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Para a qualidade do ensino a nível
universitário contribuem variados
factores dos quais destaco a
organização institucional, a quali-
dade do corpo docente, a excelência
da investigação realizada e a valia
do corpo discente. A qualidade dos
estudantes que uma escola atrai
desempenha um papel importante.
Essa capacidade de atracção de
excelentes estudantes, aliada a um
ensino de qualidade e a um
ambiente favorável à criatividade,
é muito importante para os resul-
tados que uma escola pode atingir.
Hoje, há uma clara percepção de
que a excelência de uma escola
universitária depende também do
ambiente que os estudantes aí
encontram, nomeadamente as
oportunidades de interacção com
excelentes e criativos alunos. Este
número do FEP Notícias evidencia
claramente como esse ambiente
favorável se traduz em resultados.
Não só temos tido o privilégio de
captar excelentes alunos, como
temos constatado que as iniciativas
extra curriculares desenvolvidas
pelos estudantes têm sido coroadas
de grande êxito. Como evidência
desse desempenho são destacadas
neste número do FEP Notícias a
atribuição do prémio nacional da
Ordem dos Economistas Jovens
Valores da Economia a uma recém
licenciada da FEP, as boas
classificações de equipas de estu-
dantes da FEP nos jogos Gestão
Global e L’Oreal E-Strat e a melhada
de bronze conquistada pelo
eCOROmia em Praga (República
Checa). A FEP, através do seu
Director, expressa o seu agradeci-
mento aos estudantes que têm con-
tribuído para que a nossa faculdade
seja incluída no grupo das mais pres-
tigiadas escolas universitárias de
Portugal.

José da Silva Costa (Director da FEP)

FEP acolhe a conferência EARIE
Grande evento de Economia Industrial

A FEP vai receber entre os dias 1 e 4 de Setembro deste ano a “32nd
Conference of the European Association for Research in Industrial
Economics”.
A conferência da EARIE (European Association of Research in Industrial
Economics) é uma iniciativa que se repete todos os anos, desde 1974.
Este ano, chegou a vez do Porto acolher este evento na Faculdade de
Economia do Porto.
Depois de Madrid em 2002, Helsínquia em 2003 e Berlim em 2004,
2005 será o ano de Portugal. De 1 a 4 de Setembro, a FEP vai ser anfitriã
de um dos mais importantes eventos da Economia a nível mundial.
Esta será uma óptima oportunidade para ouvir alguns dos mais
prestigiados investigadores do mundo e discutir a actual investigação
teórica e empírica nas diversas vertentes da Economia Industrial.
Trata-se de um acontecimento de grande importância onde serão
discutidas muitas questões de relevância prática e actualidade científica
e que certamente despertará o interesse da comunidade científica e
das empresas.
A organização da EARIE 2005 está a programar um estimulante conjunto
de discussões, apresentações e estudos, que abordarão temas de
grande actualidade na agenda económica mundial.
Na sua 32a edição, a EARIE 2005 acolherá economistas de renome,
vindos de todo o Mundo. Será, seguramente, uma conferência de
grande qualidade e importância e que constituirá um elemento de
promoção da FEP  a nível internacional.

Alunos da FEP pagam as propinas através
do Multibanco

Os alunos da Faculdade de Economia da Universidade do
Porto, com excepção dos alunos bolseiros, já podem pagar
as suas propinas em qualquer caixa Multibanco, evitando
assim a deslocação à Tesouraria da Faculdade. Um serviço
disponível já desde o passado mês de Outubro de 2004.
As referências para o pagamento das três prestações estão
disponíveis na tua página pessoal em www.fep.up.pt

FEP
www.fep.up.pt
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III Concerto de Natal eCOROmia
Depois da sua excelente participação no Festival de Música de Advento e
Natal em Praga (República Checa) nos passados dias 26 e 27 de Novembro
de 2004, cujo honroso lugar de "bronze" mereceu as felicitações da
embaixadora de Portugal, Ana Martinho, o eCOROmia preparou um grande
concerto de encerramento do ano 2004, o "III Concerto de Natal
eCOROmia". O Rivoli Teatro Municipal foi o local escolhido para a realização
deste concerto, que contou com presenças e sonoridades muito especiais.
As receitas deste espectáculo reverteram a favor da Liga Portuguesa Contra
o Cancro, naquela que foi mais uma iniciativa solidária da instituição
eCOROmia, mostrando assim a todos, não só o academismo e jovialidade
deste grupo de estudantes, como também o seu sentido de responsabilidade
e fraternidade numa sociedade tão enfraquecida de valores tão fundamentais
como a solidariedade.
É importante lembrar que o eCOROmia conta desde o início de Dezembro
com um novo Presidente. Bruno Maçães (Póvoas Ressabius) é agora o
líder deste grupo que continuará a levar bem alto o nome da nossa querida
Faculdade de Economia do Porto.
eCOROmia – Coro da Faculdade de Economia do Porto

Em dia

FEP no Gestão Global
A XXV edição do Gestão Global teve a maior participação de todos os
tempos da competição. Marcada pela vitória da equipa “TOTTA Universia
ISCTE/UNL”, a final nacional foi, uma vez mais, o ponto alto desta
iniciativa e contou com a presença de duas equipas compostas por
elementos da Faculdade de Economia do Porto, sendo que uma delas
ficou em terceiro lugar e a outra em sexto.
A cerimónia de encerramento contou com a presença de algumas
personalidades da Economia como Pinto Balsemão (Jornal EXPRESSO),
Francisco Sanchez (EDP), Miguel Horta e Costa (Portugal Telecom),
Manuel Godinho de Almeida (IAPMAI), bem como dos elementos das
equipas finalistas, entre outros.
O Gestão Global define-se como uma competição de estratégia e gestão,
consistindo numa simulação empresarial em que cada equipa deve gerir
uma empresa. Considerado como uma importante iniciativa para a

gestão moderna, este concurso faz a ponte entre a comunidade académica
e o mundo empresarial.
A AIESEC não podia deixar de acolher uma iniciativa deste género. Assim,
fez mais uma vez a sua promoção, tanto na FEP, como em outras
faculdades espalhadas pelo país, contribuindo para uma adesão que
superou todas as expectativas.
Os estudantes da Faculdade de Economia do Porto foram capazes de
defender a sua excelente tradição, mostrando que a FEP continua na
liderança em termos de formação na área da Economia e Gestão.
Resta dizer que os bastidores da próxima edição estão já a ser preparados,
estando previsto o início das inscrições a partir de Janeiro. Este será,
certamente, mais um ano em que o Gestão Global dará o seu enorme
contributo para a formação dos seus participantes.
Pedro Reis – AIESEC

O Natal dos filhos dos funcionários da FEP
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Economia”. O júri, constituído por um presidente (individualidade convidada por comum acordo do promotor e patrocinadores) e sete
vogais (quatro designados pela Ordem dos Economistas, por cada um dos patrocinadores e pelo Diário Económico e os restantes cooptados
pelos demais elementos do Júri), deliberou atribuir o prémio, na especialidade de Economia e Gestão Empresariais, à recém-licenciada
em Economia pela FEP Joana Taveira Almodovar. O trabalho premiado intitula-se Competências tecnológicas e performance empresarial. Estudo
de caso da Simoldes Plásticos.
Esta distinção comprova, uma vez mais, a qualidade dos alunos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e do ensino que
lhes é ministrado. Constitui ainda uma prova clara de que a investigação académica e o mundo empresarial não estão necessariamente
desgarrados.
Numa breve síntese apresentarei aqui apenas as principais ideias e conclusões do trabalho em causa já que a respectiva publicação integral
(no prelo) constará nos “Cadernos de Economia” da Ordem dos Economistas.
Com o trabalho pretendeu-se avaliar de que forma o processo de aquisição, construção e sustentação de competências tecnológicas
influenciaria a performance empresarial. O enquadramento teórico, assumidamente evolucionista, de acumulação contínua e irreversível
de competências, combina os contributos da Latecomer Company Literature e da Technological Frontier Company Literature. Para efeitos de
análise empírica optou-se pelo estudo detalhado e longitudinal de uma empresa portuguesa do sector dos moldes, a Simoldes Plásticos.
A opção pelo sector dos moldes derivou das respectivas especificidades tecnológicas. Por um lado, a sua evolução e reprodução tem-se
baseado largamente em conhecimento imbuído nos indivíduos e organizações, de acordo com a sua experiência. Por outro, tratando-se
de um sector de consumo intermédio, a inovação tecnológica está bastante dependente do nível de desenvolvimento pretendido pelo
utilizador final, em geral bastante exigente quer ao nível da qualidade, fiabilidade e prazos de entrega.
Apesar de Portugal ser um país de nível de desenvolvimento intermédio, a empresa em estudo concorre perto da fronteira tecnológica.
Procurou-se assim determinar se a posição que a Simoldes Plásticos ocupa no mercado dos moldes nacional e internacional seria fruto
de investimentos deliberados de recursos na componente tecnológica da sua actividade ou se existiriam outros factores específicos que
condicionariam tal evolução.
Os resultados da investigação apontam no sentido de que mais do que as especificidades do país enquanto potenciadoras/condicionantes
do processo de emergência e sustentação de competências tecnológicas empresariais, a análise detalhada da Simoldes Plástico permitiu
sobrelevar os processos de aprendizagem para a formação e aquisição de competências tecnológicas. Ainda mais críticos surgem factores
como a liderança e as condições de mercado demonstrando que as especificidades intra-empresa e as condicionantes externas de mercado
têm um papel marcante para a trajectória tecnológica da empresa.

Aurora Teixeira
Docente de Estudos Económicos Aplicados, Macroeconomia e Mudança Estrutural e Inovação
(Mest/Dout em Economia)

Breve perfil da Joana

Outubro 1998 – Julho 2003:  Licenciatura em
Economia pela FEP

Outubro 2003 - ...: Consultora na Quaternaire
Portugal, Consulting for the Development, S.A

Outubro 2004 - ...: Mestrado no PREST in
Science and Technology Policy and Management
(Universidade de Manchester, R.U.)

Trabalhos de investigação mais
recentes:
• Almodovar, Joana (2004), “Technological

Trajectories and competences in the
Portuguese Mould Sector”, Actas das XIV
Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica,
Fevereiro.

• Almodovar, Joana e Teixeira, Aurora (2004),
“Regional innovation networks evolution and
firm performance: one or two way casuality?”,
44th European Regional Science Association
Congress, “Regions and Fiscal Federalism”,
Agosto.

Prémio Jovem Valor da Economia JOANA ALMODOVAR
Quando o empenho e a qualidade de investigação geram frutos…

Recém-Licenciada de Economia da FEP ganha prémio nacional
“Jovens Valores da Economia”

Tendo em vista incentivar a produção de trabalhos inéditos na área da ciência
económica e dar devido relevo público aos seus autores, a Ordem dos Economistas,
com o patrocínio do Banco de Portugal e da Deloitte & Touche e o apoio do Diário
Económico e da Interact, resolveu lançar em 2003 o concurso “Jovens Valores da
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Em dia

Sessão Solene de entrega de Diplomas e Prémios

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto promoveu no
passado dia 22 de Novembro, pelas 18h00, no Salão Nobre da
Faculdade a Sessão Solene de Entrega de Diplomas e Prémios.
Este evento ficou também marcado por uma conferência de Alberto
Amaral, Director do CIPES (Centro de Investigação de Políticas do
Ensino Superior), na qual abordou alguns dos problemas actuais do
ensino superior, tecendo alguns alertas derivados do Processo de
Bolonha, entre os quais a possibilidade que há de o Processo de
Bolonha retirar o ensino superior a Portugal. Este alerta parte de um
documento de trabalho que aconselha os países mais longe da
“fronteira tecnologia”, nos quais se inclui Portugal, a concentrarem-
se no ensino primário e secundário.

A cerimónia serviu de palco à entrega, como já vem sendo habitual,
da medalha da Faculdade aos funcionários com 25 anos de serviço,
dos diplomas das Bolsas de Mérito aos alunos com desempenho
escolar excepcional no passado ano lectivo, dos diplomas de
Mestrado e Doutoramento, do Prémio Fundação Eng. António de
Almeida e do Prémio BPI.
Este ano teve lugar, também, a entrega do prémio “Jovem Valor da
Economia | Deloitte & Touche”, na especialidade Economia e Gestão
Empresariais, que premiou uma licenciada da Faculdade de
Economia, Joana Almodovar.
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No âmbito da nova imagem institucional da FEP, o Gabinete de Marketing e Comunicação
lançou um Manual de Identidade Gráfica, com o grande objectivo de proporcionar
uma correcta utilização do logotipo.
Este manual, disponível no site institucional www.fep.up.pt na página Apresentação,
pretende ser um guia de consulta simples e rápida, que contribua para uma normalização
da identificação visual da FEP.
Para uma comunicação eficaz, é, pois, fundamental utilizar o logotipo segundo regras,
tendo em conta os diversos aspectos como o cromatismo, o comportamento sobre
fundos ou o tipo de fonte a ser utilizada. Neste âmbito, este manual permite tirar todas
as dúvidas e esclarecer todo o tipo de utilização do logotipo e imagem gráfica da FEP.

Agenda

Nos passados dias 15 e 16 de Dezembro, a FEP abriu as suas portas à Academia de Empreendedores
da ANJE, uma iniciativa que se revelou uma autêntica viagem ao mundo real das empresas e do
empreendedorismo.
Mostrar toda a informação necessária para desenvolver grandes oportunidades de negócio ou,
até mesmo, criar e gerir uma empresa, foi o grande propósito desta iniciativa. Com a presença
de diversas empresas e instituições ligadas à promoção do emprego e da actividade empresarial,
a Academia dos Empreendedores tem o grande objectivo de dar um forte e novo impulso à
capacidade empreendedora da juventude Portuguesa, bem presente nos alunos da Faculdade de
Economia do Porto.
Para além da exposição, realizou-se também um seminário subordinado ao tema
“Empreendedorismo – Inovação em Movimento”, que permitiu aos estudantes da FEP um
contacto estreito com os vários instrumentos de apoio ao início de uma actividade empresarial,
com o objectivo final da criação de condições para a implementação de projectos empresariais
sólidos e consistentes.
O testemunho de Francisco Jerónimo Martins, empresário e alumni da FEP Junior Consulting,
foi um exemplo claro de sucesso profissional, construído sob os pilares da FEP. Presidido pelo
Professor Mário Rui, o seminário mostrou-se produtivo e ficamos à espera que para o ano esta
iniciativa se repita.

Academia de Empreendedores da ANJE
– Road-Show na FEP

Manual de Identidade Gráfica da FEP on-line

13 de Janeiro
Seminários de Economia e História do
CEMPRE
Roger Backhouse (University of
Birmingham, UK)
Local: Sala 260  Hora: 15h00

31 de Janeiro
Seminários de Finanças CEMPRE/CETE
João Duque e Gustavo Madeira
“Effects Associated with Index
Composition Changes: Evidence from
the Euronext Lisbon Stock Exchanges”
Local: Sala 227 Hora: 17h30

10 de Fevereiro
Seminários de Finanças CEMPRE/CETE
Andrew Baum (University of Reading,
UK)
Local: Sala 227 Hora: 17h30

17 de Fevereiro
Seminários de Matemática e
Informática
Pedro Duarte Silva (Universidade
Católica)
“Estabilidade e instabilidade de
ordenações no Analitic Hierarchy
Process: Como separar a imprecisão
da incoerência”
Local: Sala 260 Hora: 14h00

21 de Fevereiro
Seminários da FEP
Margarida Abreu (ISEG) e Victor
Mendes (CMVM)
“Do macro-financial variables matter
for european bank margins and
profitability?”
Local: Sala 260 Hora: 13h30

3 de Março
Seminários da FEP
Maria João Thompson (Escola de
Economia e Gestão, Universidade do
Minho)
Local: Sala 260 Hora: 17h30

10 de Março
Seminários de Matemática e
Informática
Paulo Sousa
Local: Sala 260 Hora: 14h00

17 de Março
Seminário “Ciclo Novos Investigadores”
João Correia-da-Silva e Carlos Hervés-
Beloso
“Contracts for Uncertain Delivery”
Local: Sala 260 Hora: 17h30

22 de Março
Dia da Universidade do Porto
Local: Reitoria da Universidade do Porto

21 a 24 de Abril
III Mostra de Ciência, Ensino e Inovação
Local: Pavilhão Rosa Mota

Mais informações em
www.fep.up.pt/investigacao/seminarios

CALENDÁRIO DOS SEMINÁRIOS E
OUTROS
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Associativismo

Associação de Estudantes promove
Ciclo de Conferências
Interessada em promover o debate e projectar novas ideias, a
Associação de Estudantes irá organizar um ciclo de Conferências que
abordará as diferentes vertentes da Gestão e da Economia.
Num total de cinco encontros, cujos temas serão o Euro 2004, Fisca-
lidade, Mercados Financeiros, Macroeconomia e um Estudo de Caso,
o objectivo é convidar oradores de qualidade que possam trazer uma
mais-valia a todos os estudantes desta Faculdade.
Com um dinamismo muito próprio a AEFEP tem-se mostrado muito
activa na melhoria da prestação de serviços aos estudantes,
incentivando as áreas culturais e educativas, das quais este ciclo de
conferências será, certamente, um bom exemplo.
O programa das conferências estará pronto no início do ano e promete
trazer grandes nomes da Economia.

45° Aniversário da AIESEC Porto
FEP
Há 45 anos atrás algo mudou na nossa faculdade. Foi nessa altura que
um grupo de 3 pessoas do Comité Português da AIESEC se deslocou
de Lisboa ao Porto para formalizar a abertura de um Comité Local na
Faculdade de Economia. Corria o dia 2 de Fevereiro de 1960, quando
a comitiva foi recebida por um grupo de alunos de Alunos da FEP, no
Café AVIZ, pelas 10 horas.
Fundava-se aí a mais antiga associação desta faculdade. Um ano depois
de chegar a Portugal, a maior organização mundial gerida por estudantes
chegava à Faculdade de Economia do Porto.
Foram 45 anos em que a AIESEC desenvolveu inúmeras actividades,
realizando estágios em Portugal e no estrangeiro, organizando
conferências, participando no crescimento da organização a nível
nacional e internacional, desenvolvendo aqueles que com a associação
se envolvem.
Em 1960 com 24 países, hoje presente em 85, a AIESEC é cada vez mais
uma plataforma internacional que permite aos jovens descobrir e
desenvolver o seu potencial, criando um impacto positivo na sociedade.
Como um dos comités locais com mais história na AIESEC Portugal,
a AIESEC Porto FEP desenvolve as suas actividades, procurando envolver
os meios académico e empresarial que a rodeiam.
 Actualmente, a principal actividade prende-se com o Programa de
Estágios Internacionais, à volta do qual se desenvolve toda uma série
de actividades que o suportam. O intercâmbio de estágios é, para a
AIESEC, o mais eficaz método de desenvolver o potencial humano,
devido ao desenvolvimento pessoal e profissional que proporciona.
Mas nem sempre foi assim. Houve épocas em que as principais
actividades da associação passaram pela organização de eventos que
tinham um impacto mais directo na sociedade mas que, por vezes, se
afastavam da verdadeira visão da organização.
Por esta casa passaram inúmeras personalidades que, tal como a
associação, tiveram e têm um papel de relevo na sociedade portuguesa.
Como legado deixaram-nos imensas experiências e histórias que nos
fazem acreditar ainda mais nos valores da associação, e no papel que
esta pode e deve desempenhar.
Ao longo destes 45 anos de história, a AIESEC Porto FEP procurou
posicionar-se sempre como um agente de mudança, que procurou de
forma directa ou indirecta criar um impacto positivo na sociedade
portuguesa através do seu dinamismo e vertente internacional.
Numa faculdade como a FEP, foi e é nossa função, ajudar a desenvolver
nos alunos características que lhes permitam encarar o futuro profissional

Licenciados de Economia e
Gestão conversam sobre as
diferentes saídas profissionais
Decorreu, no passado dia 13 de Dezembro de 2004, às 19h30, a Tertúlia
intitulada “Conversa com Licenciados de Economia e Gestão sobre as
Diferentes Saídas Profissionais…”. Uma organização da Secção de
Integração Académica e Profissional. Os oradores convidados foram:
Ana Zélia Soares (CGD/Quaternaire Portugal/Unicer); Marco Almeida
(Andersen-Deloitte & Touche/Decathlon); Pedro Simões
(Barclays/Optimus); Rodrigo Tenreiro (BPI/HILTI); e Sandra Gomes
(BES/Uponor/BBVA/Henkel/Sara Lee/Programa Contacto ICEP). Esta
iniciativa visou a aproximação entre os alunos finalistas de Economia
e Gestão e ex-alunos da Faculdade de Economia do Porto, actualmente
inseridos no mercado de trabalho. A partilha de experiências e a
abordagem de questões por parte dos finalistas, contribuíram, segundo
os presentes, para a clarificação das diferentes saídas profissionais de
ambas as licenciaturas, nomeadamente quanto às tarefas realizadas,
ao tipo de actividades desenvolvidas, à remuneração, entre outros
aspectos. Entre outras questões, foram abordados os seguintes temas:
as saídas profissionais de ambas as licenciaturas; técnicas, estratégias
e “conselhos” para uma inserção no mercado de trabalho; o que marca
a diferença num Curriculum Vitae e numa Entrevista de Emprego; as
diferentes fases dos processos de selecção e recrutamento (com exemplos
práticos de diferentes empresas, como a UNICER); as trajectórias
profissionais de cada um dos licenciados: escolhas e mudanças; as
diferentes problemáticas que podem surgir ao longo do percurso
profissional.Uma segunda tertúlia, subjacente ao mesmo tema, irá ser
realizada no segundo semestre, em data a definir.

da melhor forma, fornecer-lhes conhecimentos que não são transmitidos
nas salas de aula, envolvê-los em actividades que proporcionem um
desenvolvimento do seu potencial humano. Sabemos que o nosso
trabalho nunca se poderá dar por acabado. Por tudo isso, continuar
esta obra, desenvolvendo cada vez mais pessoas e organizações, e
levando-as a ter um papel socialmente responsável, é o objectivo a que
todos nos propomos hoje, e a que certamente nos continuaremos a
propor no futuro.

João Correia – AIESEC
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“Espanha de Perto”
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Realizou-se durante os meses de Setembro e Outubro de 2004 a 2a Edição do Curso “España de Cerca”. Sob financiamento do ICEX
(Instituto de Comércio Externo Espanhol), o programa foi organizado pelo CECO (Centro de Estudos Económicos e Comerciais) com
o objectivo de promover uma aproximação à realidade socio-económica e empresarial espanhola.
Vinte e cinco estudantes finalistas foram seleccionados, vindos das mais conceituadas instituições de Ensino Superior em Portugal,
nomeadamente, da Faculdade de Economia do Porto (FEP), da Universidade Nova de Lisboa, do Instituto Superior Técnico de Lisboa e
da Universidade Católica de Lisboa, de diferentes licenciaturas, como Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Direito.
Este facto atenta à enorme reputação que a FEP, como instituição de ensino, representa no panorama nacional e internacional, evidenciando
o facto de que os alunos desta Faculdade podem competir com os demais do universo universitário.
Durante treze dias, o curso decorreu nas cidades de Madrid, Barcelona, Bilbau e Toledo. Dividiu-se em duas vertentes, uma direccionada
à visita das mais conceituadas empresas espanholas, outra que visava a participação em conferências dadas pelas mais altas individualidades
do mundo empresarial, político e social de Espanha, tudo complementado com a visita de locais de grande importância cultural.
No que diz respeito às empresas visitadas há que referir a importância que a generalidade detém no panorama empresarial espanhol e
internacional. A finalidade dessas visitas era permitir um contacto directo entre os estudantes e os responsáveis dessas organizações,
proporcionando a possibilidade de discutir diferentes pontos de vista relacionados com a empresa em questão e a sua envolvente externa.
Este programa implicou também a participação em conferências, com oradores de enorme prestígio e responsabilidade em Espanha.
Tiveram como objectivo dar a conhecer aos estudantes a realidade dos vários domínios abordados, permitindo assim tomar conhecimento
da realidade espanhola. É de realçar que as conferências eram exclusivamente realizadas para os estudantes do curso, o que possibilitou
o contacto directo com os oradores e a discussão de diferentes pontos de vista.

Curso orientado pelo CECO proporcionou aos estudantes da FEP uma
aproximação à realidade socio-económica e empresarial espanhola

“Participar no programa ‘España de Cerca’ foi um privilégio, uma experiência marcante pela oportunidade de interagir
com personalidades de renome da sociedade espanhola e conhecer o que de melhor há no seu tecido empresarial. Num
ritmo muito intenso e fisicamente exigente, foram 15 dias de permanente aprendizagem e convivência que permitiram
alargar horizontes e atenuar fronteiras.” Cristina Maria Pereira  Coutinho

“O governo espanhol decidiu investir em jovens portugueses criando o programa España de Cerca, com a certeza de obter
o devido retorno a longo prazo. Estivemos numa Espanha que não mais pretende invadir Portugal, mas cooperar com o
seu país vizinho, e essa cooperação passa por desenvolver projectos como este programa, cujo conteúdo é de tal forma
enriquecedor que ninguém regressa indiferente. Surge uma nova vontade, até aqui nunca por mim perspectivada: Espanha
como um futuro destino profissional.”  Maria João Cerqueira

“Uma experiência inesquecível e um marco na formação académica. Numa Europa cada vez mais unida, estasiniciativas
são fundamentais, permitindo eliminar barreiras e abrir novos horizontes. Esta aproximação entre os dois países é apenas
um pequeno passo. Um programa muito bem elaborado e deveras enriquecedor a todos níveis.”  Helder Filipe Oliveira
da Silva

 “O Programa Espanha de Perto deu-me a oportunidade de passar duas semanas na companhia de outros estudantes
portugueses a conhecer a realidade do país vizinho, tendo a possibilidade de visitar algumas das maiores empresas e de
assistir a comunicações de grandes nomes da sociedade espanhola. Considero ter sido uma experiência inesquecível, por
todos os conhecimentos adquiridos durante as visitas e as conferências que me permitiram ter uma percepção bastante
mais nítida do mercado espanhol e de todas as suas potencialidades. Estou certa que esta iniciativa foi bastante proveitosa
para uma melhor comparação com a realidade portuguesa e compreensão das suas diferenças.”  Catarina Soares

Catarina Soares, Cristina Maria Pereira  Coutinho, Helder Filipe Oliveira da Silva, Maria João Cerqueira, Secção de Integração Académica e
Profissional

O testemunho dos participantes:
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Os nossos alunos

Equipas da FEP nas semi-finais do L’Oréal E-Strat 5

“A dimensão que o jogo tem a nível mundial na área da Economia
e a forte vertente prática que o concurso oferece”, foram as
principais razões que levaram estes seis alunos dos cursos de
Economia e Gestão da Faculdade de Economia do Porto a
participar nesta iniciativa. Praticar é, sem dúvida, a palavra de
ordem do maior jogo de Gestão on-line, realizado a nível mundial,
cujo principal objectivo é encontrar soluções e desenvolver
estratégias de negócio.
Seleccionados de entre 15000 participantes, os SugusReloaded
e os SugusRevolutions (nomes das 2 equipas) orgulham-se de
ver a sua Faculdade bem representada neste concurso e apressam-
se a dizer que “cerca de metade da participação nacional é
constituída por alunos da FEP”.
“Ajudar a colmatar a falta de vertente prática que ainda persiste
na Educação em Portugal e adquirir práticas de trabalho que
permitam entrar em contacto com novas realidades profissionais”,
são as grandes vantagens e mais-valias desta competição,
afirmaram estes participantes.

Mas, em que consiste exactamente o concurso?

O L’Oréal E-Strat é dividido em quatro fases. Numa primeira
fase, existe um questionário de seis perguntas, de resposta
fechada, e uma sétima pergunta, cujo desafio é prever um valor.
De 15000 equipas, passam as 1500 que mais se aproximarem
do valor correcto e que não falhem nenhuma das seis perguntas.
Posteriormente, existe uma simulação de um jogo de computador,
toda a competição é jogada on-line, cujo objectivo será orientar
uma estratégia de marketing, com todas as variáveis. Desta fase
passam 150 equipas.
Numa terceira fase, e é nesta que se encontram as equipas da
FEP, o desafio é apresentar um bussiness plan inovador e criado
de forma rigorosa. Desta fase passará apenas uma equipa por
zona mundial que irá à final, a realizar-se em Paris, apresentar
e defender a sua estratégia aos directores da L’Oréal. “Ser rigoroso,
analisar bem os temas e focar os pontos essenciais”, são alguns
dos requisitos necessários para se alcançarem resultados positivos,
destacaram estes participantes.

Ricardo Magalhães, Cristina Coutinho, Joana Dias (SugusRevo-
lutions), Diogo Moreira, Carla Quelhas e Carlos Mesquita
(SugusReloaded) mostraram-se confiantes e não põem de lado
a hipótese de estarem presentes na final em Paris. Apesar de
concorrentes, as rivalidades entre as duas equipas não existem.
“Somos todos amigos e quase todos nos conhecemos desde
caloiros”, brincam os concorrentes, “a competição aqui é
saudável”.
Em relação ao maior desafio desta competição, todos estão de
acordo ao reconhecer que a introdução de componentes novas,
em cada diferente fase do concurso, é uma das etapas mais
difíceis. A quantidade de informação que tem de ser tratada em
tão pouco tempo é muita e há, pois, que encontrar soluções
inovadoras e eficazes, utilizando a melhor metodologia.
Quem o sabe fazer e bem, parecem ser as equipas asiáticas,
nomeadamente as chinesas, que predominam nesta competição.
Mas porquê esta primazia asiática? Os alunos da FEP reconhecem
haver uma maior dedicação destas equipas. Quer seja pela
“mentalidade muito mais virada para a competitividade”, ou
porque “treinam muito, são afincados, metódicos e dedicam
muitas horas de trabalho”.
No que diz respeito ao futuro profissional destes estudantes
todos se mostraram muito confiantes. Acreditam que a formação
da FEP lhes permitirá ingressar com facilidade no mercado de
trabalho e ambicionam ter a sorte de fazerem o tipo de trabalho
que fazem nesta competição. Alguns ponderam uma experiência
internacional, numa multinacional de renome, outros referem a
área do Marketing como uma área de interesse. Numa coisa
todos estão de acordo: o que é importante é inovar, ter ideias e
muita imaginação.
A ligação da FEP ao mundo empresarial é, pois, muito importante
e é fundamental envolver os alunos com as empresas. São
iniciativas desta índole que contribuem para uma formação de
ainda maior qualidade e que permitem aos alunos uma orientação
profissional baseada em realidades específicas.
Resta, então, desejar-lhes boa sorte e esperamos que a L’Oréal
reconheça o trabalho e dedicação destes alunos. Ficamos à
espera de ver a FEP em Paris.

Seis alunos da Faculdade de Economia do
Porto responderam ao desafio de participar
nesta competição única na área da
Economia, o L’Oréal E-Strat Challenge e
lançaram-se nesta competição que, apesar
de virtual, tem sido uma experiência muito
real. Alargar os horizontes profissionais e
adquirir práticas de trabalho inovadoras
seduziram estes alunos, que só vêem
vantagens em participar em iniciativas deste
género.


