os oradores
convidados Phil Cooke (Professor de Desenvolvimento Regional e
Director do Centre for Advanced Studies, Cardiff University) e Bjorn
Asheim (Professor de Geografia Económica e Director do CIRCLE -
Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy,
Lund University, Suécia). A conferência colocou um especial enfoque
no papel dos recursos culturais e naturais para o desenvolvimento
regional. A segunda edição está já a ser preparada e realizar-se-á na
Salzburg University.

Investigadores debateram na
FEP Políticas e Sistemas
Regionais de Inovação

1st International Seminar on Regional Innovation Policies

O 1st International Seminar on Regional Innovation Policies
decorreu na FEP no passado mês de Fevereiro e contou com a
presença de Phil Cooke (Cardiff University) e Bjorn Asheim
(Lund University), dois dos mais importantes investigadores
europeus da actualidade no domínio das políticas regionais de
inovação.

Nuno Sousa Pereira, professor auxiliar da FEP, é o novo Director-Geral
do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças e da Administração
Pública. Um organismo que resulta da fusão entre a DGEP (Direcção-
geral de Estudos e Previsão) e da DGAERI (Direcção-geral das Relações
Internacionais).
Licenciado e com um mestrado em Economia pela Faculdade de
Economia da Universidade do Porto, Nuno Sousa Pereira tem um PhD
em Microeconomia Aplicada, com especialização em Economia e
Gestão da Saúde, da The Wharton School, Departamento de Sistemas
de Saúde da Universidade da Pensilvânia, obtido em 2006.

Nuno Sousa Pereira foi ainda analista financeiro do Banco Português
de Negócios (1995 a 1998) e do Grupo Sonae (1999), bem como
Consultor do Instituto de Mercado de Capitais, Bolsa de derivados do
porto (1997-1998), foi também membro do grupo de avaliação da
comparticipação de medicamentos (INFARMED) para o mercado
hospitalar (2007) e do grupo de trabalho de revisão da lei das Finanças
das regiões Autónomas (2006).
Autor de várias publicações, Nuno Sousa Pereira é membro do IHEA
- Associação Internacional de Economia da Saúde, da Associação
portuguesa da Economia da saúde e do CETE - centro de Estudos de
Economia Industrial, do Trabalho e da Empresa, da FEP.

Nuno Sousa Pereira nomeado director do Gabinete de Estudos
das Finanças

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:
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Francisco Barros Castro, docente da
Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, assumiu em Janeiro do corrente
ano, o cargo de Conselheiro Financeiro e
Coordenador do Núcleo de Economia e
Finanças na REPER - Representação
Permanente de Portugal Junto da União
Europeia.
Recorde-se que a REPER é a extensão do
Governo Português em Bruxelas, tendo
por funções assegurar uma mais activa

ligação com os restantes Estados Membros, com a Comissão
Europeia e com o Parlamento Europeu. Enquanto Conselheiro
Financeiro, o Prof. Francisco Barros Castro, além da coordenação
do Núcleo de Economia e Finanças, terá a seu cargo os dossiers
União Económica e Monetária, Política Orçamental e Consolidação
das Finanças Públicas.
Docente da Faculdade de Economia desde 1990 e Professor
Auxiliar desde Janeiro de 2001, Francisco Barros Castro é membro
da Direcção do Mestrado em Economia e Gestão Internacional
e Investigador do CEMPRE. Integra o The University Fellows
International Research Consortium e o Language and Culture
Research Consortium, e Coordenador do Programa Sócrates/Eras-
mus para a cooperação com as Universidades da Corunha, Leão,
Santiago de Compostela e Vigo.
Francisco Barros Castro tem 38 anos. Licenciou-se em Economia
na FEP, em 1990. Na Universidade de Lancaster, Reino Unido,
concluiu, em 1993, o MSc em Comércio e Finanças Internacionais,
com equivalência ao grau de Mestre em Economia pela Universidade
do Porto. Em 2000 termina o Doutoramento em Economia
Internacional na Universidade de Leeds, no Reino Unido.

Francisco Barros Castro
Conselheiro Financeiro
e Coordenador do Núcleo
de Economia e Finanças
na REPER

Aurora Teixeira, docente e investigadora da FEP, foi recentemente convidada pelo INESC Porto - Instituto
de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto - para coordenar, em termos científicos, a Unidade
de Inovação e Transferência de Tecnologia (UITT). A UITT tem como objectivo criar, aprofundar e difundir

práticas de valorização do conhecimento, actuando directamente nos processos internos de gestão da inovação, criando mecanismos
de apoio às actividades de empreendedorismo e desenvolvendo actividades de I&D em gestão da inovação e empreendedorismo.
A UITT está actualmente envolvida na elaboração de um Manual de Propriedade Intelectual e lidera o Projecto FormInov - formação
integrada em gestão da inovação e valorização do conhecimento. Em termos de formação avançada (mestrados e doutoramentos)
participa activamente no MIETE - Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico - e no futuro Doutoramento em Novos
Média, associado ao Acordo de Texas Austin.

Aurora Teixeira coordena Unidade de Inovação
do INESC Porto

Em Agenda

2 Maio
Seminários da FEP - "O Microcrédito em Portugal"
14h30, Anfiteatro EPG
Painel I - Apresentação do Estudo Avaliação do Sistema de Microcrédito
em Portugal (Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada/UCP
e Quaternaire Portugal)
Américo Mendes (Faculdade de Economia e Gestão, Universidade Católica Portuguesa, Porto)
Painel II - Dimensões Inovadoras do Microcrédito
Iniciativa Microempresarial, Desenvolvimento e Território
Ana Costa (ANDC - Associação Nacional de Direito ao Crédito)
Microcrédito e Inovação Social
Alexandre Abreu (Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa)
Mais informações: Leonor Vasconcelos Ferreira

15 Maio
Seminários da FEP - Ciclo de Conferências "A Economia e o Mundo"
14h30, Salão Nobre
Responsabilidade Social das Organizações
Moderador:
José Madureira Pinto (Faculdade de Economia, Universidade do Porto)
Oradores:
Luís Portela (BIAL) and Manuel Castelo Branco (Faculdade de Economia, Univ. do Porto)
Mais informações: Leonor Ferreira Vasconcelos

17 Maio
9h00 - 18h00, Hotel Le Meridien
“Turismo Sustentável e os Novos Mercados”
Mais informações: Pedro Quelhas Brito

22 Maio
Seminários da FEP/CETE - Programa de Doutoramento em Economia
da FEP
14h30, Anfiteatro EPG
Newspapers'market shares and the theory of the circulation
Jean Gabszewicz  (Catholic University of Louvain - Center for Operations Research and
Econometrics (CORE))
The economic advantage of being the voice of the majority
Joana Resende  (Faculdade de Economia, Universidade do Porto, CORE e CETE)
Mais informações: António Brandão

25 Maio
Seminários da FEP
17h00, Anfiteatro EPG
Competition and Waiting Times in Hospital Markets
Odd Rune Straume (Universidade do Minho)
Mais informações: Carlos Soares ou Fernanda Otília Figueiredo

6 Junho
Seminários da FEP (Erasmus)
13h30, Sala 626
The Spillover Effects of Public Capital on the Turkish Private
Manufacturing Industries in the Geographical Regions
Short Running Title: The Spillover Effects of Public Capital
Ertugrul Deliktas (Ege University, Turkey)
Mais Informações: Sandra Silva

Inscrições: http://www.fep.up.pt/investigacao/seminarios/index.htm

Mais eventos em www.fep.up.pt



João Loureiro nomeado
Coordenador da Comissão
Técnica de Orçamentação
por Programas

O professor da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, João Loureiro, foi re-
centemente nomeado para coordenar a comissão
técnica criada pelo Governo, que tem como
objectivo aconselhar o executivo sobre o modelo
e a metodologia de estruturação do Orçamento
de Estado (OE), por programas. Deste modo,
permitir-se-á um melhor acompanhamento e
avaliação orçamental, um controlo mais eficaz
da despesa pública e, por sua vez, uma maior
respon-sabilização dos gestores públicos.

Até 30 de Maio de 2008, data estipulada pelo Ministério das Finanças,
esta Comissão deverá apresentar o relatório final dos trabalhos, sendo
que, durante o corrente mês de Maio, deverá ser apresentado um ponto
de situação.
Segundo João Loureiro, a principal vantagem da orçamentação por
programas, se adequadamente aplicada, é permitir fazer a ligação entre
os recursos financeiros que uma instituição pública recebe e os resultados
(medidos sistematicamente, com base em indicadores objectivos) que,
com eles, consegue alcançar. Por outras palavras, aquela forma de
orçamentação permite avaliar se os impostos dos contribuintes estão
a ser devidamente aplicados, ou se, pelo contrário, estão a ser desper-
diçados.

No passado dia 28 de Março, a FEP inaugurou a Sala de Acesso à Base
de Dados dos Quadros de Pessoal, da Direcção Geral de Estudos,
Estatística e Planeamento, Ministério do Trabalho e Solidariedade Social.
A cerimónia contou com as intervenções de Margarida Ruivo,
Coordenadora Científica do CETE, de Manuel João Duarte, em
representação da DGEEP, e de Anabela Carneiro que procedeu à
“Apresentação da base de dados e do sistema de acesso”. A sessão foi
encerrada pelo Director da FEP, José da Silva Costa.

Inauguração da sala “Quadros de Pessoal”

Realizou-se no passado dia 1 de Fevereiro, no
Círculo Universitário do Porto, o jantar de
encerramento da terceira edição do curso de
Pós-Graduação em Análise Financeira e
apresentação da quarta edição, que teve início
no passado mês de Março. O orador convidado
para o jantar foi Carlos Costa Pina, Secretário
de Estado do Tesouro e Finanças.

PG em Análise Financeira
encerra mais um curso
4a Edição está a decorrer
desde Março

Cláudia Dias, aluna do Mestrado em Análise de
Dados e Sistemas de Apoio à Decisão,
(MADSAD), da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, ganhou uma Menção
Honrosa na Sessão de Posters, das Jornadas de
Medicina Intensiva de Primavera 2007 centradas,
este ano, na "Dimensão Ética dos cuidados

Cláudia Dias recebe Menção Honrosa

O acesso aos dados dos Quadros de Pessoal é permitido a investigadores
da FEP (incluindo os alunos inscritos num dos seus programas de
pós-graduação) ou de outras instituições de ensino e destina-se
exclusivamente a fins de investigação e estudos.

Para mais informações sobre o processo de acesso aos dados contacte
quadrospessoal@fep.up.pt.

Aluna da FEP premiada em Congresso de Medicina
intensivos". O referido poster, da autoria de Cláudia Dias, João Gama
e Cristina Granja (orientadores) teve como tema "Qualidade de vida
em cuidados intensivos: abordagem Bayesiana - Implicações para a
prática clínica".
Estas jornadas foram organizadas pela Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalentes do Hospital Geral de Santo António, como vem sendo
habitual todos os anos e decorreram nos dias 12 e 13 de Abril.
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Limitação de Impostos e Gastos (do Estado)
Por força das circunstâncias, em especial por pressão da Comissão
Europeia, começa a ser generalizadamente aceite que as contas
nacionais devem tender para o equilíbrio, isto é, que o Estado não
deve gastar mais do que o que arrecada. O défice deve tender para
zero e, outra vez a pressão da CE, não pode passar dos 3% do PIB
sob pena de "puxão de orelhas".  Para qualquer pessoa que tenha
tido alguma responsabilidade na gestão de um orçamento familiar,
limitar as despesas mensais ao dinheiro que entra em cada mês
é uma condição relativamente simples de compreender e aceitar
(não necessariamente de praticar...).
Mas, se a prática de orçamentos equilibrados até poderá ser fácil
de compreender, já a forma como tal é atingido tem muito que se
lhe diga.  Em Portugal, os últimos anos têm sido particularmente
demonstrativos de como se procura algum equilíbrio actuando
quase exclusivamente sobre uma das componentes da equação:
as receitas. Mais impostos. Maior eficiência fiscal. Maior carga
fiscal.
Sendo certo que a despesa pública tem uma componente rígida
cuja redução acarreta custos políticos elevados – e essa será outra
discussão – também não é menos certo que foi nos anos de maior
vigor económico, quando "o cinto estava mais largo" que a despesa
pública mais aumentou.
Pergunta-se então se, aproveitando a oportunidade de termos a
problemática do défice bem presente na generalidade dos eleitores
/ contribuintes, não seria de equacionar algum tipo de mecanismo
que limitasse de forma efectiva o crescimento da despesa do
Estado, em especial nos momentos de maior crescimento
económico, quando há menos pressão da CE e são maiores as
tentações “despesistas”.
Entram aqui as TEL - Tax and Expenditure Limitations (ou limitação
de impostos e gastos, em tradução livre) que são frequentes na
América do Norte, sendo usadas em mais de metade dos estados
americanos e no Canadá.
A definição de uma TEL dificilmente resulta de uma opção dos
partidos políticos “do poder” (aqueles que governam e que portanto
usam os dinheiros do Estado) e para que estejam acima dos
interesses conjunturais de cada governo, a cada momento, devem,
idealmente, partir de iniciativa popular, ser referendadas e
consagradas a nível constitucional. Ficam assim fora do alcance

desta ou daquela opção política, deste ou daquele ministro, desta
ou daquela obra megalómana. Gastos acima dos que ficam
limitados pela TEL terão que ser sujeitos a aprovação por consulta
popular.
Uma TEL passa então a limitar, em definitivo, os gastos (e as
receitas!) do Estado – seja por indexação a uma determinada %
do PIB (menos comum), seja por fixação de um determinado valor
(mais comum) que evolui só, e só, com o crescimento populacional
(mais população aumenta o valor, menos população reduz o valor)
e a taxa de inflação. No essencial, a fixação de uma TEL vai limitar
o crescimento das despesas do Estado, por forma a que estas não
aumentem a um ritmo superior aquele que pode ser pago pela
população contribuinte.
Desta forma, um determinado governo sabe  de antemão que não
pode nunca gastar mais do que X e fica impedido de conseguir
equilíbrios orçamentais à custa da componente das receitas (via
maior carga fiscal, como já se viu). Numa situação de excelente
desempenho da economia, em que os cofres do Estado encham
mais que o estimado, o Governo fica impossibilitado de gastar o
excesso de receitas (contratando mais funcionários públicos, por
ex...), antes está forçado a aplicar uma parte do excedente num
fundo de estabilização (para utilização em anos de recessão, em
que a colecta fiscal não chegue ao valor definido na TEL) e a
devolver o remanescente aos contribuintes.
Não obstante a pertinência da questão, não se perspectiva que
em Portugal algum tipo de mecanismo do tipo TEL possa vir a ser
implementado num futuro próximo. Desde logo, a lei do referendo
exclui do âmbito referendário “as questões e os actos de conteúdo
orçamental, tributário ou financeiro”. Achou o legislador que
aqueles que financiam o conteúdo orçamental não deverão poder
tomar, de uma forma directa, decisões sobre o mesmo. Resta-nos
assim a pressão da Comunidade Europeia para garantir algum
equilíbrio nas contas públicas. Garantia de que nesse equilíbrio
não passe por mais esforço do lado de quem paga impostos, essa
não existe.

No passado dia 24 de Janeiro foi apresentado nos seminários organizados pela Anacom
(Autoridade Nacional de Comunicações) o trabalho intitulado: “Preço de acesso: comparação
entre a total liberalização e dois instrumentos de regulação, orientação para os custos e
retalho menos” da autoria dos professores da FEP António Brandão e Paula Sarmento.
O seminário foi presidido pelo Professor Amado da Silva, Presidente da Anacom, e contou
com uma ampla participação de pessoas que trabalham no sector das comunicações, particularmente nas vertentes económica e jurídica
da regulação do sector. Após a exposição do trabalho seguiu-se um período de intenso debate sobre as questões apresentadas,
principalmente em torno das virtualidades e limites da utilização do retalho menos como instrumento de regulação do preço de acesso
à rede do operador incumbente do sector das comunicações.

ANACOM

João F. Coelho, Economista
Membro da Direcção da AAAFEP



A FEP no meu tempo

Pedro Quelhas Brito (PQB): Dr. Alípio Dias, vamos viajar no tempo e agora
não me interessa o Dr. Alípio Dias, interessa o Alípio, o jovem de 17 anos.
Alípio Dias (AD): É muito simples. O Alípio era um pouco o menino do
papá e da mamã, era o filho mais velho. Fui apaparicado pelos meus pais.
Eles teriam gostado que, no quinto ano do liceu, tivesse optado pela
medicina ou pela agronomia, enfim, as coisas que os meus pais queriam…
Eu gostava bastante de Matemática e de Química. No Desenho à vista,
tinha alguma dificuldade. Foi então que decidi. Vou para Economia! Estava
no quinto ano, a matrícula era a alínea G e o meu pai, quando cheguei a
casa à hora do almoço, pergunta-me o que escolhi… “Já tínhamos falado
nisso. Isso é curso?”. Diz-me ele. Só lhe respondi “É, de certeza. A
Faculdade integra a Universidade do Porto.” Bom, e assim foi. Fiz o Liceu
no Colégio S. João de Deus, na Rua de Santa Catarina, tive bons professores
e os apontamentos das aulas eram muito bons. Gosto realmente muito
de estudar e gostava de colaborar com os colegas e foi assim que entrei
na Universidade, em 1960. Havia uma elevada “mortalidade”, nas
Matemáticas, na Economia I, nas Finanças e na Economia II; depois, no
terceiro ano, Estatística, Economia III, eram cadeiras que de facto davam
muito trabalho, mas eram aliciantes e de grande utilidade.

PQB: Como é que era a Faculdade de Economia naquela altura? O ambiente,
os alunos?
AD: Nos Leões era muito bom. Era muito agradável. Mas repare, eu era
mais ou menos um estudante profissional, porque ia às aulas, não faltava
a nenhuma, nem práticas nem teóricas. Para mim era uma coisa muito
importante.
Procurava comprar as “sebentas” de Lisboa. Tinha uns amigos ligados a
Lisboa e, normalmente no começo do ano lectivo, ia lá e comprava as
Sebentas. Só havia escola de “Economia” no Porto e Lisboa. Era
“profissional” e utilizava muito a casa paterna, todavia havia um dia por
semana, que era às quintas-feiras, em que tinha um dia mais sobrecarregado
de aulas e almoçava no Centro Universitário, ali em frente ao Hospital
Santo António; de resto levava uma vida muito pacata. Um cinema de vez
em quando, férias em Francelos e de quando em vez, em Inglaterra em
casa de família mas, normalmente levava uma vida normal. Gosto muito

de ler e portanto não tinha muito tempo para passar a vida no Estrela
ou no “Piolho”...
Gostava muito do Orfeão e o Maestro Afonso Valentim tinha sido
meu professor de canto coral, no “João de Deus” durante sete anos.
Na altura falei ao maestro, perguntei-lhe se havia muitos ensaios,
deslocações, etc. Gostas disso?”. Apenas lhe respondi: “Assim, não
tenho tempo, quero estar bem preparado para os exames.
De facto, a Faculdade era muito “apertada” em notas. No quinto
ano lá “aparecia” um dezassete ou um dezoito.

PQB: O que gostou mais da FEP?
AD: Eu gostava de tudo. Era verdade… Gostava das aulas, gostava
do ambiente e procurava de facto colaborar, num caso ou noutro
até com alguma ingenuidade. O convívio com os professores, com
os colegas agradava-me muito para além de ter a sorte de ter uma
casa, nas Antas, que tinha - e devo muito aos meus pais - uma sala
que eu chamava “sala de estudo” com biblioteca e uma entrada para
o jardim. Era uma casa de quatro frentes e os colegas iam lá para
casa, tínhamos condições para debater ali temas e questões muito
variadas resultando uma grande amizade.

PQB: O que é que gostou menos? Há sempre um senão…
AD: Nada.

PQB: Que conselhos é que daria agora aos novos jovens que saem,
baseado naquilo que viveu?
AD: Que conselhos que eu dava? Os conselhos que dou aos meus
filhos.
Primeiro têm que gostar do que fazem, têm que se apaixonar pelo
que fazem. Têm que estar disponíveis para fazerem o que fazem,
têm que continuar a estudar. Quando acabarem os cursos têm que
continuar a estudar, têm que ter um sentido de mais responsabilidade
e têm que lutar pelos seus objectivos, de uma forma sadia. Eu penso
que, se uma pessoa está preparada, se gosta do que faz, se gosta
de estudar e se está disponível para isso, tem um pouco o sentido
do serviço à comunidade. Tem o sentido da responsabilidade do
que está a fazer, e as oportunidades acabarão penso que um jovem
destes, tem futuro. Às vezes há que ter um pouco de paciência. A
nossa geração tinha algo favorável. Dava para prever. O 25 de Abril
decapitou muitos profissionais que estavam à nossa frente, e daí
que aos 29/30 anos tivesse o caminho aberto...
Aos 33 anos entrei no Governo do Doutor Mota Pinto para Secretário
de Estado das Finanças com o Doutor Jacinto Gomes. Anteriormente
era Assistente na FEP e comecei a escrever a tese de doutoramento
sobre os Orçamentos plurianuais. O pensamento era simples: se o
PIDDAC é plurianual, nós devíamos ter um orçamento plurianual,
que estivesse de acordo com o mesmo. Simultaneamente, passei
a trabalhar no Banco Borges & Irmão, com o Dr. Pires de Matos,
que considero um colega (e um mestre) verdadeiramente excepcional.

Alípio Dias
(Porto, 1943)
2 filhos
Ano de entrada na FEP: 1960
Vogal do Conselho de Administração
Executivo do Millenium bcp

Entrevista realizada por Pedro Quelhas Brito


