
A PFN - Portuguese Finance Network está a preparar a sua 4a Conferência
Internacional de Finanças, que ocorrerá de 6 a 8 de Julho de 2006 na Faculdade
de Economia da Universidade do Porto.
Um evento que conta já com a participação
confirmada de dois convidados de renome:
o Professor Clifford Smith da Universidade
Rochester (EUA) e o Professor Werner De
Bondt da Universidade de DePaul (EUA). O
Professor Clifford Smith, que desenvolve
investigação nas areas de Finanças Empresariais,
Derivados e Intermediação Financeira, publicou 16 livros

e tem mais de 90 artigos em revistas científicas. O Professor Werner De
Bondt é reconhecido como sendo um dos fundadores das Finanças
Comportamentais. Tem dezenas de artigos publicados nas melhores
revistas de Finanças e Economia e é orador convidado em inúmeras

conferências académicas e congressos
de especialistas na área dos mercados
financeiros em todo o mundo.

Mais pormenores em www.pfn2006.org
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A inclusão de personalidades
não directamente associadas à
vida académica nos órgãos de
gestão das Universidades tem
sido identificada como podendo
favorecer uma maior abertura à
sociedade por parte do ensino
superior universitário. Se uma
alteração desta magnitude só é
possível com um novo enquadra-
mento legal, também é verdade
que o modelo em vigor não im-
pede a adopção de soluções de
maior abertura ao exterior. A FEP
vem trilhando este caminho e
consequentemente consagrou
nos seus Estatutos a existência
de um Conselho Consultivo. Esta
vontade de mudança foi concre-
tizada no dia 26 de Novembro de
2005 com a tomada de posse
deste órgão consultivo. Cabe
agora a todos nós com funções
de gestão na FEP a grande
responsabilidade de demonstrar
que estamos atentos às suas
recomendações aquando da
definição de objectivos estra-
tégicos para o desenvolvimento
da nossa escola.  

FEP
www.fep.up.pt

Conselho Consultivo da FEP toma posse
No passado dia 26 de Novembro, na Sala do Conselho Científico, tomou posse, e realizou a sua primeira
reunião, o Conselho Consultivo da Faculdade de Economia do Porto. Um novo órgão que deverá contribuir
para o reforço do relacionamento entre a Faculdade e a comunidade, promovendo assim o reconhecimento
da FEP como uma referência no campo das ciências económicas e empresariais.
São membros por inerência de funções deste Conselho Consultivo o Reitor da Universidade do Porto,
José Novais Barbosa, o Director da FEP, José da Silva Costa, a Presidente da Mesa da Assembleia de
Representantes, Ana Paula Delgado, o
Presidente do Conselho Científico,
António Almodôvar, o Presidente do
Conselho Pedagógico, João Loureiro, o
Presidente da Associação de Estudantes,
Pedro Fernandes, e o Presidente da
Associação dos Antigos Alunos, Joaquim
Branco. São ainda membros dois alunos
licenciados há menos de cinco anos, Ana
Catarina Abrantes, Licenciada em
Economia, e Daniel Alves da Silva,
Licenciado em Gestão.
O Conselho Consultivo é ainda cons-
tituído pelas seguintes personalidades
nacionais de reconhecido mérito: Alípio
Dias, Arlindo Cunha, Artur Santos Silva,
Carlos Tavares, Carlos Silva Costa, Graça
Cavaco, Ilídio Pinho, Isabel Ayres, Jorge
Armindo Teixeira, José Roquette, José Silva
Peneda, Luís Valente de Oliveira, Manuel
Alves Monteiro, Manuel Ferreira de
Oliveira e Miguel Cadilhe.
De acordo com os estatutos da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto,
compete ao Conselho Consultivo
pronunciar-se sobre as linhas de orien-
tação da FEP e sobre a criação de cursos
de licenciatura, pós-graduação, ou
programas de formação.
O Conselho Consultivo reúne pelo menos
uma vez por ano, por iniciativa do director
ou a pedido de pelo menos um terço dos
seus membros.

Prof. José Costa, Director da FEP

4a Conferência Internacional de Finanças



Destaque
FEP Faculdade de Economia da Universidade do Porto

2

Recém-licenciados valorizam estágio da Licenciatura em Gestão

No passado mês de Julho, a direcção da licenciatura em gestão da FEP efectuou um
inquérito relativo ao estágio junto de todos os antigos alunos de gestão que se licenciaram
nos últimos 4 anos lectivos (i.e., entre os anos lectivos de 2000/2001 e 2003/2004). O
inquérito teve como objectivo principal perceber como tem funcionado o estágio curricular.
Pretendeu-se ainda perceber melhor a importância do estágio na formação dos estudantes
e o papel que este tem desempenhado na integração dos alunos no mercado de trabalho.
O inquérito foi anónimo e efectuado por correio postal. Enviaram-se 372 inquéritos e
receberam-se 89 respostas, o que significa uma taxa de resposta de 24%.
Os dados recolhidos evidenciam que a procura de estágio (com apoio) pode ser uma
excelente experiência pedagógica. É uma oportunidade de aprendizagem que favorece
o desenvolvimento no estudante de espírito de iniciativa, de assunção de riscos e de
atitudes proactivas na identificação e resolução de problemas. É também uma forma
suave de inserção dos estudantes no mercado de trabalho. O inquérito revelou que cerca
de 56% dos estágios são obtidos através de atitudes proactivas por parte dos alunos
(40% via contactos pessoais dos estudantes, 12% através de candidaturas espontâneas
junto das empresas e 4% com a colaboração de docentes). Os restantes estágios foram
obtidos em 24% dos casos através do SIAP - Serviço de Integração Académica e
Profissional - do Gabinete de Apoio ao Aluno da FEP (15% através de anúncios publicados
pelo SIAP e 9% através da Bolsa de Emprego) e os restantes 20% via apresentações de
empresas na FEP (8%), anúncios de entidades externas à FEP (8%) e outros meios (3%).
A maioria dos alunos (54%) efectuou o estágio após o período lectivo do curso e 46%
dos alunos de forma conciliada com as aulas. Os estágios têm envolvido várias actividades
e tarefas da gestão. As actividades mais representadas relacionam-se com a área da
contabilidade (20%), gestão financeira e controlo de gestão (12%) e marketing e gestão
comercial (17%). É também interessante verificar que a maioria dos estágios foram
remunerados (58% remunerados e 42% não remunerados) e tiveram sequência
profissional, pois 56% dos estudantes estagiários permaneceram na empresa após a
conclusão do estágio. O quadro 1 expõe os dados gerais relativos ao estágio.

Inquérito realizado junto de antigos alunos da FEP revela que o estágio foi um contributo importante na sua formação

Quadro 1: Estágios da Licenciatura em Gestão - Informações Gerais

Duração do estágio

2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses > 6 meses
15% 65% 3% 6% 9% 2%

Época de realização do estágio

Durante o período lectivo: 46% Após a finalização da parte lectiva: 54%

Áreas em que o estágio foi realizado

Contabilidade 21% Sistemas de Informação 6%
Gestão Comercial e Marketing 17% Gestão de Rec. Humanos 4%
Gestão Fin. e Cont. de Gestão 13% Estudos de Emp. e Projectos 4%
Banca e seguros 12% Compras 3%
Auditoria 7% Fiscalidade 2%
Gestão geral 7% Gestão da qualidade 1%
Outras 4%

Formas de acesso ao estágio

Apresentação da empresa na FEP 8%
Anúncio divulgado pelo GAA 15%
Anúncio de entidades externas à FEP 8%
Bolsa de emprego da FEP 9%
Contacto pessoal 40%
Contacto de docente 4%
Candidatura espontânea 12%
Outro 3%

Remuneração dos estágios e sequência profissional

Estágios remunerados 58%
Estágios não remunerados 42%
Estágios com sequência profissional 56%
Estágios sem sequência profissional 44%

A maioria dos estágios têm sido remunerados e têm tido sequência em termos profissionais, apesar de serem estágios curriculares. Na opinião da maioria dos
inquiridos o estágio foi um contributo importante no desenvolvimento de competências pessoais, técnicas e profissionais. As tarefas e actividades desempenhadas
durante o estágio são interessantes ou muito interessantes para a maioria dos estudantes. As condições de trabalho oferecidas e a qualidade do estágio são
consideradas muito positivas.

A percepção dos estudantes sobre o estágio da licenciatura em gestão
A maioria dos estudantes considera muito positivo o contributo do estágio
para a sua formação e inserção no mercado de trabalho (ver Quadro 2). O
contributo do estágio para a formação técnica dos alunos é considerado
importante para 75% dos estudantes, que o consideram relevante (40 %),
muito relevante (33%) ou mesmo decisivo (2%). Apenas 19% dos estudantes
consideraram o estágio pouco relevante para a sua formação técnica e 6%
irrelevante. Os estudantes vêm ainda como muito valioso o contributo do
estágio para o desenvolvimento de competências pessoais. Cerca 85% dos
alunos consideraram o estágio positivo: relevante (30%), muito relevante

(49%) ou decisivo (5%). Apenas 14% dos alunos consideraram o estágio pouco
relevante para a formação nessa área e 2% irrelevante.
A percepção dos estudantes da licenciatura em gestão da FEP sobre a
importância do estágio para a integração do aluno no mercado de trabalho é
também muito positiva. Cerca de 72% dos estudantes avaliaram de forma
muito positiva o contributo do estágio para a sua transição para o meio
profissional (28% dos alunos consideraram relevante, 30% muito relevante
e 14% decisivo). Apenas 20% dos estudantes consideraram o estágio pouco
relevante para esse fim e 8% irrelevante.

Quadro 2: Percepção sobre o contributo do Estágio da licenciatura em gestão da FEP no desenvolvimento de competências técnicas e pessoais e na inserção
do estudante no mercado de trabalho

Contributo do estágio no desenvolvimento de competências e na inserção profissional

Competências técnicas Competências pessoais Inserção profissional

Decisivo 2% Decisivo 5% Decisivo 14%
Muito relevante 33% Muito relevante 49% Muito relevante 30%
Relevante 40% Relevante 30% Relevante 28%
Pouco relevante 19% Pouco relevante 14% Pouco relevante 20%
Irrelevante 6% Irrelevante 2% Irrelevante 8%

Por fim, o Quadro 3 apresenta os resultados do inquérito relativamente ao
funcionamento do estágio. Cerca de 60% dos alunos avaliaram de forma muito
positiva a qualidade global do funcionamento do estágio: 48% acham que o
estágio funcionou bem e 11% consideram que foi excelente. Para 36% dos

estudantes a qualidade do estágio foi razoável e apenas 5% dos alunos
classificaram a qualidade do estágio má. Nenhum aluno considerou a qualidade
do estágio muito má.
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Factores considerados decisivos, relevantes e irrelevantes Decisivo Relevante Irrelevante

Apoio do orientador na empresa 64% 32% 5%
Características do estágio 56% 40% 4%
Formação obtida na licenciatura 38% 60% 2%
Acompanhamento do docente supervisor 14% 48% 38%
Outros factores (número de respostas) 5 2 0

Tarefas e actividades desempenhadas durante o estágio Muito Interessante Interessante Desinteressante
25% 61% 14%

A qualidade do estágio e as condições de trabalho Excelente Boa Razoável Má Muito Má

Qualidade do estágio realizado 11% 48% 36% 5% 0%
Condições de trabalho no estágio 23% 56% 21% 0% 0%

Quadro 3: A qualidade e o funcionamento do estágio

Para a qualidade do estágio são determinantes vários factores que os
estudantes valorizam de forma diferente. O apoio do orientador da empresa
é a questão mais valorizada pelos estudantes. Este apoio foi considerado
decisivo por 64% dos alunos e relevante por 32%. Apenas 5% dos
estudantes consideram o a apoio do supervisor da empresa irrelevante.
A formação obtida na licenciatura e as características do estágio são
também considerados factores importantes para o bom funcionamento
do estágio (98% e 96% dos estudantes, respectivamente, avaliaram de
forma positiva estes factores). A formação obtida na licenciatura foi
considerada decisiva para a qualidade do estágio por 38% dos alunos e
relevante por 60%. Por outro lado, as características do próprio estágio
são consideradas decisivas por 56% dos alunos e relevantes por 40%.

Apenas 2% e 4% dos estudantes acharam, respectivamente, a formação
obtida e as características do estágio irrelevantes na sua qualidade. Por
fim, o acompanhamento do docente da FEP supervisor do estágio é
valorizado positivamente por 62% dos estudantes inquiridos (14%
consideram-no decisivo e 48% relevante), apesar de 38% dos alunos
acharem este apoio irrelevante. Para 86% dos estudantes inquiridos, as
tarefas e actividades desempenhadas durante o estágio são interessantes
ou muito interessantes (25% consideram-nas muito interessantes e 61%
interessantes) e desinteressantes para 14% dos alunos.
As condições de trabalho são consideradas positivas por 100% dos alunos:
23% consideram as condições excelentes, 56% boas e 21% razoáveis.
Prof. João F. Proença Director da Licenciatura em Gestão

A opinião do Director da Licenciatura
A atenção dada ao estágio tem sido crescente. Cada vez temos mais consciência do papel e importância que o estágio
curricular pode ter, tanto na formação do aluno, como na sua integração no mercado de trabalho. Isso ainda pode ser
reforçado, dado que o funcionamento do estágio pode melhorar através do maior apoio e envolvimento dos docentes
no acompanhamento dos alunos em estágio. Por outro lado, o período de duração mínimo exigido ao aluno para
concluir o estágio é muito curto devido às unidades de crédito que lhe estão atribuídas. Por isso, temos aconselhado
todos os estudantes a prolongarem para um mínimo de 3 meses o estágio. Nestes casos, o plano de trabalhos do
estágio pode ser enriquecido e facilitar a integração do aluno no mercado de trabalho.

Os Objectivos do Estágio
A principal finalidade do estágio é complementar a formação académica dos estudantes. Acrescem outros objectivos mais específicos,
nomeadamente, preparar adequadamente os alunos para a vida profissional e facilitar a sua integração no mercado de trabalho.
As vantagens pedagógicas da formação em estágio são a aproximação dos alunos (e da escola em geral) à "vida real" empresarial e o
desenvolvimento de competências dos estudantes, sobretudo a dois níveis: o desenvolvimento de competências técnicas e o desenvolvimento
de competências interpessoais e sociais. Através do estágio dá-se a oportunidade aos alunos de aplicarem as técnicas apreendidas nas disciplinas
da licenciatura, quer em problemas de gestão geral, como em problemas específicos às suas várias áreas funcionais. O estágio pode, por opção,
assumir uma vertente mais especializada ao apresentar uma maior incidência numa dada área, ou mais polivalente, distribuindo o plano de
trabalhos por várias actividades funcionais da gestão. Por outro lado, a formação de gestores envolve o desenvolvimento de competências
sociais e não apenas capacidades técnicas. O estágio permite uma formação mais integral do indivíduo estimulando o desenvolvimento de
atitudes e comportamentos que possibilitam uma melhor integração social do estudante, o desenvolvimento da sua responsabilidade e iniciativa,
a sua organização pessoal e assunção de risco, criatividade, acção em situações de ambiguidade, etc.
A experiência com os estágios evidencia que muitos dos estágios curriculares evoluem para estágios profissionais, facilitando a integração dos
estudantes no mercado do trabalho. Em muitos casos os estudantes acabam por ser contratados e integrados nos quadros das empresas. A
integração do estudante no meio empresarial começa com o apoio da escola nos contactos com as empresas ou instituições que podem
oferecer aos alunos o estágio e passa, depois, pelo acompanhamento do aluno na supervisão do estágio. O Gabinete de Apoio ao Aluno da
escola apoia a integração profissional dos estudantes, através do SIAP - Serviço de Integração Académica e Profissional, que tem sido uma
estrutura importante no contacto e na obtenção de empresas onde os alunos podem estagiar. A acção deste gabinete em combinação com a
existência e funcionamento do estágio curricular na licenciatura, parece uma forma adequada de facilitar a integração dos estudantes no mercado
de trabalho.
É importante referir que a escola apoia os seus alunos na busca de estágios mas não se substitui a eles, nem se encontra obrigada a conseguir
estágio para todos ou qualquer um deles. A aceitação em estágio é pessoal e passa pelas atitudes e objectivos de cada aluno. Por outro lado,
a procura de estágio (com apoio) pode ser uma excelente experiência pedagógica. É uma oportunidade de aprendizagem que favorece o
desenvolvimento no estudante de espírito de iniciativa, de assunção de riscos e de atitudes proactivas na identificação e resolução de problemas
e é uma forma suave de inserção dos estudantes no mercado de trabalho.
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AgendaEm Dia

16th European Conference on Machine Learning
(ECML 05) e 9th European Conference on the
Principles and Practice of Knowledge Discovery in
Databases (PKDD 05)
Os congressos 16th European Conference on
Machine Learning (ECML 05) e 9th European
Conference on the Principles and Practice of
Knowledge Discovery in Databases (PKDD 05)
realizaram-se no Porto, no edfício da Alfândega,
de 3 a 7 de Outubro de 2005 (http://ecmlpkdd05.
liacc.up.pt). A organização conjunta foi liderada
pelo LIACC - NIAAD (Núcleo de Inteligência Artificial
e Análise de Dados da FEP), e contou com o apoio
institucional da Faculdade, para além de outras
instituições.
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. A
participação e o sucesso científico das edições deste
ano representaram um aumento relativamente às
edições respectivas do ano passado.
O número de artigos submetidos a ambas as
conferências foi de 585, tendo apenas  sido aceites
cerca de 13% para apresentação oral e 12% para
apresentação via "poster", em nome da qualidade
cient í f ica  dos t rabalhos apresentados.
A origem geográfica dos artigos submetidos foi
variada, sendo os países com maior número de
submissões a China (99), os Estados Unidos (86),
a França (57), a Espanha (31), a Alemanha (30), o

Canadá (30), o Japão (25) e a Coreia (21). Portugal
contou com 12 artigos submetidos.
Em termos de artigos aceites, os Estados Unidos
tiveram 35 artigos, seguidos de Alemanha (15),
França (13), Canadá (12),  Itália (6) e China (5).
Outros cerca de 20 países encontraram-se também
representados, entre os quais Portugal com 4 artigos
aceites.
Para além das conferências principais houve ainda
11 workshops temáticas onde foram feitas mais
cerca de 100 comunicações, 8 tutoriais e 6 oradores
convidados dos Estados Unidos, Alemanha e Israel.
O conjunto dos eventos contou com cerca de 360
participantes, sendo as delegações mais numerosas
provenientes da Alemanha (50), Portugal (48),
Estados Unidos (43), França (32) e Itália (22), num
total de 30 países.
A próxima edição das conferências ECML PKDD
será realizada em Berlim em Setembro de 2006. A
edição de 2007 está já também agendada para
Varsóvia.
O orçamento global do evento rondou os 125 000€,
sendo cerca de 90% deste orçamento garantido
pelas receitas próprias derivadas sobretudo das
inscrições dos participantes. Os restantes cerca de
10% foram garantidos por apoios financeiros ou
em bens e serviços dos nossos patrocinadores.

No passado dia 3 de Outubro, realizou-se o
workshop “Data Mining for Business”, organizada
por Carlos Soares (Faculdade de Economia do
Porto), Luís Moniz (SAS Portugal) e Catarina Duarte
(SAS Portugal). Este evento decorreu no Centro de
Congressos da Alfândega, no Porto, em conjunto
com as conferências 16th European Conference on
Machine Learning (ECML) e 9th  European
Conference on Principles and Practice of Knowledge
Discovery in Databases (PKDD). Para além de duas

excelentes palestras convidadas por Ron Kohavi
(Microsoft Corporation) e Ashwin Srinivasan (IBM
and PharmaDM), o programa do workshop incluiu
case studies de aplicação das tecnologias de data
mining a áreas como finanças, telecomunicações,
distribuição, administração pública, e-business,
transportes e saúde. O número de participantes foi
de cerca de 50, incluindo mais de 10 pessoas de
empresas.

Data Mining for Business

11 de Janeiro
Seminários da FEP
Geographic mobility in Portugal
João Pereira (Departamento de
Economia da Universidade de Évora)
Local: Sala do Conselho Hora: 17h30

Janeiro (data a anunciar)
Seminários de Finanças CEMPRE/CETE
Authors: Ian Bartholdy (Aarhus,
Finlândia)
Local: Sala do Conselho Hora: 17h30

18 de Janeiro
Seminários da FEP
Governance challenges towards a
knowledge economy: the case of the
metropolitan area of Porto
Luís Carvalho (EURICUR - European
Institute for Comparative Urban
Research)
Local: Sala do Conselho  Hora: 17h30

25 de Janeiro
Seminários de Matemática e Informática
Datamining em Medicina Intensiva
Manuel Filipe Santos (Universidade
do Minho)
Local: Sala do Conselho Hora: 17h30

3 de Fevereiro
Seminários de Finanças CEMPRE/CETE
A. Subramanyan (UCLA, EUA)
Local: Sala do Conselho Hora: 17h30

16 de Fevereiro
Seminários da FEP - Erasmus Sócrates
Program
The evolution and determinants of
ownership in Spanish franchised
chains
Rosa Mariz Pérez (University of La
Coruña, Spain)
Local: Sala do Conselho Hora 17h30

22 de Março
Seminários da FEP
Quo vadis Marketing?
Carlos Brito (Faculdade de Economia,
Universidade do Porto)
Local: Sala do Conselho Hora: 17h30

23 de Março
Seminários de Finanças CEMPRE/CETE
J. Wang (MIT, EUA)
Local: Sala do Conselho Hora: 17h30

27 de Abril
Seminários de Finanças CEMPRE/CETE
Authors: A. Karolyi (Ohio, EUA)
Local: Sala do Conselho Hora: 17h30

Informações:
www.fep.up.pt/investigacao/seminarios
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Tendo em consideração a importância que se atribui
cada vez mais à aprendizagem de novas
competências pessoais e profissionais através do
envolvimento em diferentes actividades extra-
curriculares (learning from doing), a Secção de
Integração Académica e Profissional (SIAP) da FEP
tem vindo a desenvolver um Projecto de Voluntariado
na FEP, desde Janeiro de 2003. Este consiste na
mobilização de um grupo de estudantes que se
voluntariam a participar nas diferentes actividades
desenvolvidas pela SIAP.
Assim, e cada vez que for desenvolvida uma
actividade, os voluntários são contactados e,
mediante a sua disponibilidade, poderão participar
na mesma. As actividades são:
- Tutoria a Estudantes ERASMUS (sendo os estu-
dantes voluntários responsáveis pelo acolhimento
e acompanhamento dos estudantes ERASMUS)
- Apoio a Estudantes com Necessidades Específicas
(sendo que este apoio poderá ser pontual, mediante
os pedidos que surgirem na SIAP)
- Dia Aberto (recepção e acompanhamento de estu-
dantes das Escolas Secundárias numa visita activa

às instalações da FEP, com a realização de um
PediPaper)
- Mostra da UP (representação da FEP numa Mostra
de Cursos, organizada pela Reitoria da Universidade
do Porto)
- Feiras de Orientação Vocacional (representação da
FEP nas diferentes mostras de cursos realizadas em
Escolas Secundárias)
- Organização de Tertúlias e Eventos (organização
e participação em diferentes eventos, realizados na
FEP)
Como reconhecimento do enorme empenho e
excelente trabalho realizado por todos os estudantes
voluntários envolvidos nas diferentes actividades,
tem-se realizado no final de cada ano lectivo um
jantar de agradecimento com o apoio do Conselho
Directivo, onde são sorteados prémios (artigos
da FEP, nomeadamente, pins, canetas, cachecóis,
bonés, pólos, CDs das Tunas) por todos os
estudantes, aproveitando também para entregar
solenemente os respectivos certificados de
participação nas respectivas acções de voluntariado.
GAA

Cresce o voluntariado na FEP

Um grupo de 60 alunos de Economia Europeia e de Economia Internacional
da Faculdade de Economia da UP visitou, entre 20 e 22 de Outubro, o
hemiciclo do Parlamento Europeu, em Bruxelas. O convite partiu da
Professora Elisa Ferreira, docente da FEP, actualmente Eurodeputada,
que proferiu uma conferência acerca dos principais desafios que se
colocam à construção europeia. Além disso, houve uma visita guiada às
instalações do Parlamento Europeu, e uma sessão de informação e
perguntas e respostas acerca de estágios e oportunidades profissionais
para recém-licenciados.
O grupo da FEP visitou ainda a Direcção Geral do Comércio (DG Trade)

da Comissão Europeia, onde assistiu a um seminário acerca da Política
Comercial Externa da UE, tendo a sessão culminado num activo debate
acerca desta temática.
No último dia, houve ainda oportunidade para uma breve visita a Bruges
e Ghent, duas emblemáticas cidades flamengas.
A viagem foi apoiada também pela Faculdade de Economia, que
disponibilizou o transporte dos alunos para o aeroporto de Lisboa.
Espera-se que este convite seja renovado no próximo ano, possibilitando
de novo a ida ao Parlamento Europeu de alunos da FEP interessados por
temas ligados à União Europeia.

Faculdade de Economia no Parlamento Europeu

ECO prepara nova
peça para Abril
O ECO - Grupo Amador de Teatro da
Faculdade de Economia do Porto,
levou em Maio deste último ano ao
palco do Salão Nobre, desta mesma
faculdade, a peça “A.M.O.R. - A Morte
Ouve-te Rir” pela mão da actriz e
encenadora Margarida Direito e
também autora. Esta peça veio
mostrar todo o talento desta jovem
encenadora e alunos da Faculdade
pois mesmo com poucos meios,
conseguiram surpreender o público,
e fascinando-o com o desencadea-
mento de jogo de sentimentos e vida,
dado pelas próprias personagens
numa história de amores que levaram
à morte várias pessoas… Basta dizer
que nesse ano, o número de especta-
dores superou muito as expectativas
feitas pelo ECO, deixando um gostinho
escondido de “+”. Por isso, no novo
ano contamos com a mesma ence-
nadora e com o seu bom trabalho no
grupo. Estamos a contar fazer o nosso
espectáculo um pouco mais cedo,
estando programado para ser na
primeira quinzena de Abril (bem antes
da Queima) e gostaríamos de contar
com a presença de todos a apoiar
mais uma vez o trabalho destes
actores.
ECO
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Em Dia

Associação de Estudantes dinamiza comunidade académica
Vindos de um semestre cheios de actividades, era altura de uma merecida
pausa para os exames! No entanto, a AEFEP não pode parar e para o último
fim-de-semana de Fevereiro estamos a preparar o I Fim-de-Semana Radical,
na Póvoa do Lanhoso, no qual esperamos contar com uma boa adesão da
comunidade estudantil, para que seja um fim-de-semana de convívio e
diversão.
O auge deste semestre será a nossa já velhinha “XXII Semana de Economia”,
com as suas tão badaladas Festas da Cerveja, Monopólio da FEP e FepStreet.
Poderão também contar com os torneios Inter-Anos-futebol 11, xadrez, ping-
pong, matrecos, trivial e King. Além disso, não poderia faltar o Monumental
Jantar nem o Dia Popular realizado na nossa Esplanada, que contará com
diversas actividades: jogos populares, rappel, insufláveis, tiro ao arco, entre
outros. Uma novidade nesta semana será a criação do dia do Antigo Aluno:
estes terão a possibilidade de se inscrever no torneio de King, que decorrerá
durante a parte da tarde e no Monumental Jantar.
Serão também realizados, durante este semestre, os famosos e divertidos
“Churrascão FEP”.
Durante os meses de Março e Abril, terá lugar o segundo Ciclo de
Conferências, esperando-se acesos debates, desta vez na área de Economia.

É de salientar a publicação da revista Contraste e do Jornal Supéravit.
E como para alguns se aproxima o fim do curso, preparamos para os finalistas
o Jantar de Vocações, que pretende sentar à mesma mesa estes alunos e
pessoas que trabalham em diferentes áreas da Economia e Gestão. Aproveitem
para descobrir o vosso futuro…. Ainda para os finalistas, e não só, terão
início as Danças de Salão. Não se esqueçam que o Baile de Finalistas está
aí à porta!
Ao nível do desporto, a FEPCup irá realizar-se ao longo deste segundo
semestre, bem como novos torneios de Playstation. Será mais uma vez
editada a FEPSports, que compila toda a informação da FEPLeague e FepCup
2005/2006, não nos podendo esquecer das prestações das nossas selecções
nos diversos desportos.
Nunca é de mais lembrar que a Associação tem como sua prioridade os
estudantes, pelo que continuaremos a estar sempre disponíveis e atentos
às vossas dúvidas e problemas.
Fiquem atentos ao nosso site e à nossa Agenda, para que nenhuma destas
actividades vos “passe ao lado” e para se manterem a par de todas as
novidades. Aproveitem!
P´la DAEFEP.

A Gestão em Análise
A Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, está
a organizar, em cooperação com o Conselho Directivo da FEP o Ciclo
de Conferências “Gestão em Análise”. Com este Ciclo de Conferências,
a AEFEP pretende lançar um debate sério, profundo e rigoroso sobre
diversas áreas da Gestão que se revestem de uma importância crescente
nos dias de hoje.
O Ciclo de Conferências iniciou-se no dia 16 de Novembro com uma
abordagem aos “Novos Paradigmas da Gestão Autárquica”. Apesar
da ausência do Major Valentim Loureiro, que não pode estar presente
devido à problemática levantada no dia anterior com a Metro do Porto
e da ausência do Dr. Luís Filipe Menezes, a participação dos restantes
oradores permitiu um debate sobre questões relevantes e actuais que
se colocam à gestão das autarquias.
Álvaro Costa, professor da Faculdade de Engenharia e especialista na
área dos transportes, relevou a importância dos autarcas definirem
objectivos precisos para as obras que desenvolvem, uma vez que esta
não é uma competência dos técnicos. As obras do “Porto 2001” e do
Túnel do Marquês, em Lisboa, foram dois dos exemplos citados de
obras realizadas “sem estudos técnicos rigorosos”. Durante a
intervenção de Álvaro Costa, foi ainda possível perceber o tipo de
estudos que podem ser realizados para definir uma rede de estradas
eficaz. Lamentavelmente nem sempre os autarcas utilizam os
instrumentos que têm à disposição e os utentes acabam por servir de
“cobaias” de projectos sem futuro.
As obras do “Porto 2001”, nomeadamente as da Casa da Música,
foram também citadas pelo arquitecto Manuel Fernandes que reiterou
a necessidade do planeamento rigoroso das obras desenvolvidas bem
como a definição de objectivos para as mesmas. Segundo o arquitecto,
Portugal soube aproveitar os fundos da União Europeia para construir
uma série de infra-estruturas que não estão em funcionamento por
não ter havido uma planeamento prévio por parte das autoridades.
Manuel Fernandes teceu ainda algumas críticas à rede de Metro do
Porto afirmando que, já nos anos 50 era possível identificar claramente
uma rede estruturada de “metro” olhando para as linhas-férreas e
linhas do eléctrico do Grande Porto.
A intervenção de Delfim Loureiro, Presidente da Delegação Regional

do Norte da DECO, pretendeu alertar para três questões essenciais
que deveriam merecer uma maior atenção por parte das autarquias:
o licenciamento dos estabelecimentos de restauração, o abastecimento
de água e saneamento à população e ainda os problemas que se
colocam à mobilidade dos cidadãos. A primeira situação mereceu
especial destaque uma vez que, estudos realizados pela DECO, apontam
para que cerca de “80% dos estabelecimentos de restauração e similares
da Área Metropolitana do Porto não têm licença para ter a porta aberta”.
Esta é uma situação insustentável e sobre a qual deveria haver uma
intervenção activa por parte do poder político local.
O debate foi encerrado com a participação do Dr. Fernando Paulo,
Vereador da Câmara Municipal de Gondomar, que substituiu o Major
Valentim Loureiro nesta Conferência. Na sequência da intervenção do
Arquitecto Manuel Fernandes, Fernando Paulo concordou que deveria
ser estabelecida uma maior comunicação entre as autarquias da Área
Metropolitana do Porto, afim de desenvolverem projectos comuns e
de articularem os seus Planos Directores municipais. O Vereador da
Cultura abordou ainda a questão do incentivo das autarquias à
construção de espaços culturais de qualidade dando como exemplo
a Biblioteca Municipal de Gondomar.



A Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto (AAAFEP), criada em 1985, surgiu para colmatar uma necessidade sentida por
todos aqueles que na FEP se conheceram, conviveram, sofreram, rejubilaram, trabalharam, quer como alunos quer como professores, de construir um
espaço de reencontro de amigos, de recriar oportunidades profissionais, de reforçar os pilares de referência académica que é a Faculdade de Economia
do Porto. Periodicamente são renovados os seus corpos dirigentes, o que agora sucedeu para um novo mandato de três anos. Na sua essência, não
haverá alterações nos objectivos que se têm perseguido, mas há vontade de intensificar o ritmo para os atingir.
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Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto

Missão
• Promover a ligação dos Antigos Alunos entre si e à Faculdade de
Economia do Porto
• Fornecer serviços de valor aos seus associados
• Apoiar a missão da FEP em termos de ensino e investigação, elevando
ao mais alto nível a sua reputação.

Objectivos
1. Conhecer os economistas e gestores licenciados pela FEP, o seu percurso
profissional e a forma como contribuem para o desenvolvimento da
sociedade e suas organizações.
2. Promover a imagem externa da AAAFEP, da FEP e da UP.
3. Valorizar o contributo dos economistas e gestores licenciados pela FEP
para o desenvolvimento da sociedade e suas organizações.
4. Contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos licenciados
pela FEP e dos seus actuais alunos, via aprendizagem contínua, seja pela
formação e informação, seja pela promoção do networking profissional
e interacção sociocultural.

Actividades
1. As principais actividades a desenvolver no primeiro ano do triénio deste
mandato, assentarão, sobretudo, na estruturação dos dados relativos aos
associados efectivos e potenciais, bem como na preparação das bases
comunicacionais com as entidades, os associados e o mundo exterior.
2. Em linhas gerais, trata-se de criar uma base de dados única com todos
os nomes, dados profissionais e contactos do universo “fepiano”, acessível
via Internet, e de estabelecer canais de divulgação com associados,
potenciais associados quer sejam ainda estudantes da nossa Faculdade
ou já licenciados, utilizando os meios actualmente disponíveis na FEP,
na UP, na AEFEP, sempre que possível.
3. Em paralelo, iremos continuar a promover contactos entre os associados,
através de jantares-debate, com personalidades prestigiadas, de preferência,
oriundas da nossa Faculdade, sobre temas de relevante actualidade.
4. Vamos procurar trazer os nossos associados e os que não o são a
visitar a Faculdade (há muitos que aqui nunca entraram, sobretudo os
que concluíram os seus cursos entre 1953 e 1975), não só para a
conhecerem, mas também no âmbito de actualização de conhecimentos.
5. Para isso, será relevante uma ligação estreita com a Associação de
Estudantes para que seja possível conciliar eventos, e, com a FEP
e o ISFEP (em cuja constituição a AAAFEP foi parte activa e no qual
continua a participar) desenhar acções de curta ou média duração
especialmente dirigidas a esse universo.
6. Igualmente queremos identificar, divulgar e honrar os que, com origem
na nossa Faculdade, mais se revelam profissionalmente, para, assim,
defendermos e elevarmos cada vez mais alto o bom nome e a reputação
que os nossos cursos e os nossos licenciados têm na sociedade portuguesa.
7. A Associação dos Antigos Alunos da FEP é de todos aqueles que nela
estudaram, tenham ou não concluído os cursos, e daqueles que nela
tenham leccionado, mesmo que não tenham sido licenciados pela FEP.
8. Mas, para que ela possa cada vez mais afirmar-se como a AAA que
maior número de associados detém e que revela mais vitalidade, importa

que, todos aqueles que se identificam com a sua missão, preencham a
ficha de associado.

ÓRGÃOS SOCIAIS  2005/2008

DIRECÇÃO
Presidente: Joaquim José Fernandes Branco
Vice-Presidente: Ricardo Jorge da Fonseca Luz
Secretário-Geral: Jorge Eduardo Silva Ferreira Dias
Tesoureiro: Joana Campos Conceição
Vogais: Ana Maria Almeida Leite de Pinho

Ana Paula Dias Delgado
Francisco Jaime Batista do Paço Quesado
João Filipe Coelho da Silva
Odete Maria A. Silva Patrício

CONSELHO FISCAL
Presidente: José Rodrigues de Jesus
Secretário: António Manuel da Silva Vila Cova
Relator: Adolfo Jorge Pinheiro de Castro e Brito
10 Suplente: Manuel Isidoro Martins Vaz
20 Suplente: Rui Manuel Correia Pedras

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Fernando Costa Lima
Vice-Presidente: Maria Estela G.B.Rodrigues de Magalhães Barbot
10 Secretário: Francisco José Lemos Rodrigues Pereira
20 Secretário: Carlos Alberto Rosas do Lago

CONSELHO GERAL
Alexandre Manuel de Pinho Sobral Torres
Alípio Barrosa Pereira Dias
Arlindo Marques Cunha
Carlos Guilherme Lopes Soares
Carlos Silva Costa
Daniel Bessa Fernandes Coelho
Fernando Teixeira dos Santos
João dos Santos Oliveira
Jorge Armindo Carvalho Teixeira
José Silva Costa
Manuel Oliveira Marques
Miguel José Ribeiro Cadilhe

Secretário Executivo
Alfredo Alexandre Osório de Almeida e Sousa

Contactos: Gabinete AAAFEP (na FEP) - Felicidade Marinho;
Telefone: 225 571 208; Rua Roberto Frias 4202-201 Porto;
www.fep.up.pt/aaafep

AAAFEP
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Os nossos alunos
CMVM distingue tese de Mestrado de aluno da FEP
João Vasco Soares foi premiado pelo trabalho que estuda os fenómenos de “underreaction” e “overreaction”
no mercado accionista português.

João Vasco Soares foi distinguido pela Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pelo
seu trabalho “Overreaction e Underreaction:
Evidência no Mercado Accionista Português”, ex-
aequo com uma investigadora do ISEG, Inês Pinto.
Este trabalho foi elaborado no âmbito do Mestrado
em Ciências Empresariais, especialização em
Finanças, na Faculdade de Economia da
Universidade do Porto. O paper distinguido
permitiu ao investigador arrecadar um prémio no
valor monetário na ordem dos cinco mil euros.

O Prémio CMVM premeia desde 2002 autores de dissertações académicas
ou de outros trabalhos de investigação, não publicados e realizados no âmbito
do mercado português de capitais. Este prémio é atribuído alternadamente
a um trabalho de natureza jurídica ou económica.
Foi através da orientadora, a Prof. Ana Paula Serra, que João Soares tomou
conhecimento deste concurso, dirigido a trabalhos no âmbito do mercado
de capitais português. A temática em tudo se adequava ao trabalho que vinha
a desenvolver desde Outubro de 2003 e que terminou em Janeiro de 2005.
Deste trabalho, salientou a qualidade científica, o formalismo e o rigor
metodológico. A tese partiu da recolha de uma amostra suficientemente
representativa do ponto de vista temporal (no período entre 1988 e 2003)
e pretendia colmatar a escassez de evidência apresentada sobre estes
fenómenos no mercado português, mesmo havendo um enorme legado de
investigação científica produzida nos últimos 20 anos.
Assim, o estudo descreve e testa a existência de “overreaction” e “undereaction”
por parte dos investidores no mercado de acções português. O objectivo
desta dissertação é investigar a existência destes fenómenos especificamente

no mercado português. Os resultados encontrados indicam a existência de
ambos os fenómenos.
João Soares descreve os dois fenómenos da seguinte forma: “o fenómeno de
“overreaction”, da autoria de Tversky e kahneman (1974), tende a sobrevalorizar
a informação recente, dando menos importância à informação passada na sua
revisão de expectativas, com base nos seus julgamentos subjectivos de probabilidade.
O “underreaction”, por sua vez, seria provocado pelo enviesamento de
“conservadorismo” avançado por Edwards (1968), pelo qual os investidores se
ajustam lentamente à chegada de nova informação, incorporando de forma
gradual as suas expectativas no sistema de preços”.
Em termos pessoais, esta distinção representa, segundo João Soares, “uma
enorme honra e um grande privilégio, não só pelo prestígio da instituição,
como também pelo reconhecimento que representa a sua conquista. Foi
sem sombra de dúvidas extremamente gratificante poder associar ao
sentimento de realização pessoal, o reconhecimento da qualidade do que
foi feito, por parte de um júri reconhecido pela sua extrema competência”,
afirma este economista de 30 anos.
Foi no ano lectivo de 2002/2003 que iniciou o Mestrado em Ciências
Empresariais, com especialização em Finanças, tendo concluído a parte
curricular com a média final de 17 valores.
Actualmente João Soares encontra-se a desenvolver actividade de research
macroeconómico e de acompanhamento de mercados no Instituto de Gestão
dos Fundos de Capitalização da Segurança Social, num projecto conjunto
com o Prof. Carlos Alves (FEP) e o Prof. Daniel Bessa (EGP).
Quanto à possibilidade de ver publicado o seu trabalho, João Soares tem
algumas expectativas que lhe indicam essa possibilidade. Segundo o
regulamento do Prémio, a CMVM reserva-se ao direito de publicar a tese.

A Ordem dos Economistas, com
o patrocínio do Banco de Portugal
e da Deloitte & Touche e o apoio
do Diário Económico, lançou o
concurso “Jovens Valores da
Economia com o principal
objectivo de incentivar a

produção de trabalhos inéditos na área da ciência económica e dar relevo
público aos seus autores.
Ana Gomes, Ana Carneiro e Rui Ferreira, foram os licenciados da Faculdade
de Economia da Universidade do Porto premiados com o prémio “Jovens
Valores da Economia 2004” na especialidade de Economia Política. O
trabalho premiado intitula-se “O comportamento dos agentes económicos
num contexto de economia não observada”. O trabalho será publicado nos
“Cadernos de Economia” da Ordem dos Economistas.
Esta distinção vem uma vez mais comprovar a qualidade dos alunos da
Faculdade de Economia da Universidade do Porto e do ensino que lhes é
ministrado.
O trabalho submetido a concurso consistiu numa reformulação do trabalho
realizado no âmbito da disciplina de Estudos Económicos Aplicados, do 50

ano da Licenciatura em Economia, ano lectivo de 2003/2004, sob a orientação
do Professor Carlos Pimenta, tendo obtido a classificação de 19 valores.
Segundo os autores do trabalho “o grande objectivo foi perceber de que
forma é que a informação acerca da existência de economia não observada
(mais especificamente subterrânea) condiciona as decisões dos agentes
económicos e influencia o bem-estar da sociedade. O instrumental utilizado
recorreu à criação de um jogo de economia experimental que procurou
captar a essência da interacção entre consumidores e produtores, sob a
supervisão de uma entidade reguladora”.

Para Ana Carneiro “este prémio significa o reconhecimento de um trabalho
em grupo, que é mais motivante e frutuoso”. Ana Gomes, por seu lado “vê
este prémio como um estímulo adicional para a prossecução dos actuais
e futuros projectos profissionais e académicos”. Quando questionado sobre
o papel da FEP na sua formação, Rui Ferreira, faz questão de dizer que “mais
do que instrumentos ou teorias económicas, transporto uma maneira de
pensar e uma visão da realidade que foram moldadas, mas não cravadas
na minha personalidade, sentindo-me apto para trabalhar”.
Nos planos para o futuro, os três jovens licenciados manifestam uma grande
vontade de voltar a passar pela FEP para aprofundar e adquirir novos
conhecimentos.

Breve perfil dos vencedores:

Ana Ribeiro Carneiro: 24 Anos; Licenciada em Economia
Estágio profissional na empresa M Coutinho Douro, integrada no Grupo
M Coutinho, onde desempenha funções ao nível do Departamento Financeiro
reportando directamente ao Responsável Financeiro.

Ana Gomes: 24 Anos; Licenciada em Economia
Técnica de Auditoria na PricewaterhouseCoopers e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Lda, tendo colaborado na execução e
controlo de vários trabalhos de auditoria a sistemas de controlo interno e
procedimentos contabilísticos e de auditoria contabilística em empresas.

Rui Ferreira: 24 anos; Licenciado em Economia
Mediador de Seguros desde 2000; Sócio-Gerente, desde 2003, da Pinto
Ferreira, Lda, uma empresa do Vale do Sousa do ramo da contabilidade e
consultoria fiscal.

Ana Gomes, Ana Carneiro e Rui Ferreira

JOVENS VALORES DA ECONOMIA
Recém-licenciados da FEP ganham prémio nacional da Ordem dos Economistas


