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Editorial

A Formação Pós-Graduada na FEP

O Instituto de Investigação e Serviços da
Faculdade de Economia da Universidade do
Porto (ISFEP) é uma associação privada sem
fins lucrativos. Os seus associados são
a Faculdade de Economia do Porto, a
Associação dos Antigos Alunos da Faculdade
de Economia do Porto e a Fundação Gomes
Teixeira. A Direcção do ISFEP é presidida pelo
Prof. Dr. Mário Rui Silva.
O ISFEP tem duas áreas principais de
actividade: a organização de cursos de pós-
graduação (formação avançada) e a prestação
de serviços com elevado conteúdo em
investigação (valorização da investigação).
Nos últimos cinco anos, a actividade de pós-
graduação tem verificado uma expansão
acelerada, correspondendo actualmente a
mais de 90% da facturação do ISFEP.

As Pós-graduações do ISFEP

O ISFEP, em estreita colaboração com a
Faculdade de Economia do Porto e, pontual-
mente, com outras entidades, tem hoje uma
actividade consolidada no domínio da
formação avançada, em particular na área da
gestão. Em 2004/05 foram realizadas as 5as

Edições do MBA Finanças e da Pós-
Graduação em Gestão Autárquica e a 2a

Edição da Pós-Graduação em Gestão
Imobiliária.
O ano 2004 ficou ainda marcado pelo
arranque da oferta de novas formações: a 1a

Edição da Pós-Graduação em Análise
Financeira, realizada em colaboração com a
Associação Portuguesa de Analistas Finan-
ceiros, formação que confere o certificado de
analista financeiro; a 1a Edição da Pós-
Graduação em Gestão e Direcção de Serviços
de Saúde; as 1a, 2a e 3a Edições da Pós-
Graduação em Finanças e Fiscalidade.
Todos estes cursos apresentam um perfil de
Cursos de Alta Direcção e têm escolaridades
anuais entre 270 e 360 horas.

O que é a formação avançada?

Se entendermos a formação avançada como
algo que o indivíduo procura após ter
finalizado uma licenciatura (embora isso não
seja necessário em alguns formatos) ou, na
maior parte dos casos, um tipo de formação
procurada por indivíduos que já exercem uma
actividade profissional, muitas vezes de alto
nível, podemos constatar que a importância
da formação pós-graduada tem a ver com a
consciência, felizmente por muitos partilhada,
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www.fep.up.pt

EARIE'05 - Na FEP de 1 a 4 de Setembro
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto e o CETE - Centro de Estudos
de Economia Industrial, do Trabalho e da Empresa irão organizar, de 1 a 4 de
Setembro de 2005, a 32a Conferência da EARIE - European Association for Research
in Industrial Economics. Trata-se de uma conferência internacional que desde
1974 ocorre anualmente numa cidade europeia com o objectivo de reunir
especialistas das diversas áreas da Economia Industrial. A conferência estará
organizada em cerca de 90 sessões paralelas onde serão apresentados e discutidos,
aproximadamente, 380 trabalhos em curso sobre diversas áreas temáticas, tais
como a política de concorrência, a regulação económica, as finanças, o crescimento,
a inovação e o comércio internacional, bem como sobre sectores específicos
como as telecomunicações ou o transporte aéreo. Terão ainda lugar cinco sessões
plenárias onde economistas de elevada reputação internacional apresentarão os
seus trabalhos de investigação actual.

Data Mining e Machine Learning
Em conferências no Porto

A cidade do Porto recebe, de 3 a 7 de Outubro, duas conferências científicas:
ECML 2005 (16th European Conference on Machine Learning 2005) e PKDD
2005 (9th European Conference on Principles and Practice of Knowledge
Discovery in Databases). Estas conferências são eventos internacionais de
grande tradição nas respectivas comunidades científicas, encontrando-se
entre aquelas que têm maior impacto a nível mundial nas suas áreas.
Os dois eventos acontecerão no Porto, no edifício da Alfândega,
e contarão com a presença de mais de 300 cientistas, utilizadores e
estudantes destas áreas de grande impacto tecnológico e social.
A organização, encabeçada pelo Prof. Pavel Brazdil pertence às Faculdades
de Economia e de Engenharia da Universidade do Porto e também ao
Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores (LIACC),
que, por sua vez, pertence à rede nacional de unidades de investigação.

Iberian International Business Conference
Nos dias 30 de Setembro e 1 de Outubro a FEP organiza a primeira Iberian
International Business Conference. A conferência visa proporcionar, pela primeira
vez, um fórum de discussão específico para investigadores portugueses e espanhóis
na área do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e Internacionalização. Os
trabalhos apresentados focalizam-se em diversos temas ligados a estas áreas.
Pretende-se também discutir políticas públicas ligadas à atracção de IDE e à
internacionalização de empresas ibéricas.
O comité organizador do evento inclui Ana Teresa Tavares (Conference Chair) e
Francisco Barros Castro, da FEP, Juan José Durán (Universidade Autónoma de
Madrid) e Vítor Corado Simões (ISEG).
Mais detalhes sobre a conferência podem-se encontrar no site
http://www.fep.up.pt/conferences/iibc2005/

Continua pag. 2



FEP Faculdade de Economia da Universidade do Porto

2

Destaque

Pós-Graduação em Análise Financeira, PGAF

http://www.fep.up.pt    (   Cursos    Pós-Graduação)

A Pós-Graduação em Análise Financeira tem como principal objectivo oferecer
uma formação científica e técnica rigorosa a quem exerça ou queira iniciar
carreira em funções de análise financeira, análise de risco e gestão de
investimentos. A especialização oferecida visa preparar os participantes para
actuarem a nível internacional, tendo em conta, por um lado, a crescente
globalização dos mercados financeiros e, por outro, a reestruturação institucional
do mercado financeiro português e a harmonização das normas contabilísticas
à escala mundial. Destina-se, por isso, a profissionais da área financeira de
empresas financeiras e não financeiras e a recém-licenciados que pretendam
obter uma formação avançada nesse domínio.
O curso tem uma duração de 270 horas e três ciclos que incluem os seguintes
módulos:
- 10 Ciclo: Economia e Mercados Financeiros; Normas Internacionais de
Contabilidade e Outros Tópicos; Obrigações; Finanças Empresariais;
Consolidação de Contas; Modelos de Avaliação de Activos; Seminário.
- 20 Ciclo: Contabilidade Criativa; Acções; Derivados; Valor Accionista e
Performance; Gestão de Carteiras; Análise e Gestão de Risco I; Seminário.
- 30 Ciclo: Direito dos Contratos e dos Valores Mobiliários; Análise dos Relatórios
Financeiros; Análise e Gestão de Risco II; Gestão de Carteiras II; Instituições,
Regulação e Ética; Fiscalidade Financeira; Seminário.
O respectivo corpo docente inclui, entre outros, os professores: Álvaro Almeida;
Ana Paula Serra; Carlos Alves; Fernando Teixeira dos Santos; Jorge Farinha;
José António Moreira; José A. Pinheiro Pinto; José Rodrigues Jesus; Manuel
Oliveira Marques; Cláudia Ribeiro; Miguel D. Brás da Cunha; Paulo Sena
Esteves; Ricardo Valente e Rui Henrique Alves.
A qualidade e importância do curso são avalizadas pelo reconhecimento que
lhe está inerente. Além do Diploma de Pós-Graduação, emitido pela Faculdade
de Economia do Porto, os participantes que obtenham aproveitamento receberão

também um Diploma de Analista Financeiro Europeu (CEFA - Certified European
Financial Analyst) conferido pela Federação Europeia das Associações de
Analistas Financeiros e a possibilidade de inscrição como Consultores
Autónomos junto da CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Directores do curso: Ana Paula Serra, Carlos Alves e José António Moreira.
Calendário lectivo: Março a Dezembro de 2006, em horário pós-laboral, à 2a,
4a e Sábado
Preço e condições de pagamento: 5.000 EUR, dos quais 500 EUR no acto da
matrícula. Acresce IVA à taxa em vigor
Inscrições/candidaturas: 30 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2006
Informações: Sónia Santos; Tel. 225571209; e-mail: pgaf@fep.up.pt

de que a formação não se esgota com a conclusão de um ciclo formal
de estudos, como por exemplo a licenciatura, e as pessoas sentem a
necessidade de se valorizarem e de aprenderem ao longo da vida. Embora
essa aprendizagem e valorização se façam através da experiência
profissional, interagindo com os outros, também se faz, não de forma
permanente mas recorrente, através de estudos e formações pós-
graduadas.
O facto de muitos dos que frequentam os cursos do ISFEP serem enviados
pelas instituições onde trabalham reflecte uma tomada de consciência
cada vez maior por parte das empresas que a sua posição competitiva,
no contexto actual de globalização, é decisivamente influenciada pelas
qualificações dos seus colaboradores e pela atitude destes em termos
de procurarem uma permanente valorização.

Qual é o futuro deste tipo de formação na FEP?

Temos hoje uma elevada satisfação com a posição já alcançada pela
Faculdade de Economia do Porto no domínio da formação avançada em
economia e gestão e sentimos que essa satisfação é partilhada por muitos
que a ela se dirigem para aprofundarem os seus conhecimentos e
competências. Mas, o patamar de actividade já atingido no domínio da
formação avançada com características de educação contínua permite-
nos olhar para o futuro fixando objectivos mais ambiciosos. Em termos
mais imediatos, o ISFEP irá promover no próximo ano lectivo novas
edições dos cursos que estão a decorrer este ano. Existem áreas ainda
não cobertas pela nossa oferta actual (por exemplo, formações no
domínio do marketing ou da internacionalização) que poderão ser
equacionadas no âmbito da oferta de formação avançada. Estamos
igualmente a equacionar a oferta de um programa de acções de curta
duração.

As condições, ao nível das infra-
estruturas físicas, que suportarão esta
expansão estão já numa fase avançada
de concretização, prevendo-se que até
ao final do próximo ano lectivo estará
concluída a 2a fase de um edifício anexo
ao edifício principal da FEP, o que
englobará espaços particularmente
adequados para a formação pós-
graduada e respectivos serviços de
apoio.
A prossecução de todos estes objecti-
vos leva-nos no momento presente a
equacionar a transformação do ISFEP numa FEP Business School, sem
prejuízo da participação da FEP em iniciativas e esforços conjuntos quer
no interior da UP quer com outras instituições relevantes.

Prof. Mário Rui Silva, Director do ISFEP

As Pós-Graduações FEP/ISFEP em 2004/05
MBA Finanças, 5a Edição, 19 formandos
Pós-Graduação em Análise Financeira, 2a Edição, 24 formandos
Pós-Graduação em Finanças e Fiscalidade, 1a, 2a e 3a Edições, 86
formandos
Pós-Graduação em Gestão Autárquica, 5a Edição, 10 formandos
Pós-Graduação em Gestão e Direcção de Serviços de Saúde, 1a

Edição, 34 formandos
Pós-Graduação em Gestão Imobiliária, 2a Edição, 24 formandos

Continuação da pag. 1

Turma de Pós-Graduação em Análise Financeira 2003/2004
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Pós-Graduação em Gestão Imobiliária, PGGI

Pós-Graduação em Gestão e Direcção de Serviços de Saúde, PGGDSS
Turma da Pós-Graduação em Gestão Imobiliária 2003/2004

http://www.fep.up.pt    (   Cursos    Pós-Graduação)

A Pós-Graduação em Gestão Imobiliária tem como público-alvo licenciados
que desempenham funções nos vários segmentos da actividade imobiliária.
Nas três primeiras edições, a formação de base dos participantes do curso
repartiu-se essencialmente entre Economia e Gestão, Engenharia Civil e
Arquitectura.
O curso proporciona formação básica nas áreas funcionais da Gestão. O
curso permite aos seus participantes compreender o funcionamento do
mercado imobiliário e o enquadramento macro-económico, legal e fiscal
em que se insere; integrar os projectos imobiliários na estratégia
empresarial; estudar as principais técnicas e modelos de avaliação de
activos imobiliários e os diferentes instrumentos de financiamento de
projectos; e, finalmente, compreender o processo de investimento
imobiliário e os aspectos práticos de desenvolvimento e gestão de
empreendimentos imobiliários.
O curso tem uma duração de 270 horas repartidas por três ciclos. Em
cada ciclo, com duração de 12 semanas, funcionam 4 disciplinas de 18
horas cada (num total de 12) além de 2 seminários de especialidade (num
total de 6).
10 Ciclo: Princípios de Economia Urbana, Contabilidade e Fiscalidade do
Imobiliário, Seminário, Análise de Projectos, Estratégia Imobiliária,
Seminário.
20 Ciclo: Marketing no Imobiliário, O Imobiliário como Investimento
Financeiro, Seminário, Direito Aplicado ao Imobiliário, Gestão de Operações
Imobiliárias, Seminário.
30 Ciclo: Métodos de Avaliação, Gestão do Património Edificado, Seminário,

Financiamento do Imobiliário, Planeamento Urbanístico, Seminário.
O corpo docente inclui, entre outros, os professores: Ana Paula Delgado
(FEP), Ana Paula Serra (FEP), António Gil Machado (Vida Imobiliária e
IPD), Bernardo Alabaça (avaliador), Carlos Alves (FEP), Carlos Melo Brito
(FEP), Carlos Pinheiro Torres (FEP), Fernanda Paula Oliveira (U.Coimbra),
Hipólito Sousa (FEUP), João Loureiro (FEP), Joaquim Barreiros (FEP),
José Amorim Faria (FEUP), José da Silva Costa (FEP), Jorge Moreira da
Costa ((FEUP), José A. Pinheiro Pinto (FEP), Manuel Correia Fernandes
(FAUP), Margarida Pedro (U.Católica), Miguel Duarte Brás da Cunha (FEP),
Ricardo Valente (FEP), Rui Calejo Rodrigues (FEUP) e Vasco Peixoto Freitas
(FEUP). Colaboram igualmente com o curso, nas disciplinas e em seminários,
especialistas nacionais e estrangeiros, e profissionais do sector.
Este é um curso acreditado pela Faculdade de Economia e permite aos
seus diplomados a obtenção de 30 unidades de crédito ECTS (European
Credit Transfer System) na área das Ciências Empresariais. Os diplomados
podem, ainda, solicitar a sua inscrição como Peritos Avaliadores de Imóveis
junto da CMVM, dado que o curso é devidamente reconhecido.

Directores do curso: Ana Paula Serra e Rui Alves
Calendário lectivo (estimado): Setembro de 2006 a Julho de 2007, em
horário pós-laboral, à 6a e Sábado
Preço (estimado): 4.000 EUR
Candidaturas: Junho de 2006
Contacto: Sónia Santos; tel. 225571209; e-mail: pggi@fep.up.pt
http://www.fep.up.pt/cursos/pos_graduacoes/gestao_imobiliaria/

A Pós-Graduação em Gestão e Direcção de Serviços de Saúde tem
como objectivo promover e desenvolver capacidades específicas de
gestão e direcção na área de prestação de serviços de saúde. Os
participantes desta formação avançada terão no final uma formação
técnica e científica, multidisciplinar e abrangente, e uma visão
integrada, actual e aplicada da Gestão e Direcção de Serviços de
Saúde. Com um corpo docente especializado na área da Gestão e
da Saúde, esta formação constituirá uma mais valia para aqueles
que exercem ou pretendem exercer funções de gestão e direcção de
serviços de saúde, quer sejam Médicos, Enfermeiros ou Técnicos
Superiores de Saúde que pretendam uma especialização em Gestão
e Direcção de Serviços de Saúde, bem como todos os profissionais
de nível superior que pretendam adquirir conhecimentos ou exercer
funções no âmbito da Gestão e Direcção de Serviços de Saúde, tais
como administradores hospitalares, directores de clínicas e directores
de serviços de acção médica e de enfermagem ou outros análogos.

Direcção: Prof. José Fernando Gonçalves, Prof. Ovídio Costa e Prof.
Luis Mota de Castro
Candidaturas: Até 16 de Setembro
Período de Selecção: Até 20 de Setembro
Matrículas: 22 a 29 de Setembro
Propinas: 500 Euros (matrícula), 3.750 Euros (Curso), acrescido de IVA
Duração: 270 horas
Contactos: Sónia Santos e Carlos Pinto; Tel. 225571209; email:
sonia@fep.up.pt ou carlospinto@fep.up.pt

Prof. José Fernando Gonçalves
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Pós-Graduação em Finanças e Fiscalidade, PGFF

MBA em Finanças

Destaque

Prof. Elísio Brandão

http://www.fep.up.pt    (   Cursos    Pós-Graduação)

Turma MBA em Finanças 2003/2004. Da direita para a esquerda, os Directores do curso, Prof. Rui Alves e Prof. João Loureiro.

O MBA em Finanças surgiu com o objectivo de actualizar, sistematizar e
aprofundar conhecimentos na área das finanças. O curso destina-se a
candidatos com experiência profissional na área da gestão. Este MBA tem
uma orientação essencialmente aplicada sem, contudo, hipotecar o rigor
científico. A estrutura do curso assenta numa componente geral e numa
componente especializada. Na componente mais generalista visa-se
proporcionar formação nas diversas áreas funcionais da gestão.
Na componente especializada é facultada formação aprofundada em
finanças e áreas afins. No final, os alunos que obtenham aprovação em
todas as disciplinas receberão o Diploma de MBA em Finanças, emitido
pela Faculdade de Economia do Porto. Nos termos do respectivo

Regulamento da Universidade do Porto, o MBA em Finanças é um curso
de pós-graduação devidamente acreditado pela Faculdade de Economia,
e permite aos seus diplomados a obtenção de 36 unidades de crédito
ECTS (European Credit Transfer System) na área das Ciências Empresariais.

Direcção: Prof. Rui Alves (ralves@fep.up.pt) e Prof. João Loureiro
(loureiro@fep.up.pt)
Propinas: 500 Euros (matrícula), 4.500 Euros (Curso), acrescido de IVA
Data início de aulas: 3 de Outubro
Duração: 360 horas
Contactos: Sónia Santos; Tel. 225571209; email: mbafin@fep.up.pt

No ano de 2004/05, a Pós-Graduação em Finanças e Fiscalidade,
PGFF, foi a mais procurada da FEP dando origem a três edições.
Face ao sucesso obtido, a FEP decidiu oferecer mais uma edição da
Pós-Graduação em Finanças e Fiscalidade (PGFF), no ano lectivo de
2005/06, tendo as candidaturas da 1a fase, terminada em Julho,
excedido o número de vagas da 4a edição. A segunda fase, que
termina em 16 de Setembro destina-se à 5a edição.
Esta Pós-Graduação é dirigida aos licenciados que, desempenham
funções de administração ou direcção de empresas ou que com estas
se tenham de relacionar, desejam  adquirir uma formação aprofundada,
de alto nível de conhecimentos teóricos e práticos, nas áreas das
finanças (empresariais), da fiscalidade, da contabilidade e do direito
financeiro.
Actualmente, há uma necessidade de actualização constante de
conhecimentos, principalmente em áreas, nas quais a realidade
empresarial está em continua mutação. As fusões e aquisições, troca
de participações, internacionalizações, em muitos casos, com
deslocalizações da produção. Acresce que a elaboração dos relatórios
financeiros deve ser efectuada de acordo com as normas internacionais
de contabilidade, NIC.
No ano de 2004/05, a PGFF teve um elevado nível de satisfação por
parte dos que a frequentaram, bem como por parte dos docentes e
conferencistas.
Os alunos que obtenham aprovação em todas as disciplinas, obterão
o diploma de Pós-Graduação em Finanças e Fiscalidade emitido pela
Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Director Científico e Pedagógico: Prof. Catedrático Elísio Brandão
Direcção Científico-Pedagógica, de Avaliação e Selecção:
Profs. Doutores  Elísio Brandão e António Cerqueira
Candidaturas: De 1 a 16 de Setembro
Período de Selecção: 19 a 21 de Setembro
Matrículas: 26 a 28 de Setembro
Propinas: 500 Euros (matrícula), 3.000 Euros (Curso), acrescido de IVA
Contactos: Carlos Pinto e Sónia Santos; Tel. 225571209; email:
financasefiscalidade@fep.up.pt

A PGFF é um curso de Pós-Graduação devidamente acreditado pela
Faculdade de Economia da Universidade do Porto e permite aos seus
pós-graduados a obtenção de 32 unidades de crédito ECTS (European
Credit Transfer System), na área das ciências empresariais.
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Agenda

A FEP em CD
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto
acaba de lançar um CD-Rom institucional. Além da
apresentação de uma instituição que é uma referência
nacional e internacional no campo das ciências
económicas e empresariais, este novo suporte de
comunicação conta com um conjunto de testemunhos
de ex-alunos da FEP como Alípio Dias, António de
Almeida, Miguel Cadilhe, Elisa Ferreira, Ricardo Fonseca,
Odete Patrício, Artur Duarte, Carlos Barbot, Rui Rio,
Graça Amaral, Graça Cavaco, Joana Lencastre , Marcelo
Leite, José Fortunato, Cláudia Quintela, Nicolai Andrei
Iliescu, Laura Leivo, Marlene Kandler e Ece Ulu. Os
cursos disponíveis na Faculdade, as estatísticas relativas
à empregabilidade dos licenciados, os centros de
investigação e a Comunidade FEP merecem também
o seu destaque.

Tutoria a Estudantes Erasmus
Tal como aconteceu no ano lectivo 2004/2005, a SIAP (Secção de
Integração Académica e Profissional) desenvolverá um projecto de
acompanhamento aos estudantes ERASMUS, por parte de alunos da
FEP, em regime de voluntariado, a decorrer no ano lectivo 2005/2006.
O ingresso no Programa de Mobilidade Académica ERASMUS está
associado a uma fase de transição na vida de um estudante, esperando-
se que ocorra uma série de adaptações da sua parte: desde um nível mais
específico, como a adaptação a um novo método de ensino e de
aprendizagem, assim como a adaptação a uma nova instituição de ensino,
até um nível mais global, como a adaptação a uma nova cidade, cultura,
língua e costumes.
A proposta do presente programa vai no sentido de facilitar este processo,
para que o mesmo constitua sobretudo uma possibilidade de crescimento:
permitindo ao aluno rentabilizar os seus recursos pessoais e minimizando
simultaneamente os riscos de bloqueios inerentes a esta transição. Assim,
alunos da própria instituição de ensino, assumem o papel de “tutores”,
apresentando um papel central no acolhimento e acompanhamento dos
estudantes do Programa ERASMUS.
Desta forma, promove-se a adaptação dos estudantes que venham a fre-
quentar, ao abrigo do programa, a FEP, assim como a promoção de inúmeras
competências nos estudantes que se voluntariam como tutores.  GAA

1 a 4 de Setembro
EARIE 05 - 32nd Conference of the
European Association of Research in
Industrial Economics
Local: Faculdade de Economia da
Universidade do Porto
Organização: Faculdade de Economia
da Universidade do Porto

23 de Setembro
Seminários da FEP
João Fernandes Rebelo (DESG, UTAD)
Local: Sala 260 Hora: 15h0o

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

30 de Setembro a 1 de Outubro
IIBC 2005 - 1st Iberian International
Business Conference
Local: Faculdade de Economia da
Universidade do Porto
Organização: Faculdade de Economia
da Universidade do Porto

3 a 7 de Outubro
16th European Conference on Machine
Learning (ECML)
9th European Conference on Principles
and Practice of Knowledge Discovery
in Databases (PKDD)
Local: Edifício da Alfândega (Porto)
Organização: FEP, FEUP e LIACC

27, 28 e 29 de Outubro
1 Congresso Nacional dos Economistas
Local: Edifício da Alfândega (Porto)
Organização: Ordem dos Economistas

A FEP nas Escolas Secundárias
Dos vários convites que foram feitos para a presença da Faculdade de Economia do Porto em
feiras de Orientação Vocacional e Profissional, organizadas por escolas e pelas autarquias,
do norte e centro do país, a FEP marcou presença em sete eventos, através da Secção de
Integração Académica e Profissional. Porto, Rio Tinto, Trofa, Vila do Conde, Viana do Castelo,
Amarante e Lousã foram as cidades em que a Faculdade teve a oportunidade de não só divulgar
os cursos, serviços, saídas profissionais e mais valias da FEP, mas também de apoiar nas
escolhas vocacionais dos alunos tanto do 9o como do 12o anos. Muitas vezes a dúvida reside
apenas na falta de uma auto-reflexão relativa às preferências e projecções de futuro.
A presença da FEP nestes eventos permitiu ainda a divulgação de uma imagem positiva da
Faculdade na comunidade estudantil, bem como uma pré-intervenção no sentido da tão
importante integração académica dos futuros estudantes da FEP.
Considerando os resultados obtidos, este será concerteza um projecto a manter no ano lectivo
2005/2006, continuando a contar com a colaboração de estudantes, no sentido de partilharem
as suas experiências académicas e sociais na FEP.  GAA

Em Dia
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Após ter estado ao serviço da Faculdade de Economia da Universidade do Porto durante 17 anos, José Brandão Pedro
terminou, no passado mês de Junho, o seu serviço na FEP, por motivos de reforma.
Foi no dia 12 de Setembro de 1988 que este funcionário dedicado deu entrada nos serviços da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto. Foi secretário da FEP desde 12 de Setembro de 1988 até 8 de Maio de 2001, altura em que
assumiu com empenho o cargo de Director dos Serviços Administrativos, função que terminou no passado mês de
Junho. Este licenciado em Direito, natural de Arouca, teve um percurso profissional de destaque antes de entrar na
FEP. Foi Professor do Ensino Secundário de 1969 a 1974. Posteriormente, em 1975/1976 foi chefe de Secção de
Pessoal da Caixa de Previdência e A.F. do Comércio do Distrito do Porto . Foi Técnico dos Serviços Jurídicos e
Advogado da Segurança Social desde 1976 e até 11 de Setembro de 1988. Foi Vogal da Comissão Administrativa da
Caixa de Previdência do Comércio do Distrito do Porto em 1978 e Coordenação dos Serviços de Contencioso da
Caixa dos Serviços do Distrito do Porto em 1981/1982. Desde 1984 e até 11 de Setembro de 1988 colaborou na Divisão
de Infância e Juventude do Centro Regional de Segurança Social do Porto integrando a respectiva equipa de apoio
técnico aos Jardins-de-Infância e Centros de Educação Especial.

José Brandão Pedro termina a sua passagem pela Faculdade

Nova Direcção da AEFEP
A cada ano que passa surgem novas caras para representar os alunos na
Direcção da Associação de Estudantes da FEP (DAEFEP) prontos para
dinamizar todos os projectos por ela realizados. No dia 24 de Maio tomou
posse no Salão Nobre da FEP a actual a DAEFEP 2005/2006.
O esforço a que nos propomos é o de apoiar todos os estudantes da FEP
aos mais diversos níveis através de uma interacção contínua com eles e
com outras entidades da Faculdade como Conselho Directivo, Pedagógico
e Núcleos da FEP. A proximidade que pretendemos criar com todos os
fepianos começa nos primeiros dias na sua nova casa. Para isso, a AEFEP
estará presente no auxílio às matrículas dos alunos do 1o ano, compilará no

Guia do Estudante uma série de informações
úteis sobre a Universidade do Porto,

a Faculdade, a AEFEP
e a própria Cidade do
Porto para facultar a
estes mesmos alunos e
aqueles que frequentam
o programa Erasmus e

desenvolverá várias actividades lúdicas no âmbito da Semana de Recepção
ao Caloiro, das quais se destacam a Volta ao Mundo, as Vozes da FEP e as
já tradicionais Festas da Cerveja e FepStreet.
O trabalho da AEFEP é diário e desenvolve-se a diversos níveis. A promoção
do Desporto junto dos alunos é também uma preocupação pelo que o
departamento Desportivo da AEFEP começou já a preparar os dois maiores
torneios da FEP: FEP League e FEP Cup nos quais participam anualmente
um elevado número de equipas. Para proceder ao sorteio dos jogos e dar
início à época desportiva na FEP realiza-se, no mês de Outubro a gala de
abertura do desporto.

A promoção do debate económico na FEP é um dos objectivos do
departamento de Comunicação, para tal arrancaram já os preparativos para
o Ciclo de Conferências que se pretende que seja repartido pelos dois
semestres. No primeiro semestre mais voltado para a área de Gestão e, no
segundo apresentando uma abordagem mais Económica. As publicações
da AEFEP estão também a ser preparadas: Contraste e Superavit são já de
leitura assídua de todos os alunos pelo que estamos a preparar mais uma
série de notícias fresquinhas! A participação de todos é importante desde
alunos a professores e funcionários por isso estamos sempre disponíveis
para receber textos para qualquer uma destas publicações.
A atribuição de bolsas aos estudantes mais carenciados da FEP é da
responsabilidade do departamento de Estudante, o qual desenvolve, ao
longo de todo o ano o projecto do Provedor do Estudante: uma instituição
criada para esclarecer eventuais dúvidas e resolver os problemas dos alunos
da FEP com questões pedagógicas e outras relacionadas com a Faculdade.
Como já vem sendo hábito, a AEFEP disponibilizará diversos cursos de
línguas e também de danças de salão aos quais serão acrescentados uma
novidade: os Workshops Quotidianos onde serão abordados temas como
o funcionamento dos trâmites necessários para início da actividade laboral.
O divertimento também está na alma de todos os estudantes universitários
pelo que o Departamento Cultural tem já programadas festas na esplanada
e festas temáticas nas quais pretende promover um fantástico intercâmbio
entre faculdades. Este departamento terá também a cargo a realização de
tertúlias e a publicação do nosso velhinho folhetim, o Pasquim.
Estas são algumas das actividades que a AEFEP está a preparar para os
primeiros meses do ano lectivo 2005/2006, pelo que convidamos desde já
toda a comunidade FEP a participar em todas elas e a chegar até nós com
mais ideias e sugestões!  AEFEP

AISEC promove III Semana Internacional em Outubro
Potenciar sinergias de proximidade entre o mercado Empresarial e o
Mercado Universitário é o grande objectivo da III Semana Internacional
da AIESEC, a decorrer entre os dias 10 e 14 de Outubro.
A edição deste ano decorrerá na Faculdade de Economia (FEP) e na
Faculdade de Engenharia (FEUP) da Universidade do Porto. O “Papel
da Inovação para a Competitividade” será o grande tema em debate
nesta iniciativa, que pretende incentivar o desenvolvimento do
empreendedorismo, atraindo a participação de empresas que se
diferenciem pela capacidade de iniciativa e inovação, bem como inves-

tigadores e especialistas no tema. Não faltarão, também, os jovens
universitários, já conhecidos pela sua pró-actividade.
Das actividades previstas, especial destaque para a conferência
“Inovação e Desenvolvimento Internacional”, a decorrer no dia 11 de
Outubro, na FEP, a conferência “Competitividade pela Interna-
cionalização dos Recursos Humanos”, a ter lugar na FEUP, no dia 12
de Outubro, o Workshop “Gestão da Inovação”, com data marcada
para o mesmo dia, na FEP, e a Conferência do dia 13, intitulada
“Inovação pela Formação”, a realizar também na FEP.
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MINGLE com sucesso na Universidade do Porto

Fernando Almeida, Jorge Santos e Fernando Gomes, nossos alunos do
Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico (MIETE), mestrado
que resulta de uma parceria entre a FEP, FEUP e EGP, ganharam o primeiro
prémio do concurso de ideias NET-SA com o seu Plano de Negócios do
Projecto MINGLE. O prémio consiste em um ano de incubação na NET-SA.

O MINGLE, desenvolvido no âmbito MIETE (www.fe.up.pt/miete/), é um
projecto orientado ao mercado dos adolescentes que junta conceitos de
“Mobile Social Networking” e Mundos Virtuais. É um interface digital para
um mundo virtual com base numa plataforma de comunicações móveis
ou web criado por e para adolescentes onde estes podem possuir diferentes
identidades (Avatars). Constitui ainda uma plataforma inovadora ideal para
empresas promoverem as suas marcas com grande eficácia num mercado
alvo novo com um estilo de vida “digital”.
“Este prémio do NET-SA é o reconhecimento do trabalho do último ano
mas também uma responsabilização extra que nos vai trazer mais motivação
para levar este projecto a uma fase de comercialização”, disse Fernando
Almeida um dos promotores do projecto.
Ainda no âmbito do MIETE, o MINGLE entrará numa nova fase com o
desenvolvimento de um protótipo final e ultimação do plano de negócios
com vista à promoção do projecto junto de potenciais investidores.
Aurora Teixeira (FEP e Conselho Científico do MIETE)

Realizou-se no Porto, a 6 e 7 de Maio de 2005, o V Encontro de um Projecto
Científico Internacional, financiado pela Comissão Europeia, subordinado
ao tema Dual Citizenship, Governance and Education: A Challenge to the
European Nation State. Trata-se de um projecto multidisciplinar, com
investigadores das áreas de Economia, Sociologia, Direito, Geografia,
Ciências da Educação e Ciências Políticas, envolvendo oito países e as
Universidades do Porto (Portugal), de Joensuu (Finlândia), de Manchester
(Reino Unido), de Koblenz-Landau (Alemanha), de Paris 8 (França), de
Tallinn (Estónia), de Haifa (Israel) e Centro ANTIGONE (Grécia). O projecto
é coordenado em Portugal pela Profa. Maria da Conceição Ramos, da
Faculdade de Economia.
A actualidade das migrações, no quadro do mundo globalizado, não pode
ser maior, e a situação em Portugal, país simultaneamente de emigração
e de imigração, é particularmente interessante. As transformações da
economia e da sociedade decorrentes das diferentes dinâmicas da
transnacionalização e do multiculturalismo, merecem uma maior reflexão
e aprofundamento no meio académico. O acréscimo da mobilidade a nível
mundial coloca novos desafios à cidadania, à soberania dos Estados, à
governação e a novas formas de regulação, à educação e à construção
europeia. As comunidades e actividades transnacionais, que têm vindo a
proliferar em face das alterações sócio-económicas e tecnológicas associadas
à globalização, forjam-se em torno de indivíduos com práticas e estratégias

de vida binacionais e biculturais. Os cidadãos binacionais representam
uma nova dinâmica cultural, profissional e económica mal conhecida
e subestimada pelos governos e investigação tradicional.
O objectivo principal do projecto em curso é clarificar, analisar e comparar
as políticas de cidadania, especialmente de dupla ou mútipla cidadania,
e as respectivas modalidades de implementação. Em cada um dos países
parceiros, estão a ser conduzidos estudos metodologicamente idênticos,
centrados na análise das normas e dos regulamentos, das práticas, das
concepções e experiências dos decisores políticos, das autoridades e dos
cidadãos, relacionadas com a dupla cidadania. Assim, são possíveis análises
comparativas dos modos como este fenómeno é encarado nas dimensões
política, jurídica, económica, sócio-cultural e educativa e a produção de um
conjunto de recomendações destinadas às autoridades e aos agentes
educativos nacionais e internacionais, confrontados com os desafios
decorrentes da globalização e da mobilidade transnacional e com a
necessidade de uma abordagem europeia comum.
Com vista à difusão dos resultados deste projecto e face à lacuna existente
na produção científica da problemática da dupla e múltiplas cidadanias,
foi criado um fórum de discussão na internet, será organizado um congresso
internacional e serão disponibilizadas compilações científicas nas línguas
inglesa, portuguesa, alemã e francesa.
Prof a. Maria da Conceição Ramos, Coordenadora do projecto
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Os nossos alunos

Finalista da FEP lidera Federação Portuguesa de empresas juniores
Miguel Cachada é o Presidente da JADE Portugal

Após uma primeira passagem pela FEP
Júnior Consulting, Miguel Cachada está
agora na Presidência da JADE Portugal, a
Federação Portuguesa de Júnior Empresas,
constituída por 6 empresas: a FEP Júnior
Consulting (Faculdade de Economia da
UP), a Junifeup (Faculdade de Engenharia
da UP), a JuniGest (Universidade Católica),
ISEP Júnior (Instituto Superior de
Engenharia do Porto), a Dynamic Júnior

Consulting (Instituto Superior de Contabilidade e Administração),
em Coimbra e a Junimo (Universidade Moderna), em Lisboa.
Após dar entrada no curso de Economia da FEP, corria o ano de
2000, foi em Outubro de 2002, que Miguel Cachada iniciou o seu
percurso nas empresas juniores, quando foi aceite como colaborador
do Departamento de Recursos Humanos da FEP Júnior Consulting
(FJC). No ano seguinte, assumiu as posições de Director de Recursos
Humanos e International Manager. Foi em 2005 que se envolveu na
criação da JADE Portugal, a Federação Portuguesa de Júnior Empresas.
Após dois anos dedicado “apenas” às aulas, este finalista do curso
de Economia sentiu necessidade de “fazer algo mais”. Desde sempre
um aluno muito activo, Miguel facilmente compreendeu que o “estar
na faculdade constituía uma oportunidade para se expor a todo um
conjunto de novas situações. No período de tempo da duração do
curso amadurece-se e esta é a melhor altura para se desenvolver
outro tipo de aptidões, mais humanas e ligadas à convivência com
os outros. Ao mesmo tempo senti também uma certa frustração por
constatar que os resultados escolares não são propriamente
proporcionais ao tempo de estudo…”, refere Miguel. Na FEP encontrou
vários grupos e associações que lhe teriam permitido desenvolver
actividades interessantes, mas a FEP Júnior Consulting, sendo uma
empresa totalmente constituída e gerida por estudantes, que permite
pôr em prática o que se aprende nas aulas, através da realização de
projectos para clientes reais, foi aquela que o atraiu mais.
De facto, no primeiro ano que esteve na FJC, todas as expectativas
foram amplamente superadas. Foi como International Manager que
Miguel Cachada teve a oportunidade de ir pela primeira vez a uma

JADE Meeting, um encontro organizado pela JADE - a Confederação
Europeia de Júnior Empresas - que reúne os representantes das JE's
de outros países europeus. Em Portugal não havia ainda um organismo
que defendesse os interesses das Júnior Empresas e foi assim que
Miguel e mais dois colegas da FJC se lançaram na criação da JADE
Portugal. “Daí à Presidência foi todo um processo lógico”, diz.
A primeira empresa júnior nasceu em 1967, em França e rapidamente
se alargou a toda a Europa. Em Portugal, o movimento deu os
primeiros passos no final dos anos 80, mas nunca surtiu grande
efeito. Só no ano passado foi criada a JADE Portugal que pretende,
assim, divulgar o conceito e defender os interesses das Júnior
Empresas associadas, bem como incentivar e apoiar a constituição
de novas Júnior Empresas e criar serviços de apoio e informação,
fomentando parcerias e cooperação entre as várias empresas. Segundo
refere Miguel, “a missão da JADE Portugal é a de promover um
crescimento sustentável do conceito “Júnior Empresa” no nosso país”.
Com este percurso, este jovem de 23 anos tem já o seu futuro
assegurado. “Consegui encontrar emprego - na Price Watercoopers
- antes mesmo de terminar o meu curso. Mas tenho muitas ambições
e uma delas poderá passar por continuar a estudar”, refere. Quando
questionado sobre o facto de ser presidente da JADE Portugal ser
motivo de abertura de mais portas profissionais, Miguel responde
“Acho que em Portugal se valoriza demasiado os “títulos” e os
“cargos”. Se eu tiver mais oportunidades apenas porque fui
“presidente” não é algo que julgue correcto, apesar de poder beneficiar
disso mesmo. Prefiro ser julgado pelo que faça, viva, aprenda e até
pelo que eventualmente erre, enquanto presidente da JADE Portugal.
Mas, seja por uma razão ou por outra, acredito que, de facto, se me
abrirão mais portas, não só pelo facto de ser presidente da JADE
Portugal, mas também por todo o meu percurso na FJC. Da sua
passagem pela FEP, Miguel diz: “Considero que ter tido a oportunidade
de estudar numa das escolas de Economia com mais prestígio do
país ajudou bastante à minha formação como futuro profissional e
como pessoa. Por vezes, o elevado nível de exigência tornou-se
desmotivador, mas tenho a convicção que o esforço que se nos é
exigido ao longo do curso é reconhecido posteriormente pelo mercado
de trabalho”, termina.

Com o trabalho “Mercado de Directórios e Bases de Dados”
Miguel Soares vence concurso promovido pela Páginas Amarelas

A Páginas Amarelas distinguiu o trabalho
“Mercado de Directórios e Bases de Dados”
de um aluno finalista de Gestão da
Faculdade de Economia da Universidade
do Porto. Miguel Soares arrecadou o
primeiro prémio num desafio que pretendia
distinguir os melhores trabalhos na área
da indústria de directórios e base de dados.
Esta iniciativa, dirigida a estudantes
universitários, e desenvolvida pela

European Association of Directory and Database Publishers (EADP),
contou com um total de 122 inscrições, de treze países. O aluno da
FEP obteve o primeiro lugar a nível Nacional, tendo passado à fase
final. A nível Internacional, classificou-se entre o 4o e o 8o lugar.
Foi através de uma divulgação do Gabinete de Apoio ao Aluno da

FEP, que Miguel Soares teve conhecimento deste desafio. Para além
da “oportunidade de contactar com a realidade empresarial,
onde a Páginas Amarelas demonstra ser um exemplo de grande
modernidade, e com o Mundo das Novas Tecnologias de
Informação”, aquele aluno ganhou 1.000€ e a possibilidade de
integrar um estágio na Páginas Amarelas. No entanto, por falta de
disponibilidade em deslocar-se para Lisboa, Miguel Soares cedeu
essa oportunidade ao 4o classificado do concurso. No entanto, boas
oportunidades não faltarão a este jovem de 24 anos. Se tudo se
desenrolar como o previsto, em Setembro este finalista de Gestão
poderá assinar um contrato de trabalho com a Auto Sueco. De resto,
Miguel Soares admite que este prémio será uma enorme mais-valia
para o seu futuro profissional e garante mesmo que a EADP já lhe
abriu as portas para um início de carreira numa das suas empresas
membro.


