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AEFEP organizou Ciclo de Conferências
“Portugal: pensar o Presente, construir o Futuro”

A Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP)
promoveu durante os meses de Março e Abril, uma série de cinco conferências,
sob o tema “Portugal: pensar o presente, construir o futuro”. O que se
pretendeu foi abordar algumas das temáticas essenciais para o desenvolvimento
de uma sociedade mais esclarecida.
Promover o debate e projectar novas ideias, foi o grande ponto de partida
deste ciclo que se revelou muito interessante e que pôde contar sempre
com a presença de um público atento e interessado.
Num total de cinco encontros, foram várias as temáticas a ser abordadas.
“Fiscalidade: A Tributação dos Sinais Exteriores de Riqueza”, no dia 15

de Março; “Bolonha: Que futuro?”, no dia 17 de Março; “Mercados Financeiros: Novas Tendências de
Mercado”, no dia 13 de Abril; “Low-Cost Airlines - O ovo de Colombo?”, no dia 19 de Abril, e “Portugal:
A caminho da convergência?”, no dia 27 de Abril com o Professor Cavaco Silva (na foto ladeado pelos
Professores José Costa e João Loureiro). Todos os encontros foram pautados pela qualidade e prestígio
dos convidados, especializados nas áreas em debate.
A AEFEP tem tido um papel fundamental, incentivando ao debate cultural e educativo.

O desafio do 20 Ciclo

Em Portugal, o renome das escolas superiores de Economia

e de Gestão está ainda muito associado à sua capacidade de

assegurar emprego aos seus licenciados. Os cursos de

licenciatura têm constituído por isso mesmo o elemento básico

em que se estriba a imagem de marca das melhores escolas

nacionais, uma vez que é tradicionalmente através desse

patamar de formação que estas são avaliadas, quer pelos

responsáveis governamentais, quer pelo público em geral.

Se pensarmos agora nas escolas estrangeiras, constatamos

rapidamente que são raras as referências que fazemos à

actividade de uma qualquer escola com base na qualidade

das suas licenciaturas. Quando falamos das grandes escolas

de Economia e de Gestão, estamos por via de regra a pensar

na excelência que alcançaram no campo da pós-graduação

conferente de grau, normalmente através de uma oferta bem

articulada de um conjunto de cursos de mestrado e de

doutoramento em que existe uma componente escolar

obrigatória.

A diferença entre estas duas perspectivas tem, felizmente,
vindo a esbater-se de forma gradual. Por um lado, verifica-
se um aumento de exigência por parte do mercado de
trabalho nacional; por outro, há um alargar de horizontes
por parte das novas gerações de profissionais, hoje claramente
mais disponíveis do que ontem para investirem regularmente
no aprofundamento das suas qualificações, bem como para
exercerem as suas competências profissionais num mercado
mais vasto e competitivo.

O aumento da importância relativa das pós-graduações é
assim um fenómeno perfeitamente natural.

Independentemente das transformações que os acordos de
Bolonha venham a acarretar ao nível da duração do primeiro
ciclo de formação superior, é desde já seguro que a prazo,
e a um prazo que seguramente não será muito longínquo,
o número de empresas que necessitam dos serviços de
Mestres e (ainda que em menor medida) de Doutorados na
área das Ciências Económicas e Empresariais será cada vez
mais significativo.

Prof. António Almodovar
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Destaque

Os Programas de Mestrado e Doutoramento em Economia da FEP

MESTRADO E DOUTORAMENTO EM ECONOMIA

Tendo atingido um patamar suficientemente elevado de formação do
seu corpo docente, a FEP iniciou há cerca de duas décadas a oferta de
estudos de pós-graduação, com o Mestrado em Economia. No final dos
anos noventa e tendo em vista a crescente necessidade de interligar a
formação com a investigação científica, avançou na pós-graduação com
a oferta de um programa estruturado de Doutoramento em Economia,
pioneiro na Universidade do Porto. Agora, fortemente integrados e
prestes a transformarem-se na formação de 30 ciclo (na nomenclatura
do Processo de Bolonha), os Programas de Mestrado e Doutoramento
em Economia da FEP vivem uma fase de particular dinamismo, com as
saídas profissionais, tradicionalmente muito limitadas à carreira no
ensino superior, a darem sinais de crescente diversificação, quer em
Portugal, quer, principalmente, nos países europeus mais desenvolvidos.

Objectivos
Proporcionar uma formação avançada em Teoria Económica e Métodos
Quantitativos, permitindo um aprofundamento de conhecimentos em
várias especialidades da Economia e desenvolvendo competências para
a análise económica e a investigação científica.

Candidatos
O Programa de Mestrado destina-se a estudantes Licenciados (ou
formação equivalente em países estrangeiros) com capacidade e vontade
de adquirir conhecimentos intermédios e avançados de Economia e
aplicar esses conhecimentos, com o auxílio de ferramentas quantitativas,
à análise económica.
O Programa de Doutoramento dirige-se a estudantes Licenciados ou
Mestres (ou formação equivalente em países estrangeiros) com elevada

capacidade e vontade de adquirir conhecimentos avançados de Economia
e com motivação para aplicar esses conhecimentos, com o auxílio de
ferramentas quantitativas, à investigação científica em Economia.

Organização
Os primeiros dois semestres do Doutoramento e do Mestrado funcionam
em forte interligação, quer no que respeita à leccionação e às disciplinas
oferecidas, quer quanto à possibilidade de transição de um Programa
para o outro.
O curso de Mestrado tem duração mínima de três e máxima de quatro
semestres. Durante os dois primeiros semestres os alunos frequentam
a parte escolar. O(s) restante(s) semestre(s) destina(m)-se à preparação
da tese. O plano de estudos da parte escolar é composto por sete
disciplinas: três disciplinas comuns, leccionadas no 10 semestre, às quais
se seguem, no 20 semestre, duas disciplinas comuns mais avançadas
e duas disciplinas de especialização.
O Programa de Doutoramento consiste numa parte escolar, com duração
de quatro semestres, seguida de um projecto de tese e, depois, da tese
de doutoramento. A duração prevista do curso é de quatro anos. O plano
de estudos da parte escolar do Doutoramento compreende treze
disciplinas, quatro das quais de especialização conducente à elaboração
do projecto de tese e da tese.
Os alunos e docentes do Mestrado e Doutoramento participam
activamente nos Programas de Seminários e nos Working Papers da
FEP, em conjugação com os centros de investigação CEMPRE e CETE.
Para leccionar as disciplinas dos cursos de Mestrado e Doutoramento
em Economia, a FEP conta com a colaboração de professores dos seus
próprios quadros e de professores visitantes de mérito reconhecido.

Direcção: Prof.  Álvaro Aguiar (Doutoramento)  e Prof. José Varejão

(Mestrado)

Candidaturas: até 9 de Junho de 2005

Matrículas: 4-15 Julho de 2005

Início das aulas: 12 de Setembro de 2005

Propinas: 435 euros por disciplina curricular e 150 euros por semestre de

projecto e tese

Prof.  Álvaro Aguiar e Prof. José Varejão
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Nome: Marisa Tavares
Idade: 26 anos
Profissão: assistente estagiária na
Universidade Católica Portuguesa,
Centro Regional do Porto e Bolseira de
Investigação
A frequentar o Doutoramento em
Economia

A intenção de prosseguir os estudos surge quando ainda
frequentava a licenciatura. Motivada pela vontade de aprofundar
os conhecimentos na área da economia e pela intenção de
prosseguir uma carreira académica e de investigação, escolheu

a Faculdade de Economia da Universidade do Porto para
prosseguir os estudos. O prestígio da FEP, aliado a um programa
de doutoramento considerado muito bom, capaz de captar alunos
nacionais e estrangeiros, estiveram na base da sua escolha.
Este curso deu a Marisa Tavares a possibilidade de aprofundar
o estudo das áreas de pesquisa que mais lhe interessam e
motivam, neste caso a Economia do Trabalho. «É exigido muito
trabalho, alguns sacrifícios mas a experiência tem sido muito
compensadora», afirma. Segundo a mesma «Além de ser um
passo fundamental para o prosseguimento de uma carreira
académica, o programa de Doutoramento possibilita um
enriquecimento pessoal e funciona como um primeiro passo
para um futuro na investigação científica».

Nome: João Correia da Silva
Idade: 29 anos
Profissão: Bolseiro de Investigação -
Fundação para a Ciência e Tecnologia
A frequentar o Doutoramento em
Economia

Foi o gosto pela ciência e a possibilidade de contribuir para o
progresso no conhecimento que levaram João a optar pelo
Doutoramento, após ter concluído a sua licenciatura em
engenharia e o MBA na Escola de Gestão do Porto.
A indiscutível qualidade do corpo docente da FEP e a inserção
na comunidade científica mundial, apoiada no envolvimento de
professores estrangeiros de topo na docência de diversas

disciplinas, estiveram na base da sua escolha.
Graças à qualidade dos docentes da FEP, João pôde obter um
conjunto alargado e consistente de conhecimentos em Economia,
que lhe permitiram fazer investigação, num País onde se
questionava «se seria possível fazer investigação ao mais alto
nível». «O balanço é francamente positivo», afirma. «Posso dizer
que os resultados falam por si, dado que o meu trabalho tem
sido muito bem recebido pela comunidade científica
internacional», continua. O acesso a publicações científicas, uma
boa orientação e a interacção com outros investigadores, são
requisitos fundamentais para um reconhecimento na rede científica
internacional. O Doutoramento em Economia ajuda a desenvolver
hábitos de pensamento rigoroso e de raciocínio lógico, que são
fundamentais na abordagem científica a um problema. Para João,
«além da aprendizagem e formação que envolve, o Doutoramento
constitui também um sinal objectivo de que a pessoa tem boas
capacidades intelectuais».

Nome: Smaranda Pantea
Idade: 24 anos
Profissão: Guia turística no centro de
visitas das Caves de Vinho de Porto
Cálem
A frequentar o Mestrado em Economia

Foi o interesse pela área de ensino e investigação que levou esta
romena a prosseguir a sua carreira universitária, frequentando
um Mestrado na FEP. A opção por uma experiência no estrangeiro
surgiu por considerar que, para além da possibilidade de
especialização em investigação que esta formação oferece, a
estadia num país estrangeiro é sempre um enorme contributo

para o desenvolvimento pessoal. A experiência que Smaranda
teve quando frequentou a FEP durante o programa Erasmus fê-
la voltar a Portugal.
Desta formação, Smaranda espera aprofundar os conhecimentos
no domínio da economia, especialmente na área da economia
internacional. Travar conhecimentos com profissionais da área,
que possam enriquecer os seus conhecimentos, é outro dos
objectivos, de quem anseia enveredar pela carreira de investigação.
Para Smaranda, «o curso superou as expectativas. Para além dos
conhecimentos adquiridos, tive a oportunidade de trabalhar com
professores muito bem preparados e capazes de transmitir os
seus conhecimentos, e disponíveis para me apoiar e motivar».
A escrever neste momento a tese final na área de investimento
directo estrangeiro, esta jovem romena tem agora melhor definidos
os objectivos futuros em termos de carreira: enveredar por uma
carreira na área da investigação.

Os alunos
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O especialista em Contabilidade não é mais o “guarda-livros” que
dominava o “deve e haver” e passava os dias a balancear o débito com
o crédito. Tal figura já só existe no imaginário popular. O especialista
em Contabilidade do séc. XXI é dotado de competências avançadas:
domina a produção e interpretação da informação contabilística, propõe
soluções para racionalização de custos e proveitos, conhece de forma
profunda as vertentes financeira e fiscal, desenha e gere sistemas de
informação empresarial, está aberto à procura de soluções para
problemas na sua área de especialização. Tem de ser um gestor, num
contexto em que o gestor tem de ser um especialista em Contabilidade.
O Mestrado em Contabilidade visa preparar tais especialistas
proporcionando uma formação com carácter especializado e
profissionalizante, focada no mercado de trabalho e onde a prática se
alia a uma sólida base teórica. É a escolha adequada para licenciados
das áreas da Economia e da Gestão que pretendam prosseguir uma
carreira profissional nestas áreas do universo empresarial.

Os alunos
Nome: Rute Daniela das Neves Lopes da
Silva Gonçalves
Idade: 28 anos
Profissão: Técnica de Contabilidade (Área de
negócio: Contabilidade Geral/Fiscalidade
/Consolidação de Contas) na Centrar - Centro
de Serviços de Gestão, S.A. 
(Empresa de serviços partilhados do Grupo
RAR)

Durante a licenciatura em Economia, as cadeiras que mais motivavam
Rute Gonçalves, relacionavam-se com Cálculo Financeiro e
Contabilidade. No quinto ano, tomou conhecimento de que a Faculdade

iria promover, pela primeira vez, a abertura do Mestrado em
Contabilidade e, desde logo, ficou interessada por esta formação
avançada. Por outro lado, a sua vida profissional orientou-se para a
área da auditoria. O carisma e a tradição da Faculdade de Economia,
que Rute Gonçalves, aliás, já conhecia da licenciatura, fizeram-na
candidatar-se ao curso de Mestrado em Contabilidade, para poder
aprofundar conhecimentos. Com um grupo de trabalho muito
estimulante, o Mestrado mostrou-se enriquecedor, tendo sido essencial
o contributo do corpo docente, que se mostrou sempre disposto a
colaborar. Para Rute Gonçalves, este mestrado foi particularmente
importante no que ao tratamento contabilístico diz respeito, tendo
adquirido conhecimentos muito práticos e úteis à sua profissão. Rute
Gonçalves acredita que o impacto da realização de um mestrado é
significativo para uma progressão na carreira profissional.

No âmbito da reestruturação do ensino superior que decorre do Processo de Bolonha foram criados três novos cursos de mestrado na FEP.
São cursos que conferem o grau de mestre e visam complementar a formação principal de primeiro ciclo obtida em áreas relacionadas com a
Economia ou Gestão. Estes novos cursos distinguem-se substancialmente dos mestrados tradicionais. São três os principais aspectos distintivos:

1. Conteúdos
O objectivo central dos novos mestrados é o de proporcionar uma formação profissionalizante. Por isso o público-alvo é essencialmente
constituído por licenciados que, tendo uma reduzida ou até nenhuma experiência profissional, pretendam obter competências específicas numa
área de especialização, bem como por profissionais da área que sintam necessidade de actualizar e aprofundar os seus conhecimentos.

2. Organização
Os cursos foram concebidos para serem realizados no período de 1 ano (incluindo a realização da dissertação), de forma a responder às
necessidades do mercado. Em regime de full-time, os alunos terão a possibilidade de obter o grau de mestre em 12 meses.

3. Métodos
O terceiro aspecto inovador é o método de aprendizagem. Com efeito, o carácter profissionalizante dos cursos exige que, para além da transmissão
dos conhecimentos indispensáveis à construção de uma base teórica sólida, seja dada uma ênfase muito grande a aspectos práticos. Isto significa
que, a par da apresentação e discussão de conceitos, há uma forte utilização de case studies que permitem a análise, discussão e tomada de
decisões - preferencialmente em grupo - relativas a situações concretas.

MESTRADO EM CONTABILIDADE

MESTRADO EM CONTABILIDADE; MESTRADO EM FINANÇAS
MESTRADO EM MARKETING

Direcção: Prof.  José António Moreira
jantonio@fep.up.pt

Candidaturas: até 9 de Junho de 2005

Matrículas: 4 a 15 julho de 2005

Início das aulas: 3 de Outubro de 2005

Propinas: 3500 euros

Prof. José António Moreira
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Nome: Ivo Faria
Idade: 31 anos
Profissão: Senior Managing Consultant
do Transaction Services, departamento
Advisory da PricewaterhouseCoopers

Uma necessidade sentida em aprofundar conceitos, sistematizar
teorias e confrontar  teoria com prática dos negócios, levaram Ivo
Faria a enveredar por uma formação avançada na área das Finanças.
Houve a preocupação em deixar passar algum tempo após a
conclusão da licenciatura, para poder "alavancar" o conteúdo do
curso na experiência profissional entretanto adquirida.

Ivo Faria refere a elevada qualidade e credibilidade do curso, da
instituição e, principalmente, dos professores. Professores esses
que incentivaram Ivo Faria a dar um passo «de arrojo». É com
especial gratidão que recorda as palavras de incentivo da Prof.
Ana Paula Serra,  que o aconselhou a avançar e preparar um
projecto de tese.
«O curso foi francamente positivo», afirma. Agora, Ivo Faria
percebe melhor a realidade, adaptada à forma como pensamos
e como propomos soluções «e isso reflecte-se, mais cedo ou mais
tarde, na nossa progressão, no reconhecimento que temos dos
nossos colegas e dos nossos clientes»,  diz Ivo Faria. «Quando
comecei o Mestrado, era consultant no Transaction Services da
PricewaterhouseCoopers. Em 4 anos, passei a senior consultant,
Managing consultant e Senior managing consultant. Em resumo,
o Mestrado «permite-nos ir mais além».

Os alunos

Nome: Rúben Jorge de Lemos Botelho
Barreto
Idade: 25 anos
Profissão: Gestor de empresas (Banco
Santander Totta)

A decisão de se inscrever no Mestrado em Fianças surgiu ainda
antes do final da licenciatura, após ter assistido a uma apresentação
do Curso, e perante o insucesso das primeiras entrevistas de
emprego. Como licenciado da FEP foi fácil reconhecer a qualidade
dos cursos desta instituição, acrescido do facto de o próprio

programa de Mestrado e o corpo docente associado serem também
uma garantia de qualidade. O principal objectivo era assimilar um
leque de conhecimentos mais específicos, que não se adquirem
em licenciaturas cujas estruturas são necessariamente mais
abrangentes.
Para Ruben Barreto, um Mestrado traz «uma nova visão do que
é aprender, de perceber que o conhecimento não é estanque e
que pode evoluir pela nossa própria acção (investigação), com
base num espírito crítico e nas interrogações que levantamos no
dia-a-dia e às quais procuramos responder». Para além de novos
contactos profissionais, que podem potenciar novas oportunidades,
e dos novos conhecimentos adquiridos, Ruben Barreto admite
que «esta formação possa abrir portas para cargos mais
interessantes».

O Mestrado em Finanças visa formar especialistas em Finanças.
O curso pauta-se por uma abordagem rigorosa das diversas questões
actuais das finanças empresariais e dos mercados financeiros. Para
além de oferecer um aprofundamento dos conhecimentos em teoria
financeira, permite a operacionalização dos conceitos e aplicação
prática dos instrumentos analíticos na tomada de decisões em
situações reais. O Mestrado em Finanças é dirigido a quem pretenda
trabalhar no sector financeiro, em consultoria, ou na área financeira
de empresas industriais, comerciais e de serviços. O curso oferece
também uma adequada preparação científica de base para quem
pretenda continuar os estudos nesta área de especialização. A
existência de disciplinas de opção possibilita que cada candidato
possa construir o programa curricular que melhor se adequa às
competências que pretende adquirir. A FEP dispõe de um corpo
docente muito qualificado na área de Finanças, que alia ao
reconhecido rigor científico uma vasta experiência de gestão e
consultoria de empresas, fazendo com que o Mestrado em Finanças
constitua um programa de sólida preparação técnica e de valorização
profissional.

MESTRADO EM FINANÇAS

Direcção: Prof. Ana Paula Serra
aserra@fep.up.pt

Candidaturas: até 9 de Junho
de 2005

Matrículas: 4 a 15 julho de 2005

Início das aulas: 3 de Outubro
de 2005

Propinas: 3500 euros

Prof a. Ana Paula Serra



FEP Faculdade de Economia da Universidade do Porto

6

Destaque

Os alunos
Nome: Joel Silas Magalhães do Nascimento
Idade: 29 anos
Situação Profissional: Gestor de Sistemas de
Informação de Marketing e de Projectos na
Lactogal - Produtos Alimentares, S.A.
Mestrado em Marketing

Joel Nascimento sentia a necessidade de um complemento a nível
científico que lhe permitisse ir mais longe: renovar alguma teoria na
área de Marketing e aprofundar os seus conhecimentos com rigor
científico, de modo a conseguir fazer melhor a ponte entre a teoria e
a prática no seu trabalho do dia-a-dia. Os professores que colaboravam

no Mestrado e o prestígio da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, garantiam-lhe a qualidade e o rigor do Mestrado. Para além
do mais, o programa parecia «muito interessante, equilibrado, completo,
capaz de fornecer as bases científicas que procurava».
Os objectivos de Joel Nascimento passavam por “uma reciclagem” da
teoria de Marketing e pelo aprofundar dos conhecimentos científicos
e técnicos que pudessem ser utilizados a nível profissional. Esses
objectivos foram «amplamente alcançados», afirma e o balanço não
podia ser mais positivo. «Para alguém que trabalha na área de Marketing,
um Mestrado faz toda a diferença», continua. Segundo Joel Nascimento,
esta é uma forma de “marcar pontos” na carreira profissional e dar
“sinais positivos” à empresa dizendo que somos “pró-activos”. Não
é, pois, de admirar que Joel Nascimento faça parte de uma equipa de
sucesso como é a empresa Lactogal.

O Mestrado em Marketing tem por objectivo proporcionar uma
formação profissionalizante e especializada em marketing. Para isso,
procura transmitir aos participantes os conhecimentos e os instrumentos
analíticos necessários à tomada de decisões no exercício de funções
na área de marketing. Para além de formação essencial na área de
marketing e estratégia, o curso visa um aprofundamento dos
conhecimentos em áreas como a psicologia do consumidor, o marketing
relacional, a gestão da marca e o marketing business-to-business. Além
disso, pretende-se também desenvolver nos participantes competências
pessoais por meio de disciplinas como Negociação. A FEP conta com
6 doutorados na área de Marketing e Estratégia, aos quais se devem
acrescentar mais 2 na área comportamental, um domínio também
relevante neste curso de mestrado. Tudo isto faz com que o Mestrado
em Marketing alie as melhores competências que a FEP possui nesta
área a uma forte e clara orientação para o mercado.

MESTRADO EM MARKETING
Direcção: Prof. Carlos Melo Brito
cbrito@fep.up.pt

Candidaturas: até 9 de Junho de 2005

Matrículas: 4 a 15 julho de 2005

Início das aulas: 3 de Outubro de 2005

Propinas: 3500 euros

Prof. Carlos Melo Brito

MESTRADO EM ANÁLISE DE DADOS E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

O Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (MADSAD)
funciona desde 2000 e vai na sua quinta edição. Foi procurado por cerca
de 100 candidatos em 5 anos, de diversas formações académicas, tais como
Economia, Gestão, Engenharia, Informática e Matemática. Embora seja
cada vez mais procurado por recém licenciados à espera de entrarem no

mercado de trabalho, o aluno típico do MADSAD pertence aos quadros de
uma empresa e procura desenvolver as suas valências na tomada de decisão
apoiada em dados públicos ou de empresa, ou em sistemas de apoio à
decisão. Para tal, são leccionadas disciplinas nas áreas de Data Mining e
Informática, Análise de Dados Estatística e Investigação Operacional. A
abordagem das matérias é feita com a profundidade que se espera de um
mestrado, mas sempre com um objectivo aplicacional, muitas vezes
inspirado em casos práticos.
O principal pré-requisito é que o aluno tenha conhecimentos de estatística
ao nível de uma licenciatura da FEP. Não são exigidos conhecimentos
prévios de programação ou de sistemas de informação, já que estes temas
são o objecto de estudo de uma das disciplinas. No MADSAD a programação
é abordada enquanto ferramenta de análise de dados, útil para desenvolver
o trabalho nas disciplinas e na tese.
O MADSAD tem a duração de 24 meses, em horário pós-laboral. No
primeiro ano são leccionadas as disciplinas, sendo o segundo ano para a
dissertação. Concluindo com sucesso a parte lectiva, o aluno obtém um
Diploma de Pós-graduação.

Prof. Alípio Mário Jorge

Direcção: Prof. Alípio Mário Jorge

Candidaturas: até 9 de Junho de 2005

Matrículas: 5 a 6 de Julho

Propinas: 2300 euros e inscrição
na dissertação 280 euros

Início das aulas: 4 de Outubro
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Nome: Ana Costa e Silva
Idade: 30 anos
Profissão: Coordenadora do Núcleo de
Análise de Balanços, Departamento de
Estatística, Banco de Portugal
Frequentou o Mestrado em Análise de
Dados e Sistemas de Apoio à Decisão
(MADSAD)

Mal terminou a Licenciatura em Gestão, Ana Silva soube que queria
fazer um Mestrado, após alguns anos de contacto com o mundo do
trabalho. «Seria uma forma de aprofundar os conhecimentos científicos
e técnicos relevantes à área profissional que escolhesse», diz. A
imagem favorável que a Faculdade de Economia da Universidade do
Porto tem no meio académico e profissional, no país e no exterior,
foi um dos principais motivos que a levaram a optar pela FEP.

Os alunos

Nome: Fernando Manuel Bento Pereira
Idade: 27 anos
Situação Profissional: Exercício de
funções de Gestão de Investimentos,
na empresa Amorim Revestimentos,
SA (Grupo Amorim); Técnico Oficial de
Contas (Profissional independente).
Mestrado em Análise de Dados e
Sistemas de Apoio à Decisão 

         (MADSAD)

O interesse por questões relacionadas com a análise de informação,
na perspectiva de suporte à gestão, aliado a uma vontade de voltar
a estudar e a alguma disponibilidade, levaram Fernando Pereira a
optar por uma formação avançada. O facto de se ter formado
na FEP, pesou bastante na sua decisão. Consciente de que as
formações avançadas exigem muito empenho e disponibilidade, as
principais dificuldades cingiam-se com o facto de ingressar numa
área de estudo não directamente relacionada com a sua formação
de base. A componente prática do curso fez superar essas dificuldades
«Os trabalhos práticos quase sempre baseados em problemas reais,
são um método de aprendizagem que permite, por um lado, uma
mais eficaz assimilação das matérias e melhor preparação para a
avaliação curricular, e por outro lado uma maior autonomia necessária
para posterior investigação». Na opinião de Fernando Pereira a
principal mais-valia do Mestrado será o facto de «permitir ter uma
visão suficientemente genérica, de tal modo que não se sinta que
a validade da formação adquirida se esgota no tempo. Por outro
lado, permite ficar com um panorama suficientemente actual sobre
o state of the art».

Ana Silva relembra um colega do Banco Central Europeu que lhe
disse "it must be very good, because a colleague of mine at the ECB
also studied there". Com este Mestrado espera aprender a analisar
grandes quantidades de informação de novas perspectivas. O balanço
não podia ser mais positivo. Segundo Ana Silva, «o curso está bem
estruturado e cobre um conjunto vasto de capacidades necessárias
à análise e exploração de dados e à compreensão dos sistemas de
apoio à decisão». Para além do mais, o Mestrado ajudou-a a melhorar
a agilidade mental e refrescou o seu interesse pela acumulação de
conhecimento e pela criação de conhecimento de raiz, bem como
a apetência a experimentar novas ideias, às quais no passado teria
eventualmente dado um Não dogmático e fácil. Ana Silva deixa um
conselho: «a decisão de tirar um Mestrado deve ser cuidadosamente
balanceada, se tivermos em conta que o esforço pessoal durante os
dois anos de curso é realmente muito elevado». De uma coisa, Ana
Silva diz ter a certeza: tirar este Mestrado foi uma das melhores
decisões que já tomou.

Informações

Fátima Araújo e Silva e Alice Moreira
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Rua Dr. Roberto Frias, 4200 – 464 Porto
Tel. (351) 225 571 117
Fax. (351) 225 505 050
mestrdout@fep.up.pt

Mais Informações em Cursos em www.fep.up.pt

Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Cursos de Mestrado e Doutoramento
Início em Setembro de 2005

Ω Mestrado e Doutoramento em Economia
Sessão de Apresentação - 16 de Maio
2a feira, 18 horas, sala do Conselho

Ω Mestrado em Análise de Dados
e Sistemas de Apoio à Decisão
(Duração: 2 anos)

Ω Mestrado em Contabilidade
(Duração: 1 ano)

Ω Mestrado em Finanças
(Duração: 1 ano)

Ω Mestrado em Marketing
(Duração: 1 ano)

Candidaturas
Até 9 de Junho de 2005

Ω Mestrado em Inovação
e Empreendedorismo Tecnológico

Candidaturas
Junho / Julho 2005



Nome: Catarina Aroso Monteiro
Idade: 25 anos
Profissão: Bolseira no Instituto de Engenharia
Mecânica e Gestão industrial (INEGI)
A frequentar o Mestrado em Inovação e
Empreendedorismo Tecnológico

Catarina Monteiro inscreveu-se no Mestrado em Inovação e
Empreendedorismo Tecnológico, com o intuito de criar competências
em diferentes áreas, para poder um dia dirigir os seus próprios
negócios. Adquirir conhecimentos na área de gestão, macroeconomia

e marketing, era o seu principal objectivo. Ainda a frequentar o
Mestrado, Catarina Monteiro assume que ficou “positivamente
surpreendida”. “Esperava deste Mestrado uma coisa mais teórica.
Afinal, deparei com um curso muito prático, onde vamos adquirindo
ao longo do tempo as aptidões necessárias para o desenvolvimento
de ideias inovadoras e para a elaboração de um plano de negócios”,
afirma. E o objectivo foi cumprido. Catarina Monteiro tem a noção
de que está a ganhar as competências básicas necessárias para gerir
qualquer negócio de base tecnológica. Para alguém, cuja formação
de base é a engenharia, este mestrado é muito importante. Funciona
como um complemento de alargamento dos conhecimentos na área
de gestão, liderança e marketing. Conhecimentos esses que, segundo
Catarina Monteiro, “acabamos por usar todos os dias”.

Faculdade de Economia da Universidade do Porto
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MESTRADO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Profa. Aurora Teixeira

Direcção (pela FEP): Aurora Teixeira
(ateixeira@fep.up.pt)

Candidaturas: Junho/Julho de 2005

Propinas: parte escolar do Mestrado
3800 euros e inscrição
na dissertação 700 euros

O Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico (MIETE)
iniciou-se no ano lectivo de 2004/2005 envolvendo uma parceria entre
a FEP, FEUP, EGP e o HiTEC Center, College of Management (North
Carolina State University). O MIETE pretende formar empreendedores
e fomentar o empreendedorismo de base tecnológica através do
desenvolvimento de projectos de negócios.
Proporcionando formação em gestão orientada para a identificação,
a “produtização” e comercialização de tecnologias, o MIETE promove
a realização do processo de procura sistemática de oportunidades de
comercialização de tecnologia. Tal processo é realizado através de um
trabalho em equipa multidisciplinar, supervisionado, na sua maioria,
por docentes da Universidade do Porto (FEP, FEUP e EGP), com a
colaboração regular de elementos da equipa do HiTEC Center. A estes
juntam-se quadros e executivos de empresas que apoiam na orientação
e discussão dos trabalhos das Equipas de Comercialização Tecnológica.
Os principais destinatários são quadros de empresas, recém-licenciados,
docentes e investigadores oriundos de diferentes áreas (e.g., Engenharia,
Economia, Gestão, Biotecnologia, Design, etc.), que desejem combinar
formação técnica com formação de gestão de suporte à construção de
negócios de base tecnológica.

Os alunos

Nome: Paulo António Flores Ferreira dos
Santos
Idade: 40 anos
Profissão: Gerente da Foz-Mar Investimentos
Imobiliários e Arte Branca, lda.
A frequentar o Mestrado em Inovação e
Empreendedorismo Tecnológico

O Mestrado em Inovação e Empreendedorismo tecnológico está a ser
para Paulo um «teste às suas capacidades”. Foi com o objectivo de
reciclar e adquirir conhecimentos que ingressou neste curso de formação
avançada. “A principal expectativa era aprender a criar, organizar e gerir
negócios de base tecnológica e com grande capacidade de

internacionalização, que têm as suas especificidades. Outra expectativa
era tomar conhecimento de tecnologias com grande potencial de serem
«empresariadas», que me dessem ideias para futuros negócios.” A
multidisciplinaridade do curso e o facto quase pioneiro na UP de
envolver várias escolas, foram outros dos factos que atraíram Paulo
a este Mestrado, que segundo o próprio se “enquadra com o seu
perfil”. “O balanço é muito positivo”, afirma. “Este curso, com uma
filosofia de ensino entre um MBA e um mestrado académico específico,
tem uma grande versatilidade e permite uma formação heterogénea,
fora do comum”. Para além disso, o contacto com diversas competências
e as suas especificidades, permite aumentar o background do aluno.
O curso é muito prático e como se baseia na multidisciplinaridade,
permitirá, uma rápida e eficaz criação de novos gestores com cultura
de inovação, I&D e internacionalização”, continua. Para um empresário
como Paulo, este Mestrado é “de certeza muito importante”.

Destaque



O Dia Aberto comemorou-se no passado dia 2 de Março.
Vinte e quatro escolas secundárias do Distrito do Porto
e mais de 700 jovens ficaram a conhecer melhor a
Instituição.
As turmas do Agrupamento 3 – Economia, puderam
explorar mais directamente as opções de futuro profissional
que a Faculdade de Economia tem para oferecer.
O objectivo desta iniciativa era orientar os alunos na
escolha de uma carreira profissional. Os convidados
assistiram a uma sessão de apresentação, que contou
com a presença do director da FEP e do responsável do
Gabinete de Apoio ao Aluno, bem como de representantes
da Associação de Estudantes da FEP, da FEP Júnior
Consulting, da AIESEC e de um licenciado de cada uma
das licenciaturas, que puderam dar o testemunho do que
é ser um aluno da FEP. Os alunos tiveram ainda a
oportunidade de visitar a “Porto de Emprego”, a feira de
emprego da FEP, que pretende estabelecer a ponte entre
os alunos e a realidade do mercado de trabalho.

FEP abriu as portas ao Ensino Secundário

O NIAAD, Núcleo de Inteligência Artificial e Análise de Dados, da FEP, inaugurou
as suas novas instalações na Rua de Ceuta, 118, 60 andar. O NIIAD é um grupo
que conta com cerca de 30 investigadores, e que faz parte do LIACC (o Laboratório
de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores da UP), uma unidade de
I&D financiada pela FCT.
A inauguração contou com as presenças dos Vice Reitores, Prof. António Cardoso
e Prof. José Marques dos Santos, a Vice Presidente do Concelho Científico da
FEP, Prof a. Sofia Castro Gothen, o Coordenador do Grupo de Matemática e
Informática da FEP Prof. Paulo Vasconcelos, assim como com investigadores de
outras unidades do LIACC, para além dos membros do NIAAD.
Estas instalações foram cedidas pela Reitoria da Universidade do Porto ao NIAAD,
e foram equipadas com a ajuda da FEP e de outras faculdades da UP. O local
está ligado à rede através do IRIC.UP.
Os investigadores do NIAAD, dirigidos pelo Prof. Pavel Brazdil da FEP, trabalham
em métodos de Análise de Dados, Data Mining, Machine Learning e Ciências
da Decisão, com aplicações nas áreas das Ciências Empresariais (Marketing,
Planeamento), Economia (Simulação de Organizações), Web (Gestão de
Conteúdos e Personalização), Ecologia (Controlo biológico na captação de águas),
Extracção de Informação, entre outras.

Novas instalações do Núcleo de Inteligência Artificial e Análise de Dados da FEP
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Em Dia



RUI RIO EM CONFERÊNCIA SOBRE
“A revitalização económica, social e política do porto”
Os alunos da FEP tiveram a oportunidade de debater a política adoptada pela autarquia para a cidade
do Porto, com vista à sua revitalização e renovação.

5 de Maio
Seminários de Finanças CEMPRE /
CETE
Erik Theissen (University of Bonn)
Local: Sala 227 Hora: 17h3o

10 de Maio
Seminários de Macroeconomia do
CEMPRE
Bennett McCallum (Carnegie-Mellon
University)
Local: Sala 260 Hora:15h00

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

19 de Maio
Seminários de Macroeconomia do
CEMPRE
Vincenzo Quadrini (Stern School of
Business, New York University)
“Do macro-financial variables matter
for european bank margins and
profitability?”
Local: Sala 260 Hora: 15h00

20 de Maio
Seminários de Matemática e
Informática
Jorge Valente (Faculdade de Economia,
Universidade do Porto
”Beam search algorithms for the weighed
ardiness schedulling problem”
Local: Sala 260 Hora: 15h00

27 de Maio
Seminários da FEP
João Fernandes Rebelo (DESG, UTAD)
Local: Sala 260 Hora: 15h00

2 de Junho
Seminários de Finanças CEMPRE /
CETE
Local: Sala 260 Hora: 15h00

3 de Junho
Seminários da FEP
Tiago Sequeira (Universidade da Beira
Interior)
Local: Sala 260 Hora: 15h00

16 de Junho
Seminários de Finanças CEMPRE/CETE
Ricardo Leal (Coppead, RJ)
Local: Sala 227 Hora:17h30

17 de Junho
Seminários de Matemática e
Informática
Carlos Soares
Local: Sala 260 Hora:15h00

22 de Junho
Seminários da FEP
Celeste Amorim (Universidade de
Aveiro)
Local: Sala 260 Hora:15h00

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

CALENDÁRIO DOS SEMINÁRIOS E
OUTROS

Prémio de História da Contabilidade
"Martim Noel Monteiro" para assistente convidado da FEP”

O Centro de Estudos de História da Contabilidade,da APOTEC-Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade, institui prémios anuais para trabalhos tendo como objectivo o estudo e a divulgação da
História da Contabilidade Portuguesa, nomeadamente o Prémio de História da Contabilidade "Martim
Noel Monteiro", categoria Prémio B - para trabalhos realizados no âmbito de cursos de Pós-Graduação,
Mestrado ou Doutoramento. Em relação a 2004, decidiu a referida entidade atribuir esse prémio ao
assistente convidado da FEP José Miguel Pereira dos Santos de Oliveira, pela apresentação do trabalho
A Contabilidade do Mosteiro de Arouca: 1786-1825. Este trabalho foi elaborado no âmbito das actividades
do curso de Mestrado em Ciências Empresariais da FEP, que culminaram na defesa bem sucedida da
respectiva dissertação em Maio do ano passado.

FEP Faculdade de Economia da Universidade do Porto

10

Em Dia
Agenda



A FEP no meu tempo
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José Roquette (1936, Lisboa)
6 filhos, 16 netos

Ano de entrada: 1953

Primeiro emprego: Banco Espírito Santo
e Comercial de Lisboa

Empresário

- Quem é o José Roquette?

- Nesta altura alguém que teve um percurso de vida que deve
bastante à Faculdade de Economia. Fiz os 11 primeiros anos antes
de chegar  à Faculdade no Colégio Brotero, na Foz do Douro. Sou
o único de onze irmãos que nasceu em Lisboa. Os meus pais
vieram a Lisboa passar o Verão, como habitualmente, com a
família do meu Pai, que é toda de Lisboa, embora profissionalmente
ele estivesse ligado ao Porto. A admissão à Faculdade ocorreu
aos 16 anos de idade mas como as aulas só arrancaram em
Novembro eu já tinha 17 anos, num curso cuja média etária era
superior a 30 anos visto que muitos licenciados pelo Instituto
Comercial aguardavam a abertura da Faculdade, tendo já as suas
vidas profissionais. Eu era o “benjamim” do curso e sendo o
regime da Faculdade idêntico ao das Faculdades de Direito não
foram nada fáceis os primeiros anos do curso.

- Como é que era a FEP.UP nessa altura?

- Uma faculdade que se estava a instalar tinha problemas vários
a começar pelas próprias instalações físicas no último andar da
Faculdade de Ciências. Tudo o que era formação pelo lado das
matemáticas era feito na Faculdade de Ciências o que provocava
alguma turbulência. Em todo o caso, o leque de Professores que
foi possível juntar constituiu um dos activos mais importantes.
Devido às disponibilidades financeiras, mas também pelas relações
pessoais, foi possível conseguir que alguns grandes nomes da
economia europeia daquele tempo lecionassem na Faculdade de
Economia, por exemplo, Raymond Barre e Jacques Rueff, o que
deu um contacto fora do normal em relação a outras Faculdades
em Portugal. O primeiro ano foi de altíssima selecção. De mais

de 200 alunos passaram pouco mais de 30 para o segundo ano.
Éramos poucos. Mais de metade dos colegas eram profissionais
em contacto com a vida activa. Eu lembro-me da dificuldade que
tive quando cheguei ao 30 ano sem nunca ter ouvido falar em
débito e crédito, pois vinha da formação liceal. Mas tive a sorte
do apoio de um grande homem e um grande professor que foi
José António Sarmento que infelizmente faleceu em 1960 e de
quem o Manuel Baganha foi continuador. Isso fez com que tivesse
começado a minha actividade profissional pela contabilidade sem
nenhum problema e chegar à direcção da contabilidade do Banco
Espírito Santo. Depois daí é que passei para a direcção comercial,
até que, em 11 de Março de 1975, na altura das nacionalizações,
era responsável executivo pelo Banco no País. Com 24 anos
chefiava a contabilidade, que naquela altura era todo o “back-
-office” e controlo da Instituição. Quando passei para o sector
comercial do banco perguntei a mim mesmo quando é que
descobri a vocação para assumir o risco como realização
profissional em termos de empresário.

- Quando é que começou a vida de empresário?

-  Em 1961, quando fiz uma sociedade com um amigo – o Dr. João
Flores que instalou em Portugal o Pão-de-Açucar. Fizemos uma
sociedade por quotas para vender em Lisboa equipamento que
o meu pai fabricava no Porto. Foi a minha primeira experiência.
Depois no Grupo Espírito Santo aprendi o exercício e o sentido
de risco da decisão, pois quando se vai subindo, as responsa-
bilidades são maiores...

Margarida e José Roquette, nas antigas instalações da FEP
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A FEP no meu tempo

- Nestes 50 anos após a sua entrada na Faculdade de Economia e
quando olha para trás o que o faz sorrir?

-  A partir do 20ano passámos a ser poucos pelo que havia um
sentido colectivo de realização que era extraordinariamente positivo
e que marcou bastante os primeiros anos da minha vida profissional.
Organizavam-se diferentes grupos alargados para desfazer dúvidas
e havia muita disponibilidade dos professores apesar de alguns
viverem em Coimbra. Foi o caso dos Prof. Seabra e Almeida Garrett.
Isso criou um clima e sentido de esforço colectivo e de trabalho
em equipa. O José António Sarmento era, nessa vertente, excepcional
criando equipas de 4 e 5 com um projecto específico para cada
grupo. Isso contribuiu muito para criar um ambiente de trabalho
de grande qualidade.

  Lembro-me também de coisas engraçadas. Éramos poucos alunos
e tínhamos como Faculdade de nos apresentar em termos
desportivos. Eu jogava tudo: futebol, andebol, pingpong, ténis,...
(risos) pois formar equipas era difícil.

- E alguma situação menos boa?

- Foi com algum desgosto que vi mais tarde aparecerem cisões, e
muitos se desentenderam e afastaram talvez por razões políticas.

- Qual é a identidade da FEP? A sua especificidade? O que é único
no período 53-58?

- A participação das cadeiras de cada ano era marcada pela formação
jurídica que tinha um peso forte. Entre essa formação e a
componente contabilística havia aquele universo das estatísticas
e econometrias. Uma das coisas que penso ficaram comigo toda
a vida foi a capacidade dialéctica e o estilo de aproximação aos
problemas que a formação jurídica dá, bem como o rigor da
matemática para quem tem alguma vocação. A demonstração pela
via retórica de formação jurídica, da lei da utilidade decrescente
que a matemática faz com derivadas é disso um exemplo. A
Economia era dada por pessoas que não tinham formação
matemática como o Prof. Seabra e o Prof. Almeida Garrett o que
ultrapassavam pela via do raciocínio jurídico. Mas isso deu-nos
uma capacidade para analisar os problemas concretos bastante
grandes embora, como acontecia em Portugal naquela época, a
Faculdade tivesse dificuldade em transmitir conhecimento específico,
concreto e objectivo. Quando saí de lá para o Banco Espírito Santo,
que era ali na Av. dos Aliados, é que verdadeiramente começou a
minha vida profissional.
O resto eram ferramentas que podia utilizar ou não consoante a
minha capacidade.

  Com a minha pré-disposição para as matemáticas eu usava uma
régua de cálculo que só era usada pelos meus colegas de engenharia.

Mas como as réguas de cálculo tinham uma escala exponencial,
o que permitia o cálculo de juros compostos. Isso ajudou-me mais
tarde, em termos informáticos, com o primeiro computador que
se instalou em Portugal e foi no Banco Espírito Santo. Estávamos
em 1963. Era o UNIVAC 1005, tinha apenas 32K de memória. Era
uma coisa extraordinária, já lia fita perfurada e fazia o controlo
com a perfuração dos cartões que era o input então usado.
Controlava saldos, movimentos de contas, cálculo de juros e
emissão de extratos através de uma impressora. A primeira folha
de cálculo que apareceu (em 1962) era o Visicalc, comercializado
pela Visicorp mais tarde comprada pela Lótus. Já nessa altura eu
tinha feito um programa para a HP numa maquineta pequena que
eles tinham HP41cv e que permitia carregar nuns cartões magnéticos
um software a que chamei “cash-flow analysis” e que foi dos
programas mais vendidos. Fiz vários outros programas para a HP.

- Que conselhos é que dá às novas gerações de alunos da FEP?

- A primeira coisa é que acreditem que a formação universitária é
importante mas não é tudo. Produz ferramentas e uma indiscutível
capacidade de enfrentar problemas tão complexos como os que
hoje a vida nos apresenta. Não há escolas perfeitas. Eu e  outros
empresários em Portugal, gostaríamos de ver uma classe empresarial
mais nova com capacidade de criar, de fazer coisas, aceitar desafios,
e correr riscos. Eu gostaria que fossem mais frequentes as vocações
empresariais de que o País precisa desesperadamente. O empresário
distingue-se do gestor, porque normalmente arrisca o que é seu.
A minha convicção é que Portugal, como País, como projecto,
como cultura só terá futuro se a iniciativa privada assumir a
responsabilidade por isso mesmo. O Estado é mau gestor, não é
eficaz, tem um conjunto de tarefas inalienáveis como o que se
refere à soberania, questões relativas a segurança pessoal e colectiva
justiça etc, mas cada vez mais em Economia Global é indispensável
que os empresários assumam a responsabilidade de pensarem o
futuro do país. Trata-se de construír para as gerações futuras,
envolvendo projectos de longo-prazo. Seria também bom que a
classe política seguisse esse mesmo padrão e que se preocupasse
com os Portugueses que vão nascer, porque quem se preocupa
com as gerações futuras tem sentido de Estado indispensável para
nos continuarmos a afirmar como Povo e Nação nestes dias tão
difíceis.

Entrevistado por Prof. Pedro Quelhas Brito


