
De 19 a 21 de Setembro, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, através do Centro de Estudos de Economia Industrial, do Trabalho
e da Empresa (CETE), em cooperação com as entidades de investigação, IDHE - Institutions et Dynamiques Historiques de L’ Economie e CNRS
- Centre National de La Recherche Scientifique, promove o II Encontro “CAPRIGHT - Resources, Rights and Capabilities:  in search of social
foundations for Europe”.
O projecto Europeu “Resources, Rights and Capabilities: in search of social foundations for Europe (CAPRIGHT)” é um projecto integrado no 6°
Programa Quadro da União Europeia, que será levado a cabo por um consórcio de 26 equipas de investigação, durante o período de 2007 a 2010.
Durante este período, 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. Procurar-se-á fazer estudos
de casos aprofundados, tendo sido escolhida a região do Vale do Ave.
Inspirado na abordagem das “capabilities” de Amartya Sen, o Projecto CAPRIGHT prevê estudos sobre mercado de trabalho, emprego e protecção
social. Integra duas abordagens num único processo: a abordagem “resources regime” e a abordagem sobre as desigualdades em termos de
“capabilities”, desenvolvida por Amartya Sen. Envolve áreas como as da antropologia, economia, história, direito, ciência política, filosofia e
sociologia.
Este II Encontro será focalizado no aprofundamento do debate teórico sobre as categorias analíticas das abordagens sobre “capabilities” e
sobre “resources-regimes”, com a presença do conselho científico e do núcleo do Projecto CAPRIGHT.
O Coordenador geral do Projecto é Robert Salais (IDHE, Ecole Normale Supérieure de Cachan, Paris). Robert Salais é Professor de Economia
Institucional na École Normale Supérieure de Cachan. É um dos fundadores da escola francesa a nível da economia das convenções, trabalha
actualmente nos domínios da economia do trabalho, instituições e a nível de justiça social, bem como no desenvolvimento de um projecto
político europeu em matérias sociais e do emprego. De 2006 a 2010, será coordenador do projecto Europeu “CAPRIGHT - Resources,
Rights and Capabilities: in search of social foundations for Europe”. Em Portugal, a organização deste II Encontro estará a cargo de Margarida
Ruivo e Sara Cruz (CETE/ FEP).
Do Conselho Científico do projecto, especial destaque para as presenças de: Pedro Hespanha, sociólogo, docente da Faculdade de Economia
e investigador permanente do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; e Ute Klammer, Professora de Política Social na
Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, com Doutoramento em Economia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha (1995).

A Faculdade de Economia da Universidade
do Porto desenvolve a sua actividade de
formação para executivos através de uma
associação privada sem fins lucrativos, o
ISFEP. A actividade deste organismo de in-
terface da FEP tem registado um crescimento
assinalável nos últimos anos. Em consequên-
cia da dimensão que este tipo de oferta já
atingiu, há na nossa escola a percepção de
que é necessário organizá-la no âmbito de
uma business school. Para estudar a transfor-
mação do ISFEP numa business school foi
constituída uma comissão que produziu um
excelente relatório. Analisado o relatório nos
diferentes órgãos de gestão, e compreenden-
do a importância estratégica que tem para a
UP uma business school competitiva a nível
nacional e internacional, a FEP respondeu
afirmativamente ao projecto do Sr. Reitor
Marques dos Santos de consolidação da
formação para executivos na UPBS (UP busi-
ness school).
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Carlos Alves, professor da Faculdade de Economia do Porto, foi eleito, no
passado dia 28 de Maio, membro da Direcção do Instituto Português de
Corporate Governance (IPCG). O IPCG é uma associação privada sem fins
lucrativos e tem por objecto a investigação e a divulgação da temática do
Corporate Governance. Este instituto visa também ser um fórum para
assuntos relativos à Corporate Governance, abarcando, entre outros, o
desenvolvimento de boas práticas de gestão de pessoas colectivas, e contribuir
para promover a qualificação dos portugueses nesta matéria. A divulgação

e o debate de ideias e conceitos sobre Corporate Governance, o acompanhamento e a
participação noutras instituições nacionais ou internacionais com ligações a esta temática
fazem também parte do objecto deste instituto.
O IPCG congrega quer académicos que sejam reconhecidos como especialistas em assuntos
de Corporate Governance, quer profissionais experientes e de mérito reconhecido em
administração de empresas. A Direcção do IPCG é presidida por João Talone, antigo Presidente
Executivo da EDP, e o seu Conselho Geral é liderado por Rui Vilar, Presidente da Fundação
Calouste Gulbenkian.
O Corporate Governance é uma das áreas de investigação de Carlos Alves, relativamente à
qual tem publicado livros e artigos científicos, sendo um dos autores do Livro branco sobre
Corporate Governance em Portugal.

Carlos Alves eleito para a Direcção do Instituto
Português de Corporate Governance (IPCG)

Prof. José Costa, Director da FEP

II ENCONTRO “CAPRIGHT - Resources, Rights and Capabilities”

Até 2010, projecto de dimensão europeia irá desenvolver estudos  sobre
mercado de trabalho, emprego e protecção social
De 19 a 21 Setembro, no Seminário de Vilar e no Edifício das Pós-Graduações da Faculdade de Economia da Universidade do Porto

(continua na página 2)



Visita de alunos da UP
ao Parlamento Europeu

Jacob Mincer
The Founding Father of
Modern Labor Economics
Um livro de Pedro Teixeira

“Jacob Mincer, The Founding Father of Modern Labor Economics”, da
autoria de Pedro Teixeira, professor auxiliar da FEP é o primeiro livro de
uma série publicada em conjunto com o IZA - Institute for the Study of
Labor. Editado pela Oxford University Press, esta obra apresenta e analisa
o trabalho de Jacob Mincer, um dos mais importantes economistas do
século XX.
A investigação de Jacob Mincer teve uma influência fundamental na
economia do trabalho, quer em termos teóricos quer metodológicos.
Nos anos 60 e 70 desempenhou um papel central na definição contem-
porânea da perspectiva económica sobre o mercado de trabalho, nomea-
damente pelo seu trabalho pioneiro sobre a teoria do capital humano e
sobre o comportamento da oferta de trabalho. O trabalho de Mincer
continua hoje a ser uma referência para os economistas interessados
sobre as questões da educação e do mercado de trabalho.
Pedro Teixeira, Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Univer-
sidade do Porto, é investigador associado do CIPES - Centro de Investigação
sobre Políticas do Ensino Superior e colaborador do CEMPRE - Centro
de Estudos Macroeconómicos e de Previsão da Faculdade de Economia
do Porto. Em termos internacionais é Research Fellow do IZA - Institute
for the Study of Labor, membro da rede de excelência da União Europeia
PRIME e Investigador Associado ao Programa PROPHE - Program for
Research on Private Higher Education. è também membro do painel de
avaliadores da European University Association.

Actualmente, dedica-se a áreas de investigação como: política social;
análises de mercado laboral; flexicurity; e igualdade de oportunidades
entre géneros, entre outros.
A um nível mais detalhado, este segundo encontro servirá também
para a discussão de “working papers” e artigos científicos em fase
de desenvolvimento, bem como para o planeamento da organização
do trabalho para os períodos sequentes, tais como a apresentação
dos relatórios anuais com os programas de trabalho para os 18 meses
seguintes e a previsão de acções de disseminação e de formação
para os 21 meses seguintes.
Ao nível do comité executivo e da comissão geral de coordenação do
Projecto CAPRIGHT, serão também levadas a cabo sessões de
avaliação dos primeiros meses da actividade científica deste projecto,
tendo como base o plano geral de trabalho estabelecido.
Este projecto providenciará uma massa crítica em termos de pesquisa
empírica em três áreas-chave: igualdade de oportunidades, desenvol-
vimento profissional e reestruturação do trabalho. Contribuirá também
para a criação, a diversos níveis, de espaços públicos nos quais
processos de democracia social deliberativa se poderão vir a
desenvolver. Cada área será analisada sob três pontos de partida,
providenciando evidência empírica a nível de: trajectórias actuais da
vida activa dos indivíduos; processos de acção pública regional ou
local; diálogo social e desenvolvimento da política europeia. Para
assegurar uma abordagem uniformizada, desde as hipóteses às
conclusões, o trabalho será desenvolvido, por um lado, segundo uma
abordagem teórica e, por outro, através da análise da agenda política.
O Projecto CAPRIGHT contará com 26 equipas de 13 países europeus.
A maioria destas equipas de trabalho encontra-se já envolvida nos
domínios da investigação e política europeias. O projecto CAPRIGHT
fornecerá resultados relevantes no que diz respeito aos objectivos
gerais inseridos na prioridade 7 do 6° Programa Quadro da União
Europeia.
A um nível geral, o projecto abordará as “condições de pleno emprego”
numa sociedade cada vez mais baseada no conhecimento. Esta
pesquisa destacará, tanto a nível nacional ou europeu, as tensões
existentes na política europeia entre os objectivos de ordem quantitativa
(como a maximização da taxa de emprego) e os objectivos de ordem
mais qualitativa como a melhoria da qualidade de emprego e das
taxas de empregabilidade. Directamente declarado pela estratégia de
Lisboa, desenvolver uma economia baseada no conhecimento requer
a criação de trabalho com alto valor acrescentado, o que implica uma
análise muito para além da simples abordagem do “custo”. Isto
significa respeitar padrões da qualidade e de desenvolvimento do
emprego a longo prazo.
E significa ainda encontrar um ponto de equilíbrio entre estas duas
realidades: num elevado número de mercados laborais europeus, a
liberdade da escolha por parte do indivíduo é demasiado limitada e
existe um fraco nível de interesse pelo desenvolvimento de planos
de carreira na maioria dos trabalhadores, essencialmente nas classes
menos qualificadas da população activa. Por outro lado, a ênfase na
“empregabilidade” individual não deverá implicar neutralização das
tendências de desregulamentação dos mercados laborais.
Os resultados deste Projecto deverão ser um ponto de informação
para a agenda europeia, a nível de eventuais reformas sociais. Em
particular, os já existentes instrumentos de governação (tais como
o diálogo social, a lei, o método aberto da coordenação, etc.) deverão,
neste sentido, ser avaliados no que diz respeito à sua capacidade de
favorecer uma agenda concordante não apenas em termos de
emprego, mas muito essencialmente em termos das justas condições
de vida e de trabalho de cada cidadão europeu.

(continuação da página 1)

Tem como áreas principais de investi-
gação a Economia do Ensino Superior:
Mercados, Privatização e Modelos de
Financiamento; e a emergência e
evolução histórica da Teoria do Capital
Humano e da Economia da Educação.
Do seu currículo, especial destaque para
a coordenação de dois livros editados
pela Kluwer/Springer sobre Mercados
no Ensino Superior e sobre Modelos de
Financiamento no Ensino Superior e
vários artigos em revistas científicas
internacionais sobre temas do Ensino
Superior e História do Pensamento
Económico.

Pelo terceiro ano consecutivo, um grupo de estudantes inscritos na
disciplina opcional de Economia Europeia (4° ano), acompanhados
pelos respectivos docentes (Ana Paula Africano e Rui Henrique
Alves), deslocou-se ao Parlamento Europeu, numa viagem a convite
da Eurodeputada e professora da FEP, Elisa Ferreira.
A viagem, que decorreu entre 22 e 25 de Abril, englobou a visita ao
hemiciclo em Estrasburgo, onde se realizava uma sessão plenária
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“A televisão paga: dinâmicas de mercado em Portugal e na Europa”
de Luísa Coelho Ribeiro

No passado mês de Junho, na FNAC do Norteshopping, Luísa Coelho Ribeiro, aluna do
Mestrado em Ciências Empresariais da Faculdade de Economia da Universidade do Porto
– concluído em Maio passado sob a orientação do professor Hélder Valente – e a editora
Formalpress, Lda, apresentou o livro “A televisão paga: dinâmicas de mercado em Portugal
e na Europa”. A apresentação foi feita por Elísio Oliveira, da ERC, Hélder Valente, da FEP,
Paulo Faustino, Formalpress, Pedro Luís de Castro, Discovery Channel e Francico Rui Cádima,
UNL.

A investigação de que este livro dá conta foi inicialmente elaborada
no âmbito daquele mestrado da FEP e visa caracterizar a indústria
de televisão paga e, nomeadamente, a indústria de cabo, como
parte integrante do desenvolvimento das tecnologias da informação
e comunicação (TIC) e como uma “indústria com tecnologias de
rede” com os traços distintivos daí decorrentes. É igualmente
versado o processo de convergência das indústrias de audiovisuais
e telecomunicações, suas causas e efeitos na estruturação do
mercado e feita uma resenha da origem das actividades de televisão
paga nos EUA e na Europa, sua evolução e sua situação actual. O
mercado de cabo em Portugal é particularmente aqui abordado,
desde a atribuição das primeiras licenças até à situação actual e
examinada a evolução entretanto ocorrida.
Neste contexto, é caracterizada a procura e a oferta existentes
(operadores – presença, performance, produtos e serviços e
estratégias), as tecnologias que emergiram como principais con-
correntes (actuais ou futuros) e a procura do mercado de televisão
por subscrição (para este efeito foi efectuado um inquérito a uma
amostra representativa da população nacional). É igualmente
elaborado um resumo sobre a estrutura dos mercados de televisão
paga de vários países integrantes da Comunidade Europeia a 15 e
sobre a regulação do sector quer a nível nacional quer internacional.
A autora realiza uma análise quantitativa do nível de concentração
observada no mercado de televisão paga em Portugal. Neste
âmbito, são revistos vários estudos empíricos sobre as consequên-
cias da concentração ao nível da oferta – qualidade/diversidade e
preço – e examinados estudos sobre as consequências do apare-
cimento de tecnologias alternativas ao cabo, da desagregação do
lacete local e da concorrência das telecomunicações.
Finalmente, procurou-se identificar as grandes tendências e desafios
associados ao modelo de negócio da indústria, quer para os
detentores de plataformas de distribuição, quer para os canais de
cabo e os produtores independentes de conteúdos.

Luísa Coelho Ribeiro nasceu no Porto. É licenciada em Economia
pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto onde
também fez o Mestrado em Finanças. Frequentou várias pós-
-graduações e cursos executivos nas áreas financeira, fiscal e de
gestão estratégica, nomeadamente em business schools, das quais
se destacam Ashridge, Insead e Robert Kennedy College. Trabalha
desde 2001 na Sonaecom, na análise e avaliação de projectos de
investimento a nível nacional e internacional. Anteriormente,
trabalhou na área de Private Equity no BPI Banco de Investimento.
Desenvolveu também actividades relacionadas com a análise e
elaboração de projectos de investimento para o Banco Mundial.
Como docente universitária convidada, Luísa Ribeiro colabora com
várias instituições de ensino superior, destacando-se a Universidade
Autónoma de Lisboa e o Instituto Politécnico de Leiria.

do Parlamento Europeu, bem como os habituais contactos com
Elisa Ferreira e os seus colaboradores mais próximos, tendo os
estudantes tido oportunidade de questionar a Eurodeputada sobre
diversas matérias em destaque neste momento na UE, nomeada-
mente nas áreas da economia, educação, política externa e evolução
político-constitucional.
Foi promovida uma deslocação ao campo de concentração de
Natzweiller-Struthof, recordando um dos piores momentos da
história recente da Europa, o qual está, contudo, na raiz do processo
de integração, visto como o modo de promover um espaço de paz,

estabilidade e prosperidade no continente europeu. Foi ainda
possível uma breve visita a Bruxelas, uma das cidades com particular
relevância institucional na UE.
A viagem contou com um grupo mais alargado de participantes
que as duas edições anteriores, com a extensão da iniciativa
conjunto da Universidade do Porto e, como tal, com a integração
de estudantes e professores de outras Faculdades, bem como de
uma representante da Reitoria (Ana Teresa Tavares). Este alarga-
mento do âmbito da iniciativa foi, aliás, um dos elementos de
maior sucesso desta sua terceira edição.



As indústrias Têxtil e do Vestuário são dos sectores mais relevantes
da economia nacional. Os 12 por cento das exportações nacionais e
os 25 por cento do emprego da indústria transformadora, representados
pelo sector em 2005, evidenciam, por si só, o impacto económico e
social da sua evolução futura.
É fundamental que se vença o desafio da modernização e optimização
colocado perante estes sectores, permitindo que Portugal recupere a
importância que já deteve nestas áreas, nomeadamente nos mercados
externos.
Com o actual modelo de gestão a esgotar-se rápida e inabalavelmente,
urge que os responsáveis encontrem novas soluções, o que implica o
encontro de novas metodologias, quer de trabalho, quer de orientações
estratégicas.
Tendo isso em mente e actuando em parceria com a Associação Têxtil
e Vestuário de Portugal (ATP), a FEP criou a Pós-Graduação em
Direcção de Empresas para a Indústria da Moda, um curso vocacionado
para gestores profissionais apostados em elevar as competências
pessoais e ganhar novos instrumentos de decisão no rumo das
respectivas empresas. Os objectivos apontados residem na actualização,
consolidação e desenvolvimento de competências técnicas e
comportamentais que permitam uma gestão conhecedora das várias
componentes do contexto industrial, tais como o marketing, venda
ou distribuição dos produtos, recursos humanos, internacionalização,
redes e cooperação industrial.
Os candidatos deverão possuir uma licenciatura e experiência
profissional mínima de três anos. A selecção terá em consideração o
seu currículo académico e a experiência profissional. Funcionando em
horário pós-laboral, quartas ou quintas-feiras das 17:30 às 21:45 e
Sábados das 9:15 às 13:30, o curso tem uma duração de 270 horas,
distribuídas por três trimestres, por ordem, de 17 de Setembro de 2007
a 22 de Dezembro de 2007, de 7 de Janeiro de 2008 a 19 de Abril de
2008 e de 21 de Abril de 2008 a 26 de Julho de 2008.
Ao longo da Pós-Graduação o aluno vai receber formação em gestão
de recursos humanos e negociação, gestão de marca, gestão dos
canais de distribuição, competitividade, redes e cooperação de acções

Pós-Graduação para profissionais de topo da indústria da moda
Promovida pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), com início no ano lectivo de 2007/08, esta
valorização académica visa dotar os gestores da indústria do calçado e do vestuário de ferramentas de decisão que
possibilitem um cumprimento efectivo das metas traçadas por este sector.

No passado dia 13 de Julho, a
Faculdade de Economia da Uni-
versidade do Porto, o Instituto
de Investigação e Serviços da
Faculdade de Economia do Por-
to e a Associação Têxtil e Ves-
tuário de Portugal assinaram
um protocolo de cooperação
no âmbito da realização do cur-
so de Pós-Graduação em Di-
recção de Empresas, edição
para a Indústria da Moda. Em
representação da FEP marcou
presença o Director, José da
Silva Costa, do ISFEP, o Presi-
dente da Direcção, Mário Rui
Silva, e da ATP, o Presidente
da Direcção, Paulo Nunes de
Almeida.

Protocolo com a ATP

Realizou-se no dia 2 de Maio de 2007, no Anfiteatro de Pós-Graduações
da FEP, o seminário “O Microcrédito em Portugal” organizado con-
juntamente pela FEP e pela Associação Nacional de Direito ao Crédito
(ANDC).
O principal objectivo do seminário foi o de proporcionar uma reflexão
aprofundada sobre a realidade do microcrédito em Portugal, tirando
partido da recente realização de estudos de avaliação sobre esta experiên-
cia no nosso País. Os trabalhos do seminário ocuparam toda a tarde
do dia 2 de Maio tendo-se registado uma boa participação de assistência
exterior à FEP, constituída maioritariamente por profissionais ligados
a instituições de crédito, segurança social, autarquias e IPSS. Estiveram
também presentes diversos elementos da Direcção da ANDC, nomea-
damente o seu Presidente, Manuel Brandão Alves.
O seminário esteve organizado em dois painéis. No primeiro painel,
Américo Mendes (Faculdade de Economia e Gestão da Universidade
Católica Portuguesa, Porto) procedeu à apresentação do “Estudo de
Avaliação do Sistema de Microcrédito em Portugal”, promovido pelo

Observatório do Emprego e Formação Profissional e realizado em
parceria pelo Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada da
UCP e pela Quaternaire Portugal. Este trabalho pode ser encontrado
na opção “Publicações” do site do Observatório do Emprego e Formação
Profissional em www.oefp.pt. O segundo painel, sob o tema “Dimensões
Inovadoras do Microcrédito”, contou com as intervenções de Ana
Costa (ANDC) sobre “Iniciativa Microempresarial, Desenvolvimento
e Território” e Alexandre Abreu (Centro de Estudos Geográficos da
Universidade de Lisboa) sobre “Microcrédito e Inovação Social”.
As intervenções suscitaram grande interesse por parte da assistência,
tendo esta iniciativa permitido um vivo debate entre oradores, assistência
e responsáveis pela ANDC, explorando as virtualidades e constrangi-
mentos do microcrédito em Portugal enquanto instrumento de combate
à pobreza e exclusão social e de incentivo ao microempreendedorismo
de base local.

colectivas, comércio e investimento internacional. Além das aulas
formais serão organizados seminários, com o objectivo de fomentar
a troca de ideias e partilha de experiências. De momento estão
agendados encontros subordinados aos temas: “A Internacionalização
das Empresas Portuguesas: Desafios para a Gestão e para as Políticas
Públicas”, Fernando Freire de Sousa, Professor da FEP, ex-Secretário
de Estado para a Competitividade e Internacionalização, ex-Presidente
do FIEP e Administrador de Empresas; “Os Desafios da Competitividade
e os Programas Operacionais do QREN”, Mário Rui Silva, Professor
da FEP, Assessor da Presidência da CCDR-N, Consultor do GT QREN;
e “Qualificações dos Recursos Humanos e Competitividade”, Alberto
Castro, Director da Faculdade de Economia e Gestão, Universidade
Católica - Porto.

Seminário “O Microcrédito em Portugal”

Leonor Vasconcelos Ferreira
FEP e ANDC



A Faculdade de Economia
da Universidade do Porto
foi a primeira e única
faculdade portuguesa pre-
sente no Global Business
Case Competition (GBCC),
que se realizou, este ano,
em Seattle, entre os dias 16
e 22 de Abril. A FEP parti-
cipou nesta competição

internacional juntamente com mais 16 equipas vindas de vários pontos do mundo,
desde à América do Sul, passando pela América do Norte, Europa, Ásia.
O Global Business Case Competition é uma competição internacional realizada
anualmente pela Universidade de Washington (Seattle), que tem como objectivo a
resolução de um caso real num tempo limite de 48 horas. O caso desta edição
propunha às equipas que actuassem como consultoras da vCompany, uma prestadora
de serviços de CRM (Customer Relationship Management) e BPO (Business Process
Outsourcing), sedeada em Seattle, ajudando a empresa na decisão quanto à melhor
localização das suas operações, perante o objectivo estratégico de penetrar no
mercado europeu. O júri perante o qual as equipas apresentaram as suas soluções
era composto por quadros de topo da Boeing, Starbucks, Microsoft e da própria
vCompany.
A equipa, constituída por quatro elementos, André Lemos, André Magalhães, Luís
Mascarenhas e Moisés Ribeiro, e acompanhada por Renata Blanc, docente da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto, não saiu vencedora, mas recebeu um feedback extremamente positivo por parte do júri. A
participação neste evento permitiu uma óptima projecção da Faculdade de Economia e da Universidade do Porto a nível internacional,
uma vez que o evento foi muito divulgado na imprensa de Seattle e contou com o envolvimento da comunidade empresarial.
Durante uma semana a equipa da FEP esteve em contacto com elementos de várias Universidades do mundo bem como com
profissionais da comunidade empresarial de Seattle, permitindo, desta maneira, uma partilha de conhecimentos, de realidades, de
culturas e estabelecimento de contactos profissionais e pessoais de elevado interesse.
A equipa vencedora foi a Dinamarquesa (Universidade de Copenhaga), que se debateu na final contra as equipas do Canadá
(Universidade de Concordia), Singapura (Universidade de Singapura) e uma equipa Global (constituída por elementos oriundos de
quatro diferentes países).
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01-03 Novembro 2007
European Association for Evolutionary
Political Economy (EAEPE) 2007 Conference

7-8 Fevereiro 2008
XVIII Jornadas Luso-Espanholas de Gestão
18th Conference Luso-Spanish on
Management

24-29 Agosto 2008
COMPSTAT 2008
International Conference on Computational
Statistics

Mais informações em www.fep.up.pt, Conferências

A convite da Critical Software, a Secção de Integração Académica
e Profissonal da FEP deslocou-se a Coimbra para realizar um
Workshop de Inteligência Emocional, no contexto da própria
empresa. Este Workshop, com a duração total de 8 horas, divididas
em duas sessões, contou com a participação de 25 colaboradores
da Critical que, durante duas tardes de sexta-feira, estiveram a
debater temas de Inteligência Emocional de forma interactiva e
dinâmica.
As actividades dinamizadas neste Workshop estruturaram-se em
torno de três temas principais: (1) a promoção do auto-
conhecimento (capacidade de se avaliar realisticamente; conhe-
cimento das próprias forças, áreas a melhorar, aspirações e
estímulos; auto-estima; reconhecimento dos próprios sentimen-
tos; auto-confiança); (2) desenvolvimento da capacidade de

SIAP ministra Workshop de Inteligência Emocional na Critical Software
reconhecer as próprias emoções e as emoções dos outros e (3)
promoção da capacidade de regulação emocional (capacidade
de aceitar e de estar confortável com todos os sentimentos
identificados, capacidade de agir sobre essa informação emocional
e utilizá-la na tomada de decisão). As actividades propostas,
devidamente adaptadas para o público em questão e para a
realidade profissional que enfrenta, foram recebidas pelo grupo
com entusiasmo e empenho, tendo o balanço final sido muito
positivo. Espera-se que este Workshop seja o primeiro passo
para novas formas de relação entre a SIAP e as entidades em-
pregadoras e formadoras e, consequentemente, para um alarga-
mento dos serviços prestados por este organismo da FEP ao
meio envolvente.
GAA

FEP em Seattle
Global Business Case Competition

Uma semana que permitiu o conhecimento de diversas culturas, realidades,
novos métodos de trabalho e contactos com quadros de topo da Boeing,
Microsoft, Starbucks, entre outras.

Em Agenda



Realizada em Portugal desde 1991, a edição deste ano foi 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).
O sucesso do evento, que pretendeu divulgar as técnicas de optimização,
deveu-se sobretudo à forte adesão verificada, num total de 225 partici-
pantes oriundos de vários pontos do mundo.
O evento contou com 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
Programming; Michael J. Todd (Cornell University, USA) Conic Optimi-
zation: Interior-Point Methods and Beyond; Xin Yao (University of
Birmingham, UK), Evolutionary Optimization and Constraint Handling.

OPTIMIZATION2007
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) recebeu,
de 22 a 25 do passado mês de Julho, a 6a edição da conferência
internacional de optimização “OPTIMIZATION2007”.

AIESEC prepara
V Semana Internacional

A amplitude do seu impacto resulta da força da network global,
constituída por jovens talentosos, criativos e dinâmicos que, com a
sua consciência global e multicultural, procuram ter um papel relevante
no meio envolvente.
Nos últimos 47 anos, a AIESEC Porto FEP tem-se destacado como um
dos núcleos mais activos do panorama nacional, tendo nos quatro
últimos anos alcançado o prémio de "Melhor Comité Local da AIESEC
Portugal".
Na senda do que tem sido a estratégia de crescimento e posicionamento
da AIESEC Porto FEP, realizar-se-á ainda em 2007, pelo 5° ano conse-
cutivo, a Semana Internacional, evento já bastante prestigiado em
termos empresariais.
A Semana Internacional tem como objectivo proporcionar pontes entre
o mundo empresarial e o mundo universitário docente e discente.
Pretende-se abordar temas de interesse e relevância quer para estudantes
e universidades, quer para o tecido empresarial, sensibilizando os
intervenientes para a importância das experiências internacionais na
formação dos alunos enquanto pessoas e profissionais, e posicionando
a associação como “primeira escolha” no que à liderança juvenil diz
respeito.
Este ano, a Semana Internacional decorrerá entre 2 e 11 de Outubro
abarcando uma série de actividades quer na FEP, quer na FEUP, subor-
dinadas às temáticas do “Empreendorismo” e “ Responsabilidade Social”.
Começamos no dia 2 de Outubro na FEP com a realização de uma
“Global Village”, uma espécie de feira internacional em que o objectivo
é promover a sensibilidade para o internacional e promover a fase de
recrutamento do núcleo que decorre em paralelo. Contará com a
presença de diversos membros internacionais, desde membros da
AIESEC, passando por estagiários internacionais, não esquecendo os
alunos ERASMUS.
No dia 3 de Outubro, na FEUP, teremos um “Prós e Contras” que se
debruçará sobre a questão da sustentabilidade energética, no qual
estarão presentes especialistas do tema, desde investigadores, até
empresas do ramo, sem esquecer as agências governamentais.
De volta à FEP, no dia 9 de Outubro, teremos também um “Prós e
Contras” denominado de “De uma boa Ideia a bom Negócio”, no qual
se pretende discutir o estado do empreendorismo em Portugal e quais
os meios de financiamento à disposição dos empreendedores.
De referir que, em simultâneo com a Semana Internacional, se realizará,
de 1 a 12 de Outubro, o Recrutamento da AIESEC Porto FEP, quer de
membros, quer de candidatos ao Programa de Estágios Internacionais.

Para mais informação consulte o nosso site: www.fep.up.pt\aiesec ou
contacte-nos através do e-mail: portofep.pt @aiesec.net

Evento decorrerá entre 2 e 11 de Outubro

A AIESEC assume-se como uma plataforma internacional de
oportunidades através da qual os indivíduos se desenvolvem
pessoal e profissionalmente, por meio de experiências práticas,
internacionais e do conhecimento de novas culturas, através
das diversas actividades organizadas e do programa de estágios
internacionais.

Pedro Pinto, AIESEC Image  Comunication Director 07/08
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“Caça ao Tesouro da FEP”
e “Entra no Mundo dos Negócios:
desafia o Monopólio da FEP”:
A Universidade Júnior na Faculdade

Pelo segundo ano consecutivo, a FEP acolheu e dinamizou o
projecto da Universidade Júnior, desenvolvido pela Reitoria da
Universidade do Porto em colaboração com as diferentes Facul-
dades. Este projecto tem como principal objectivo aproximar os
jovens entre os 11 e os 17 anos à realidade académica, permitindo
a exploração vocacional e o aprofundar do conhecimento relativo
a inúmeras áreas de saber.
Na FEP desenvolveram-se dois Projectos: Oficinas de Verão - “Caça
ao Tesouro da FEP” – para alunos do 7° e 8° anos; e Verão em
Projecto – “Entra no Mundo dos Negócios: desafia o Monopólio
da FEP” – para alunos do 9°, 10° e 11° anos. Ambos os projectos
procuraram conciliar a componente lúdica (considerando o facto
de ser dirigido a um público jovem) com actividades de exploração
das áreas de Economia e Gestão, visando um primeiro contacto
com estas áreas, juntamente com características da vida universitária
nesta Faculdade.
No primeiro projecto, as actividades desenvolvidas incluíram o
contacto com alguns conceitos básicos da área de Econo-
mia/Gestão, assim como a exploração da própria Faculdade e uma
primeira abordagem às saídas profissionais. Ao longo das diferentes
actividades os participantes acumulavam dinheiro, em grupo, que
lhes permitia ter acesso a um tesouro no final do dia.
No âmbito do segundo projecto, os estudantes foram colocados
perante desafios variados na área de Economia e Gestão, entre os
quais desafios profissionais das áreas de Marketing, Comercial,
Auditoria, Investimento e Consultoria, participando igualmente
num jogo de simulação do funcionamento da Bolsa de Valores.
Ao longo da semana, visitaram igualmente três instituições (Banco
de Portugal, Correctora LJ Carregosa e Gamobar), sendo posteri-
ormente solicitada a criação detalhada, em grupo, de uma empresa
própria e respectiva apresentação a um potencial “investidor”.

Todas estas actividades foram inseridas numa base de Monopólio,
nos quais podiam acumular dinheiro para um leilão a efectuar no
último dia de cada semana.
Ao longo de toda a semana, e a par dos prémios que obtiveram
com as diferentes actividades (com a contribuição de patrocínios
da Tsunami, Danone e CP), os participantes foram incentivados
a registar os melhores momentos de cada dia para que, no final,
levassem uma recordação integrada da semana vivida na FEP.
Os alunos da FEP, monitores nestes projectos, testemunharam
ter vivido uma experiência única, tão desafiante como interessante,
sentindo que as actividades que dinamizaram contribuíram acti-
vamente para que os participantes juniores ficassem mais esclare-
cidos sobre a FEP e pudessem, assim, fazer escolhas vocacionais
mais conscientes.
GAA



A FEP no meu tempo

Ilda Figueiredo
(Oliveira do Bairro, Aveiro, 1948)
3 filhos
Ano de entrada na FEP: 1967
Deputada do Parlamento Europeu

Pedro Quelhas Brito (PQB): Quem é a Ilda Figueiredo?
Ilda Figueiredo (IF): Fui para a UP, para a FEP, no ano lectivo de 1967/68. Na altura,
vivia em Aveiro. Era filha de pais camponeses que, nessa época, não tinham dinheiro
para me pagar uma deslocação para o Porto, para poder estudar na FEP.
Os meus pais consideraram, por isso, que eu deveria ser professora primária. Em
Aveiro havia uma escola normal, assim se dizia na época, e portanto foi o curso
que obtive, aos 17 anos. Mas sempre com a ideia clara que queria ir para a FEP.
Perseguindo esse objectivo, estudei sozinha o 6° e 7° anos do liceu. Enquanto
estava no magistério primário estudava, simultaneamente, para professora primária
e para completar o liceu. Depois fui trabalhar como professora, dei aulas durante
um ano, e fiz a matemática.
Em 1967/68, com 18 anos, entrei na FEP. Nessa mesma altura casei, precisamente
no dia em que fiz 19 anos, a 30 de Outubro.
Durante um ano fazia as viagens diárias de Aveiro para o Porto, de comboio. Até
que eu e o meu marido decidimos vir viver para Vila Nova de Gaia. Comecei a dar
aulas como professora primária, em Vila Nova de Gaia, simultaneamente com os
estudos na Faculdade como aluna voluntária.
Nessa época, ser aluna voluntária era muito complicado. Estamos a falar dos anos
de 1968 e seguintes. Este estatuto significava ter que fazer frequências trimestrais
a todas as disciplinas, passar em todas elas, para poder fazer os exames. Isto não
acontecia com os alunos ordinários (os normais). Tínhamos um estatuto muito
difícil. Éramos estudantes trabalhadores mas esse estatuto, na realidade, não
existia. Éramos obrigados a frequentar as aulas práticas. Se faltássemos,
reprovávamos. O estatuto era muito difícil e poucos alunos conseguiam resistir
até ao final.
Como era professora primária e dava aulas no ensino oficial, o fascismo impedia-
me de usar a justificação de fazer exames, para faltar à escola primária. Não podia
usar essa justificação porque a falta não me era justificada.

PQB: Como era o ambiente na FEP?
IF: Com este estatuto que tinha, e pelo facto de ser professora primária, com aulas
ora de manhã, ora de tarde, só ia à Faculdade uma parte do dia. Sendo certo que
era fundamental ir às aulas práticas, que eram obrigatórias.
De acordo com isso, ia à Faculdade, mas menos tempo comparativamente com
os restantes colegas, por trabalhar. O meu relacionamento com os meus colegas
era muito bom. Indispensável, aliás, para conseguir fazer o curso, trabalhando e
tendo os meus dois filhos - os dois mais velhos nasceram enquanto era aluna na
Faculdade.
Como não podia ir à maior parte das aulas teóricas eram as minhas colegas que
me passavam os apontamentos. No Café Piolho e no Café Universidade fazíamos
a troca dos apontamentos e conversávamos um pouco. Ali foi também a minha
universidade. Foi para mim fundamental essa solidariedade que existiu durante
todo esse tempo. Recordo-me de colegas como a Isabel, a Rosa, o Claudemiro, a
Antonieta …
Recordo-me desse grande apoio de colegas, que foi fundamental. Era-me impossível
saber o que se passava nas aulas sem a ajuda delas. Da parte de alguns professores,
sobretudo dos mais novos, dos assistentes, também houve alguma compreensão
pois reconheciam a minha situação. Recordo-me perfeitamente da solidariedade
do Professor Jesus, que até hoje não esqueço.

PQB: O que gostava mais e o que gostava menos na FEP?
IF: Aspectos negativos… Foi sobretudo o clima que se vivia. Era um clima de
opressão. Recordo-me de vir da escola primária, depois das aulas, dirigir-me para
a Faculdade e estar tudo ocupado pela polícia. Recordo-me perfeitamente de um
episódio. Estava grávida do meu segundo filho – que, aliás, é também economista,
formado pela FEP – estava no final da gravidez e a polícia decidiu que eu não podia
passar. Via-se alguma perseguição. Insisti em passar e só não fui agredida porque
estava grávida e lá me deram indicações expressas para sair. Dirigi-me então para
o Piolho, mas vi alguns dos meus colegas a serem levados na carrinha para a
prisão. Foram momentos duros ao ver colegas serem agredidos e presos. Estávamos
em 1971, e claro que este clima duro se vivia também dentro da faculdade.
No último ano – acabei o curso em 1973 – na disciplina de Teorias Económicas,
lembro-me de alguns de nós termos o desejo de estudar a teoria Marxista e isso
ser, obviamente, proibido na Faculdade.
Nos Leões, onde funcionava a FEP, havia uma excelente biblioteca, que acabou
por sofrer um incêndio. Lá, estranhamente, alguns livros escapavam à censura,

como, por exemplo, obras de comparação entre a teoria Keynesiana e a teoria
Marxista, baseadas em livros publicados em Portugal.
Recordo-me perfeitamente de uma livraria, em Coimbra que tinha livros idênticos,
comprei um de Lenine que só tinha o nome original – Vladimir I. Ulianov – e
por isso tinha escapado à censura. Alguns dos que conseguíamos obter eram
publicados clandestinamente.
A minha ligação ao PCP começou em 1974, como militante. As minhas ligações
a pessoas comunistas, contudo, vinham já de 1972. Imediatamente após a
queda do fascismo inscrevo-me no PCP, mais precisamente, em Maio de 1974.
Mas, tal como estava a dizer, nessa disciplina de Teoria Económicas, eu e alguns
colegas decidimos fazer um trabalho tendo por base alguma teoria Marxista.
Eu fiz um trabalho sobre a teoria Marxista e a teoria Keynesiana. O professor
era o Dr. Conceição Nunes, que admitiu que fizéssemos um trabalho sobre o
assunto que quiséssemos. Creio que nunca lhe passou pela cabeça que iríamos
escolher este tema, pois não era dado nas aulas. Para ele foi um choque. Os
exames orais eram individuais. O meu trabalho não era muito profundo e era
feito na base de uma aprendizagem pessoal, e fazer isto foi uma grande ousadia.
Não o refiro apenas como um desafio ao fascismo, mas sob o ponto de vista
teórico e intelectual. Eu, de facto, não tinha bases para fazer um artigo profundo.
Quando chego à oral o professor pergunta-me qual o trabalho que tinha feito.
Eu digo-lhe: “Tem aí. É a comparação entre a teoria Keynesiana e a teoria
Marxista”. Ele só me respondeu: “Ah! Está bem, então vá-se embora”. E não
me fez a prova oral. Fiquei com os 15 valores da prova escrita.
À luz dessa época foi o que melhor conseguiu fazer. Com esse gesto, comigo
e com outras colegas, ele não nos impediu de fazer o trabalho. Considerou um
desafio e não fez o debate oral. Tentou fazer crer que era um homem liberal,
mas, evidentemente, o seu liberalismo tinha limitações.
A FEP era uma faculdade muito fechada e regida por um homem do fascismo,
o Professor Seabra. Claro que, nos últimos anos, com as lutas estudantis, deu-
se alguma abertura, mas era uma abertura muito limitada. Esta e outras acções
provaram essas limitações, demonstrando que a FEP era fechada a ideias e
acções que não fossem do sistema. Num ou noutro caso, alguns professores
apareciam como que fugindo a esse processo, mas com limitações. Enfim, são
as contradições da época.

PQB: Que conselhos dá aos mais novos e aos que estão agora a terminar o seu
curso na FEP?
IF: Há sempre uma enorme diferença entre a vida de estudante e a vida prática.
É depois, também com a experiência da vida, que vamos definindo o nosso
caminho.
Embora no momento da minha formação na FEP tenha vivido um processo
muito difícil, de trabalho e estudo, também teve um lado muito real, o do mundo
dos livros que lia.
Penso que qualquer curso deve ter essa procura de ligação à realidade.
Também fui professora durante muitos anos, e sei como é difícil trazer para a
escola a realidade que se vive lá fora. Como fazer a melhor ligação entre a teoria
e a prática para que não seja tão chocante, aquando da saída da faculdade, a ligação
ao mundo real.
A minha experiência de vida permitiu-me essa ligação. A FEP deu-me um
conjunto de instrumentos teóricos que permitiu aprofundar o conhecimento
da realidade.
Eu, que sou comunista desde 1974, e na FEP nunca estudei as teorias marxistas,
mas consegui aí as bases para a minha formação. Quando comecei a estudar o
marxismo, não o fiz como aluna da faculdade, mas procurei incorporar isso no
meu próprio estudo.
Deveremos ter sempre uma grande abertura de pensamento para as diferentes
teorias e áreas do conhecimento. É uma base importante para qualquer aluno,
assim como o é formar um espírito crítico relativamente a tudo o que a própria
faculdade lhe dá. Eu procurei fazê-lo, apesar das limitações da época. Incorporar
o meu estudo pessoal nos conhecimentos fundamentais adquiridos na faculdade
foi importante para entender o que o ensino superior não dava.
A FEP deu-me sobretudo os instrumentos necessários para poder fazer essa
incorporação teórica de outras teorias, de outras análises não transmitidas na
sala de aula. Terminei o curso em 1973, ou seja, frequentei a faculdade em
período fascista. Mas estudei a teoria Marxista com base nos instrumentos de
uma faculdade onde nunca se deu teoria Marxista. É o melhor elogio que posso
fazer ao curso que tirei, apesar das suas limitações.
Só para terminar, gostaria de referir que fui técnica economista de sindicatos
e contactei com muitas empresas, sobretudo na área têxtil. Ora quando, após
o 25 de Abril de 1974, houve certa desconfiança em relação à FEP, alguns patrões
perguntavam-me quando tinha tirado o curso, pensando que o tinha feito no
período pós-revolucionário, para tentarem desvalorizar as análises que eu fazia.
Calavam-se sempre que lhes dizia que tinha terminado o curso em Junho de
1973. Não entendiam as minhas posições, com uma formação da FEP durante
aquele período fascista.

Entrevista realizada por Pedro Quelhas Brito


