
A Faculdade de Economia tem vindo a desenvolver um Programa de Intercâmbio
Académico com o Brasil. O objectivo é possibilitar que alunos da FEP realizem
um período de estudos – um semestre – em Universidades Brasileiras. Para o
efeito, a Faculdade tem um Protocolo com a Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Aguardamos para
breve a entrada em vigor de um novo protocolo com o Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ) o que permitirá alargar o
número de participantes dos actuais 12 para 24. No corrente ano lectivo, cerca
de 11 alunos da FEP usufruíram desta oportunidade, sendo que o balanço da
experiência é francamente positiva por parte dos participantes. Tal como no
programa Erasmus, os estudos realizados dão equivalência a disciplinas da FEP
quando existe coincidência de programas curriculares, e, quando tal não acontece,
permitem diversificar o curriculum uma vez que poderão ser estudadas matérias
não existentes na FEP. Decorreu de 6 a 26 de Fevereiro o período de candidaturas

para a selecção de alunos que no próximo ano lectivo irão participar neste
intercâmbio. Finalmente, aos alunos brasileiros que, este semestre, estão
na FEP com base na reciprocidade deste programa damos as nossas boas
vindas desejando-lhes uma boa e memorável estadia.

Ana Paula Africano (responsável pelo PIAB)

Faculdade de Economia da Universidade do Porto > Quadrimestral > n° 8 > MAIO/AGOSTO 2006
Notícias
Editorial
Está agendada para o dia 5 de
Maio de 2006, pelas 18 horas, a
inauguração do Edifício das Pós-
-Graduações da FEP. Este edifício
é composto de três blocos inter-
ligados entre si. Num primeiro
bloco, a funcionar desde o fim do
ano anterior, estão instalados o
Serviço de Informática e salas de
computadores. Num segundo
bloco, serão instalados a secre-
taria das pós-graduações, os
centros de investigação da FEP e
a Associação dos Antigos Alunos.
Este bloco tem igualmente uma
sala polivalente, um bar e gabi-
netes de docentes. Num terceiro
bloco, estão disponíveis 5 salas
de aula para as pós-graduações,
um anfiteatro com setenta lugares
e um número significativo de
gabinetes para docentes.
A FEP, com este novo edifício, vê
resolvido um importante estrangu-
lamento em matéria de instalações,
estrangulamento que se foi agra-
vando na última década com o
aumento significativo de docentes
doutorados e com o crescimento
da oferta de cursos de pós-gra-
duação. Com a inauguração deste
novo edifício estão criadas as con-
dições para um importante salto
qualitativo na oferta de pós-gra-
duações e nas condições de inves-
tigação dos docentes, para lá da
maior disponibilidade de meios
informáticos ao serviço de todos
os utentes da FEP.

FEP
www.fep.up.pt

Prémio “Foreign Direct Investment API –
Universidade de Coimbra 2006”
para Ana Teresa Tavares e Aurora Teixeira
O Prémio “Foreign Direct Investment API – Universidade de Coimbra 2006”, no valor de 15 mil euros,
foi atribuído às investigadoras Aurora Teixeira e Ana Teresa Tavares, docentes da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto e investigadoras do CEMPRE.
A cerimónia de entrega decorreu na
Universidade de Coimbra no passado dia
23 de Março e contou com a presença do
reitor Seabra Santos, do Presidente da
Comissão Executiva da API, Fernando da
Costa Lima, do Presidente do Barclays
Bank Portugal (entidade patrocinadora),
Rui Semedo, e do Bastonário da Ordem
dos Economistas, Murteira Nabo, entre
outros distintos convidados.
A relação bi-direccional entre o Inves-
timento Directo Estrangeiro (IDE) e o
capital humano foi o tema escolhido pelas duas professoras, num trabalho que levanta pistas de reflexão
quanto às necessidades mais urgentes de desenvolvimento da economia portuguesa, nomeadamente
em relação ao papel do IDE, da inovação tecnológica e do capital humano, e deixa duas conclusões muito
claras: a qualificação da mão-de-obra é um factor importante de atracção das multinacionais estrangeiras;
e as subsidiárias de multinacionais estrangeiras em Portugal usam mais intensivamente capital humano
que as suas congéneres portuguesas.
Segundo Aurora Teixeira “os resultados deste estudo não deixam margem para dúvidas – o IDE e o capital
humano estão directamente relacionados no caso português”. Segundo aquela docente “a disponibilidade
de mão-de-obra qualificada no país receptor é um requisito directo das multinacionais estrangeiras e
afecta o volume dos influxos de IDE”.
Ana Teresa Tavares defendeu igualmente que “a atracção de IDE deve ser apoiada, ao comprovar-se que
as subsidiárias estrangeiras apresentam maior intensidade em capital humano que as suas congéneres
domésticas. Portugal necessita de convergir em termos de indicadores de qualificação, pois perdeu a sua
tradicional vantagem de custo e precisa de apostar num novo modelo de desenvolvimento assente em
maior valor acrescentado, para o qual é necessário staff qualificado”. Segundo aquela professora da FEP,
“Portugal tem de promover uma elevação qualitativa das operações de IDE como um imperativo estratégico”.
Ana Teresa Tavares destacou que a este nível a cooperação inter-institucional é fundamental, alertando,
no entanto, para o facto de em Portugal existir “uma falta de cooperação (e mesmo uma desarticulação)
ao nível das instituições, que lesa o funcionamento da economia. A falta de consistência e frequente
incoerência historicamente observável ao nível de políticas públicas mina a confiança dos empresários,
sobretudo estrangeiros”.

Prof. José Costa, Director da FEP

Programa de Intercâmbio Académico com o Brasil



Doutoramento em Ciências Empresariais

Desde 1995 a Universidade do Porto confere, através da Faculdade de Economia
(FEP), o grau de Doutor em Ciências Empresariais. O prestígio da FEP e a
qualificação do seu corpo docente têm contribuído para uma elevada procura:
presentemente, são 29 os alunos que prosseguem trabalhos de doutoramento
nesta área. Não obstante este sucesso, tem vindo a ser sentida a necessidade
de reforçar a qualidade da oferta a este nível. Num contexto marcado pelos
princípios de Bolonha e pela crescente diversidade de candidatos, foi
recentemente criado o Programa de Doutoramento em Ciências Empresariais
da FEP, cuja 1ª edição decorrerá no ano lectivo 2006/2007.
O Programa, que compreende uma componente escolar no primeiro ano de
trabalho, dirige-se a candidatos com potencial e motivação para obter
conhecimentos de carácter avançado na área das Ciências Empresariais e para
aplicar esses conhecimentos na condução de investigação científica de qualidade.
São cinco as áreas de especialização oferecidas: Contabilidade e Controlo de
Gestão, Finanças, Marketing e Estratégia, Operações e Logística, e Organização
e Recursos Humanos.
A comissão de coordenação do doutoramento em Ciências Empresariais,
constituída por um elemento pertencente a cada área de especialização,
trabalha no sentido de garantir o arranque bem sucedido de mais este pilar
fundamental da oferta de formação da FEP. Os primeiros indícios são altamente
positivos: a procura de informação sobre as características do novo curso tem
sido assinalável, e o interesse manifestado por diversos candidatos aponta
para que o principal factor de sucesso – a quantidade e, sobretudo, qualidade
dos alunos a frequentar o programa – seja cumprido.

Mestrado em Economia e Gestão Internacional
(MEGI)

A globalização económica, cujo motor central é a internacionalização das
empresas, constitui um fenómeno de relevância ímpar na actualidade. O MEGI
é um curso especializado, com enfoque vincadamente internacional, que se
destina a formar profissionais para carreiras que impliquem um conhecimento
sólido do funcionamento da economia global, e da gestão empresarial num
contexto dinâmico em permanente mudança.
O MEGI possui um carácter inovador em termos de valências oferecidas e do
processo de aprendizagem, que reflecte a utilidade prática do curso. O método
de ensino privilegia a formação de competências directamente aplicáveis no
mercado de trabalho, a par de robusta formação académica. Incentivam-se a
partilha de experiências entre participantes e o desenvolvimento de competências

de tomada de decisão perante situações concretas, designadamente através
da análise de case studies.
O MEGI sobressai, ainda, pela sua flexibilidade, quer na escolha de disciplinas
de opção diversificadas, quer pela possibilidade de frequência em part-time.
Alicerça-se num corpo docente de reconhecido prestígio, proveniente da FEP
e também incluindo convidados nacionais e estrangeiros, alguns deles líderes
internacionais nas suas áreas de especialização, na academia, nas empresas,
e em instituições de referência.

Disciplinas:
Obrigatórias nucleares: Multinacionais e Internacionalização; Gestão Estratégica
Internacional; Comércio Internacional; Marketing Internacional.
Optativas: Mercados para a Internacionalização; Empreendedorismo; Gestão
da Inovação; Gestão das Operações Internacionais; Direito dos Negócios
Internacionais; Negociação Internacional; Contabilidade Internacional; Finanças
Internacionais; Globalização e Desenvolvimento Económico; Gestão dos
Recursos Humanos.

Destinatários:
- Recém-licenciados que pretendam uma especialização na área inter-
nacional;

- Quadros de organizações já internacionalizadas ou em fase de internacio-
nalização, portuguesas ou estrangeiras, que pretendam aprofundar as suas
competências no âmbito da internacionalização dos negócios;

- Quadros de instituições de apoio à internacionalização de empresas, ao
comércio e investimento internacionais, ao empreendedorismo, entre outras
valências cobertas pelo curso;

- Outros profissionais que, não trabalhando directamente na área internacional,
pretendam desenvolver competências nas áreas de grande actualidade
oferecidas.

Mestrado em Economia e Gestão das Cidades

Entre as mudanças que melhor caracterizam a evolução económica nos últimos
cem anos, qualquer que seja a perspectiva adoptada, o processo de urbanização
não deixará de ser referido. A crescente concentração da população nas cidades
veio introduzir uma nova dimensão aos problemas económicos e às políticas
económicas desenvolvidas para os resolver. Pobreza, problemas ambientais,
criminalidade, problemas de competitividade, etc. têm em comum a relevância
assumida pelo modo de vida urbano. Os problemas urbanos deixaram de
interessar a um conjunto restrito de especialistas na área da ciência regional
(urbanistas, planeadores, geógrafos, etc.) para ocuparem um lugar mais central
no pensamento de todos aqueles que desenvolvem funções de gestão.

Em Dia
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Os novos cursos da Faculdade de Economia



Há, portanto, espaço para uma formação de pós-graduação com clara
orientação interdisciplinar recorrendo a competências disponíveis na
Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Pontualmente, ter-se-
-á que recorrer a competências disponíveis noutras unidades orgânicas
da Universidade do Porto ou a especialistas exteriores à UP.
O Mestrado em Economia e Gestão das Cidades é orientado para a formação
especializada em economia e gestão das cidades tendo como finalidade
principal assegurar formação profissionalizante para licenciados em Economia
e em Gestão, bem como permitir a diversificação de formação a licenciados
em Engenharia, Arquitectura, Direito, Geografia, etc.
 O Mestrado tem a duração de três semestres (90 unidades ECTS): três
trimestres lectivos (60 unidades ECTS) e um semestre para elaboração
da tese (30 unidades ECTS).
A formação oferecida assegura competências nos domínios da Economia
Regional e Urbana, do Planeamento para a Sustentabilidade, da
Contabilidade e Finanças no Sector Público, da Gestão de Projectos e das
Políticas de Combate aos Problemas Urbanos. A parte curricular do
Mestrado é organizada em trimestres da seguinte forma:

Primeiro Trimestre: Economia Regional e Urbana; Contabilidade no
Sector Público; Métodos Quantitativos na Análise Espacial; Disciplina
de opção a escolher no elenco de outros mestrados da FEP.

Segundo Trimestre: Economia dos Problemas Urbanos; Quadro
Jurídico da Gestão das Cidades; Gestão Financeira no Sector Público;
Disciplina de opção a escolher no elenco de outros mestrados da
FEP.

Terceiro Trimestre: Planeamento para a Sustentabilidade; Avaliação
e Gestão de Projectos; Marketing de Serviços Públicos; Disciplina de
opção a escolher nos elencos de outros mestrado da FEP.

Mestrado em Gestão Comercial

A função Comercial, embora integrada no Marketing da organização, tem
vindo assumir nas últimas três décadas níveis de complexidade e espe-
cialização cada vez mais acentuados, face ao desenvolvimento da especia-
lização das empresas e ao surgimento de cadeias valor, envolvendo redes
de actores, as quais, atravessando os espaços económicos globais,
integram múltiplas ênfases locais. Neste contexto, a Gestão Comercial,
precursora do Marketing mas depois caída em algum desfavor académico,

ressurgiu em anos recentes com grande dinâmica como campo de estudos
específico. O Mestrado em Gestão Comercial responde às tendências nos
mercados e na academia oferecendo um programa de formação específico
que reflecte a complexidade deste subdomínio do marketing.
Os profissionais envolvidos no processo de vendas interagem directamente
com os seus clientes. Nesse contexto, a crescente sofisticação de mé-
todos e de procedimentos mas também da pressão competitiva impõe
a actualização e o aprofundamento de conhecimentos de base técnica e
científica.

Destinatários
- Futuros profissionais: Recém-licenciados que pretendam uma especia-
lização no início da sua actividade profissional.
- Actuais profissionais que procuram um aprofundamento/actualização
de temas técnicos associados a uma preparação científica aprofundada:
Directores Comerciais, Directores de Vendas, Directores de Marketing,
Directores Gerais, Gestores de Clientes, Directores de Desenvolvimento
e Pesquisa, etc.
Os sectores de acolhimento são vastos: distribuição retalhista e grossista,
automóvel, banca e prestação de serviços (saúde, farmacêutica, informática,
tecnologias/comunicação, consultoria, engenharia…).
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MESTRADOS E DOUTORAMENTOS 2006/2007
• Mestrado e Doutoramento em Economia • Doutoramento em Ciências Empresariais

• Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão
• Mestrado em Finanças • Mestrado em Contabilidade

• Mestrado em Marketing • Mestrado em Economia e Gestão das Cidades*
• Mestrado em Gestão Comercial* • Mestrado em Economia e Gestão Internacional*

 * Aguardam aprovação

Candidaturas abertas até 9 de Junho • Mais informações em Cursos em www.fep.up.pt
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Em Dia

No passado dia 23 de Fevereiro decorreu na Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto a apresentação de resultados do Mestrado em
Inovação e Empreendedorismo (MIETE) 2004/06, curso oferecido em
parceria pela FEUP, FEP e EGP, contando ainda com a colaboração da
ESAD.

Fonte: © FEUP, 2006

A sessão foi presidida pelo Reitor da Universidade do Porto, Prof. José
Novais Barbosa, e pelos Directores de três das quatro escolas envolvidas,
Prof. José Silva Costa (Director da FEP), Prof. Fernando Nunes Ferreira
(Vice-Director da FEUP) e Eng. Vítor Carvalho (Director da ESAD). Após
uma breve nota de apresentação do MIETE pelo respectivo Director, Prof.
João José Pinto Ferreira, foram explanados três Planos de Negócio -
Mingle, Walking, PSA – da 1ª edição do Mestrado (2004/2005). Estes e
outros projectos do MIETE foram, desde a sua génese, acompanhados
e avaliados pela equipa docente da Sequência TEC, Alexandra Xavier
(INESC Porto) e Milton Sousa (SPI), e por dois consultores estrangeiros,
Roger Debo (Director, High Technology Entrepreneurship and
Commercialization College of Management, NCSU) e Robin Lowe (Director
Sheffield Business School Enterprise Centre).

 Fonte: © FEUP, 2006

Coube a Jorge Santos a apresentação do Mingle (1º prémio do concurso
de ideias NET/AdI), projecto que envolve também os alunos Fernando
Almeida e Fernando Gomes. O Mingle é uma proposta única para os
adolescentes que conjuga os conceitos e tecnologias mais recentes nas
áreas de “social networking” e mundos virtuais.
É um “interface” digital para um mundo virtual criado e evoluído pelos
próprios adolescentes, onde eles podem assumir diferentes representações
virtuais partilhando um conjunto alargado de estados emocionais,

construir e partilhar as suas próprias criações e permitindo a orquestração
de actividades relativamente a jogos, desporto e música. O acesso a
estes universos virtuais pode ser através da web ou através de dispositivos
móveis. Ao nível do modelo de negócio, o Mingle é uma plataforma
inovadora para as marcas se promoverem, permitindo-lhes atingir uma
nova geração de adolescentes cujas vidas quotidianas têm muitos
componentes digitais. Este projecto deu já frutos com a constituição,
em Fevereiro 2006, de uma nova empresa de base tecnológica.

Diogo Talone e Mafalda Moreira apresentaram o Projecto PSA. Este
projecto, gerado na FEUP pela equipa de tecnólogos Sérgio Reis Cunha
(professor da FEUP) e Sérgio Rui Silva (aluno doutoramento da FEUP),
recorre à utilização de aeronaves ligeiras para realizar levantamentos
fotográficos visando o mercado da fotografia aérea ortorectificada e da
geração de modelos digitais de terreno no segmento de escalas locais
(muito elevada resolução). 

Fonte: © FEUP, 2006

Inovando numa maior resolução e num sistema optimizado de
processamento, o PSA Project fornece aos seus clientes mais informação
num curto período de tempo. Já com protótipo e trabalhos efectuados
em cenário real, o projecto está pronto para entrar no mercado.

Fonte: © FEUP, 2006

O projecto Walking, liderado por Catarina Monteiro e Paulo Santos,
compreende um dispositivo médico, electrónico e portátil, com características
únicas que lhe permitem ser a melhor ferramenta para prevenir, avaliar e
facilitar o tratamento médico de problemas nos membros inferiores,
provocados por lesões ou certas doenças (Diabetes ou Parkinson),
principalmente as relacionadas com a profilaxia do pé diabético.

MIETE: uma parceria inovadora e empreendedora
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Tem inúmeras outras aplicações práticas nas áreas da reabilitação,
desporto ou desenvolvimento de produtos ortopédicos (e.g. próteses).
A tecnologia subjacente ao Projecto Walking foi disponibilizada por
Miguel Velhote Correia, professor no Departamento de Engenharia
Electrotécnica e Computadores da FEUP (Secção de Electrónica e Sistemas
Digitais) e investigador no INEB - Instituto de Engenharia Biomédica,
quem, juntamente com Sérgio Reis Cunha, professor no departamento
de Engenharia Electrotécnica e de Computadores da FEUP (Secção de
Ciências Fundamentais e da Electrotecnia), compõe a equipa de tecnólogos
associada ao Projecto.
Depois de um curto relato da experiência vivida por duas alunas (Catarina
Monteiro e Mafalda Moreira) da 1ª edição do MIETE e da apresentação
das propostas de valor dos projectos da edição 2005/06, a segunda parte
da Sessão incluiu uma Mesa Redonda subordinada ao tema
“Empreendedorismo e Inovação na Renovação do Tecido Empresarial”.

Moderada pelo actual Presidente do INESC Porto (e também membro
do Conselho Científico do MIETE), Prof. José M. Mendonça, o debate
contou com a presença de individualidades de renome ligadas à área de
inovação e empreendedorismo, nomeadamente o Eng. Ludgero Marques
(Presidente da Associação Empresarial de Portugal), Prof. Alberto Castro
(Director da Faculdade de Economia e Gestão da UCP e Presidente
Executivo da CIENCINVEST), Dr. António Gaspar (IAPMEI - Financiamento
Empresarial), Eng. António Ferreira de Castro (Presidente da PME Capital),

Dr. Armindo Monteiro (Presidente da ANJE) e Dr. Nuno Garcia (SBI
Consulting - Consultora na área do empreendedorismo).
O moderador organizou o debate em torno de cinco questões centrais:
1) Será uma nova função da Universidade promover a inovação e
empreendedorismo, premiando quem o faça e/ou punindo quem o não
faça?; 2) Como conseguir a emergência de mais empresas novas de base
tecnológica e a transformação de empresas tradicionais em novos
negócios?; 3) O que fazer para melhorar a taxa de sucesso de novas ideias
de negócio – será que o MIETE pode ser aqui um instrumento válido?;
4) Quais os receios e obstáculos por parte do investidor tradicional no
investimento em novos negócios de base tecnológica?; 5) Será que cada
um dos intervenientes apostaria nas novas ideias/negócios apresen-
tadas(os) e quais as alternativas que apontaria para mudar a situação da
economia portuguesa?
No debate subsequente, Ludgero Marques apontou o facto de nos últimos
30 anos Portugal não ter tido a capacidade de desenvolver substrato capaz
de absorver o conhecimento que a Universidade tem produzido. Não
obstante a capacidade de sacrifício, o dirigente e empresário adianta, “não
há resultados desse trabalho”. Concluiu a sua exposição apontando para
a relativa negligência da inovação no sector dos bens transaccionáveis
onde, segundo o mesmo, existe um mercado imenso por explorar. Alberto
Castro, por sua vez, destacou o que designou por a actual “esquizofrenia”
relativamente às questões do empreendedorismo. Segundo o professor,
o problema do empreendedorismo não é nem nunca foi (no caso português)
uma questão quantitativa. É antes uma questão qualitativa, em que as
novas empresas tendem a reproduzir o sistema produtivo instalado. No
entender de Alberto Castro, as Universidades podem ajudar a preparar os
empresários do amanhã, no entanto, deveriam utilizar com maior frequência
o know-how dos nossos actuais empresários e solicitar-lhes que falassem
dos respectivos ‘insucessos’, fomentando-se assim uma ‘aprendizagem
pelo erro’ essencial, mas dificilmente abordada, pelos manuais e cursos
associados à questão da inovação e empreendedorismo.

Aurora A.C. Teixeira
(Professora da FEP, Investigadora do CEMPRE, Membro do Conselho Científico do MIETE
em representação da FEP)

Os mercados são tendencialmente mais competitivos, globais e instáveis
e como tal são também, e cada vez mais, factor de sucesso (ou sobrevivência!)
a capacidade empreendedora e de inovação, das pessoas e das organizações.
As organizações procuram o fortalecimento das suas culturas, definem
estratégias e objectivos que comunicam, de forma a envolver os seus
trabalhadores na sua implementação e recompensando-os de forma
justa, face ao seu contributo. Não é possível continuar a pensar em
formas rígidas de estruturar as organizações, sejam elas empresas
privadas, instituições públicas, universidades ou autarquias. É crítico
conseguir organizações flexíveis, descentralizadas e dinâmicas onde
existam líderes capazes de atrair, coordenar, motivar, formar e informar,
desenvolver e avaliar talentos humanos, em qualquer dos seus níveis,
em função das necessidades dos mercados e dos objectivos da
organização.
A importância da criação de valor na competitividade torna necessário
modelos de negócio baseados em factores como a marca, a inovação,
a I&D, o acesso aos canais de distribuição e a cooperação, possíveis
e desejáveis numa sociedade desburocratizada onde se vença pelo
mérito. Só ambientes adequados permitem desenvolver nas pessoas
competências duráveis como sejam a integridade, a determinação, a

autoaprendizagem e a criatividade, bem como as capacidades de
empreender, de negociação e de relacionamento interpessoal, críticas
para o desenvolvimento de uma nova geração de cidadãos compro-
metidos com o futuro colectivo.
A Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto
(AAAFEP), pretende constituir-se como espaço de reencontro, onde se
possam recriar oportunidades profissionais e reforçar os pilares da
referência académica que é a Faculdade de Economia do Porto. Mas
também e cada vez mais pretende ser vista como fonte de desenvolvimento
profissional e pessoal dos licenciados pela FEP, sejam eles antigos ou
actuais alunos, quer pela aprendizagem contínua, formação e informação
que possibilita, quer pela promoção do networking profissional e interacção
sócio-cultural que cultiva.
Constituindo-se como factor de ligação entre a FEP e o “Mercado”, a
AAAFEP contribuirá para o desenvolvimento de uma geração capaz de
enfrentar com segurança e optimismo os desafios e as oportunidades
da globalização.
Saudações académicas!
Ricardo Luz
Vice-Presidente da Direcção da AAAFEP

AAAFEP, um contributo para a competitividade
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4ª Conferência Internacional de Finanças,
Na FEP, de 6 a 8 de Julho

A PFN – Portuguese Finance Network está a preparar a sua 4ª Conferência Inter-
nacional de Finanças, que ocorrerá de 6 a 8 de Julho próximo, na Faculdade de
Economia. O NotíciasFEP falou com os principais responsaveis da Comissao
Organizadora Ana Paula Serra e Jorge Farinha.

P: O que é a Portuguese Finance Network? Como surgiu? Que actividades
tem desenvolvido?
R: A PFN – Portuguese Finance Network é uma organização informal de
investigadores portugueses na área das Finanças. Em 1999, a partir de uma
reunião com os académicos de Finanças das maiores universidades
portuguesas, decidiu-se promover a investigação que se desenvolve em
Portugal na área financeira. Entendeu-se que uma das formas de alcançar
este objectivo seria através de uma conferência internacional, a realizar de
dois em dois anos, em que não só os académicos portugueses, mas também
os de outros países, pudessem apresentar e discutir, na presença de
importantes nomes da esfera científica internacional na área das Finanças,
trabalhos de natureza científica de relevo e actualidade. A primeira conferência,
organizada pela Universidade do Minho em 2000, contou
com o Prof. Richard Brealey como keynote speaker, estando
também presente, através de vídeo-conferência o já saudoso
Prof. Franco Modigliani. A segunda conferência, em 2002,
foi organizada pela Universidade de Évora com a presença
como keynote speaker do Prof. Edwin Elton, a que seguiu
na terceira conferência em 2004 no ISEG o Prof. Eduardo
Schwartz. Todas estas conferências foram incontestáveis
sucessos em termos de qualidade científica quer das
apresentações e dos participantes, quer em termos do
impacto que tiveram na promoção do desenvolvimento
científico das Finanças em Portugal.

P: E o que podemos esperar desta quarta conferência internacional da PFN?
R: Desde já, a conferência garantiu a presença de dois nomes sonantes das
Finanças a nível internacional, o Prof. Clifford Smith da Universidade de
Rochester, que assumirá o papel de Keynote Speaker, e o Prof. Werner
DeBondt da Universidade DePaul como Guest Speaker. Por outro lado, foi
constituído um comité científico, presidido pelo Prof. Elísio Brandão, com
cerca de 90 elementos que vêm praticamente de todos os cantos do mundo,
desde a Austrália aos EUA, passando pela Brasil, Canadá, Reino Unido, etc.
Mas, naturalmente, participam de um modo especial não apenas os
investigadores nacionais da área financeira espalhados por praticamente
todas as universidades nacionais, como ainda os portugueses que se
encontram afiliados em universidades estrangeiras. Outra nota importante
é que mais de 200 trabalhos foram submetidos para apresentação na
conferência, o que se afigura um recorde absoluto no historial da PFN, e
vindos na sua esmagadora maioria (talvez uns 90%) do estrangeiro, o que
atesta o reconhecimento internacional que as conferências da PFN têm
vindo a granjear. Uma outra prova desse reconhecimento internacional é
o facto de uma revista académica internacional (European Journal of Finance)
se ter associado à conferência consagrando-lhe um número especial que
incluirá uma selecção dos trabalhos apresentados na conferência.

P: Porquê a organização deste evento na Faculdade de Economia da UP?
A faculdade é membro da PFN ou são alguns dos seus docentes?
R: Tem havido um princípio de rotatividade entre as várias universidades
nacionais para a organização da conferência. Como a PFN é uma organização
bastante informal, a escolha dos organizadores da conferência seguinte é
habitualmente decidida em cada conferência. Nesse contexto, a escolha da

FEP afigura-se como natural, dado que a FEP tem neste momento um dos
maiores grupos de investigadores na área da Finanças em Portugal. Não
é a Faculdade que se apresenta como membro da PFN, os seus membros,
aliás informais, resultam antes das (excelentes) relações académicas entre
os vários investigadores na área das Finanças presentes nas diversas
instituições universitárias nacionais e estrangeiras. Qualquer investigador
em Finanças está em condições de se ligar a essa rede. Refira--se, a propósito,
que ao nível da organização da PFN2006, a generalidade dos professores
da FEP das áreas das Finanças e relacionadas se associaram ao evento,
integrando a comissão organizadora e/ou o comité científico.

P: Do programa previsto, que sessões são de salientar, quer pelas
temáticas, quer pelos oradores?
R: Irão ocorrer sessões temáticas em praticamente todas as áreas das
Finanças, sendo de destacar de um modo especial uma sessão sobre
modelização de risco de crédito, um tema de especial interesse no contexto
actual do acordo Basileia II para as empresas do sector bancário. Mas

teremos sessões sobre opções reais, derivados em geral,
fusões e aquisições, corporate governance, mercados de
capitais, finanças comportamentais, market-based
accounting research, reestruturações financeiras e
modelização de séries financeiras, entre muitas outras.
Seguramente muitos destes temas interessarão a qualquer
pessoa ligada ao meio financeiro.

P: Que apoios obteve a organização da Conferência para
a sua realização?
R: A Conferência tem, felizmente, vindo a despertar um
enorme interesse não apenas na comunidade académica

como ainda no meio empresarial, a julgar pelos apoios já obtidos. São
de salientar quer os apoios de centros de investigação da FEP (CETE e
CEMPRE), do ISFEP e da EGP, da Reitoria da UP, quer dos meios de
comunicação (Media sponsor oficial: Jornal de Negócios) quer ainda de
um vasto leque de empresas e organizações sem fins lucrativos . Apenas
lamentamos que nem todas as instituições financeiras contactadas tenham
mostrado disponibilidade para apoiar a conferência, o que não nos parece
compreensível atendendo à natureza eminentemente financeira desta
conferência e portanto de especial interesse para essas empresas.
Refira-se, a propósito, que a Comissão de Honra da conferência conta com a presença
das mais ilustres personalidades. O Exmo. Sr. Ministro das Finanças presidirá a esta
comissão, a qual integrarão também o Magnífico Reitor da Universidade do Porto,
o Presidente da CMVM, o Presidente da Euronext Lisboa, o Director da FEP e nomes
de renome da comunidade financeira e empresarial (Dr. Artur Santos Silva do BPI,
Prof. Manuel Ferreira de Oliveira da Unicer, Eng. Ângelo Paupério da Sonae, Prof. Dr.
Manuel Oliveira Marques da Metro do Porto e Dr. Costa Lima da API).

P: Quem pode participar nesta conferência e como?
R: Para além dos autores dos trabalhos aceites para apresentação na
conferência, qualquer pessoa poderá inscrever-se na conferência. A
inscrição dá direito a acompanhar as palestras de abertura e encerramento,
as sessões académicas temáticas, os fóruns de discussão e ainda à
participação no jantar de encerramento e aos almoços volantes. O
boletim de inscrição está disponível em www.pfn2006.org (em
Registration). É de salientar que há condições especiais para estudantes
e para quem se inscreva até 9 de Junho.

  São patrocinadores as seguintes entidades/empresas: Amorim Imobiliária, API, Banco de Portugal, Câmara dos
TOCs, CGD, CMVM, Euronext Lisboa, Fundação Eng.º António de Almeida, Fundação Ilídio Pinho, Grupo RAR,
IGFCSS, Levira, Mota-Engil, PME Capital, PriceWaterhouseCoopers, TIP, FLAD e revista Prémio.

1

Em Dia

Jorge Farinha e Ana Paula Serra, principais
responsáveis da Comissão Organizadora da
4ª Conferência Internacional de Finanças
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- 400 alunos das escolas do secundário visitaram a Faculdade de Economia num dia que lhes é
dedicado – DIA ABERTO – organizado pelo Gabinete de Apoio ao Aluno.

O Dia Aberto, a Mostra da UP e o Porto de Emprego

- A FEPJuniorConsulting voltou a marcar pontos com a PORTO DE
EMPREGO, uma feira que pretende promover o contacto entre os
licenciados e o mundo empresarial. A iniciativa teve como objectivo ajudar
a dar o primeiro passo para a entrada dos futuros profissionais num
mercado de trabalho competitivo.

- Na MOSTRA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, no Pavilhão Rosa Mota, a
FEP ofereceu aos visitantes um Jogo de Mercado. Os participantes provaram
ser excelentes na maximização do seu património.



Ficha técnica:
Director: José Costa Coordenação Redactorial: Gabinete de Marketing e Comunicação Tiragem: 3000 exemplares; Periodicidade: Quadrimestral;

Contactos: NotíciasFEP, Gabinete de Marketing e Comunicação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto,
Rua Dr. Roberto Frias, 4200-464 Porto, Tel. 225 571 100, Fax 225 092 192, e-mail. gmc@fep.up.pt
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Agenda

Em Dia

O balanço da AEFEP

Passado quase um ano, só nos resta fazer um balanço
daquilo que foi a nossa breve passagem pela Associação
de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto. O
trabalho foi quanto baste mas todos estivemos
empenhados em dar o nosso melhor.
Para além de defendermos com muito afinco e a toda
a hora os interesses dos estudantes, procurámos
também proporcionar um vasto conjunto de actividades
lúdicas. Exemplos dessas actividades são por exemplo:
conferências, workshop, cursos de línguas, FEPLeague
e Festas Académica, a complementarem a formação
dos estudantes.
Além disso, foi nossa preocupação ao longo de todo o
mandato tornar a Associação um local agradável, onde

todos se sintam bem recebidos e à vontade. No nosso
entender, o objectivo foi bem conseguido e cada vez
mais se pode dizer que a Associação é de todos e para
todos os estudantes.
Agora que chegamos ao fim, connosco levamos um
conjunto de momentos bem passados, de muita diversão
e um carinho muito especial por todos aqueles que
connosco lutaram e contribuíram para que este ano
seja inesquecível. Para todos vocês um muito obrigado.
Resta-nos desejar à próxima Associação um óptimo
trabalho e que tenham tanta sorte como nós tivemos.
Com saudade….

Boa sorte!

3 Maio

Ciclo Novos Investigadores

Trade, Human Capital and Labour
Market Adjustment
Joana Silva (University of Nottingham)
Local: Sala Conselho Hora: 17h30

10 Maio

Seminários de Matemática e
Informática

Google PageRank: de projecto de
doutoramento a empresa global
Paulo Vasconcelos (FEP)
Local: Sala Conselho  Hora: 17h30

18/25 Maio

Seminários de Finanças CEMPRE/CETE

Local: Sala Conselho Hora: 17h30

18/25 Maio

Ciclo Novos Investigadores

Automatic Super Exogeneity Tests
Carlos Santos e David F. Hendry
Local: Sala Conselho Hora: 17h30

5 Junho

Seminários de Finanças CEMPRE/CETE

M.O’Hara (Cornell, EUA) a confirmar
Local: Sala Conselho Hora: 17h30

9 Junho

Seminários de Matemática e
Informática

Local: Sala Conselho Hora: 14h00

6-8 Julho

4th Finance Conference

Portuguesa Finance Network
Faculdade de Economia

Acesso ao Instituto Nacional de Estatística na Biblioteca
da FEP
No âmbito da Rede de Informação do Instituto Nacional
de Estatística – INE, as Bibliotecas do Ensino Superior
passaram a disponibilizar aos seus utilizadores um
Ponto Público de Acesso. Na Faculdade de Economia
do Porto este acesso encontra-se no primeiro piso da
Biblioteca, na área das Publicações Periódicas.
O Ponto Público de Acesso do INE é um serviço que
permite a todos os utilizadores, tanto internos como
externos, aceder de forma fácil, centralizada e gratuita
à informação estatística oficial, em papel e em CD-
ROM, bem como a toda a informação electrónica
publicada no sítio do INE. Podem ainda aceder à
Biblioteca Digital de Estatísticas Oficiais, aos destaques
enviados à comunicação social e a outros serviços
prestados por aquele Instituto.
Este Ponto Público de Acesso encontra-se identificado

com sinalética própria, dispondo de um telefone com
ligação directa e gratuita ao INE para apoio ou
esclarecimentos adicionais.
O horário de funcionamento é o mesmo dos serviços
de Biblioteca: de segunda a sexta-feira, entre as 9 horas
e as 21h30 e, ao sábado, das 9 horas às 12h30. Em
Agosto o horário é das 9 horas às 17h30.
A implementação deste serviço tem como objectivo
facilitar e incrementar a utilização da informação
estatística oficial através de uma maior proximidade e
de uma melhor acessibilidade.
Ligações:
Infoline – Toda a informação estatística mais recente
disponível via web.
BDEO – Biblioteca Digital de Estatísticas Oficiais.
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Gabinete de Apoio ao Aluno
Sete anos de Intervenção Psicológica na FEP

Quem é quem na FEP

Continua pag. 10

A Faculdade de Economia do Porto (FEP) é uma das Instituições de Ensino
Superior que investe há 7 anos na intervenção psicológica, contando com
profissionais desta área desde 8 de Março de 1999.
Actualmente, tal intervenção inicia-se logo no ensino secundário com
estudantes em fase de decisão vocacional. Caso estes estudantes escolham
a FEP (e sejam escolhidos pela mesma), esta intervenção pode ser
continuada, facilitando a sua integração quando chegam à Faculdade e
acompanhando-os ao longo do seu percurso académico e profissional
(numa lógica de gestão de carreira, durante e após a realização do curso).
Considerando que quer o interesse relativamente ao curso escolhido quer
as expectativas (ir)realistas face ao mesmo se
tratam de factores que podem condicionar o
sucesso académico, a Faculdade pode ter um
papel muito importante em situações de
decisão vocacional, ao promover momentos
de exploração directa e indirecta das suas
oportunidades de formação, consequentes
saídas profissionais e vivências académicas.
Neste sentido, a FEP organiza todos os anos
(desde 2003) o Dia Aberto em Março,
proporcionando a cerca de 500 estudantes do
ensino básico e secundário (em geral, do 9º
ao 12º ano) um dia diferente, que inicia com
uma apresentação institucional, seguido de
uma visita aos stands de empresas do Porto
de Emprego, culminado com a participação
desafiante num Pedipaper e no Jogo Um Contra Todos FEP. Este Dia
Aberto encerra com a entrega de Prémios FEP às equipas vencedoras ao
som do entusiasmo, alegria e espírito académico das Tunas da FEP. Para

as Escolas que não conseguem conciliar as suas disponibilidades com o
Dia Aberto, organizam-se, alternativamente, visitas guiadas à Faculdade.
Além disso, a FEP participa de forma activa na Mostra da UP, bem como
em Feiras de Orientação Profissional organizadas por Escolas ou
Instituições afins. Todas estas iniciativas contam com a colaboração
directa de estudantes do Grupo de Voluntários da FEP e, em alguns casos,
de diplomados de ambas as licenciaturas, de forma a estes partilharem
as suas experiências académicas e/ou profissionais.

Portas abertas para os recém-chegados

No momento da entrada na FEP, organiza-se
uma Sessão de Acolhimento dirigida a todos
os estudantes do 1º ano, com o objectivo de
lhes dar informação geral relacionada com as
licenciaturas, os vários serviços e actividades
extra-curriculares que têm à sua disposição,
contribuindo para o seu bem-estar ao longo
dos próximos anos na Faculdade.
Ao nível da integração académica, os estudan-
tes dispõem de um atendimento personalizado
para a resolução de problemas específicos,
podendo passar por um atendimento pontual
ou por um processo de consulta psicológica,
pautados por total confidencialidade.
Tendo em consideração a importância das

competências pessoais e sociais numa imagem de excelência de um
profissional de Economia ou Gestão, o seu desenvolvimento é uma das
formas de intervenção escolhida para a promoção da integração profissional

dos licenciados da FEP.

Para a prossecução deste objectivo, realizam-se
todos os semestres Workshops de Desenvol-
vimento Pessoal e Social (dirigidos a todos os
estudantes da FEP), entre os quais:
- Workshop de Métodos de Estudo
- Workshop de Marketing Pessoal
- Workshop de Competências de Liderança e de
Trabalho em Equipa
- Workshop de Inteligência Emocional
- Workshop de Apresentação em Público.
Após uma avaliação de necessidades realizada em
Setembro de 2005, decidiu-se realizar este
semestre, e pela primeira vez, o Workshop de
Negociação, Criatividade e Inovação.

Bolsa de Emprego é determinante na
inserção profissional

A Formação para a Integração Profissional, mais
dirigida a estudantes finalistas, tem como objectivo
promover, estratégias eficazes de procura e
manutenção de emprego, bem como a antecipação
de um momento de transição de vida, geralmente,
caracterizado por diversas mudanças e dilemas

“A Faculdade pode ter um
papel muito importante em
situações de decisão voca-
cional, ao promover mo-
mentos de exploração directa
e indirecta das suas oportu-
nidade de formação.”
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Quem é quem na FEP

pessoais e profissionais: desempenho de novos
papéis (estudante/trabalhador); redes sociais de
apoio; rotinas diárias diferentes; novos compro-
missos e responsabilidades; conciliação de
projectos pessoais e profissionais, entre outros.
Ainda numa lógica de promoção das compe-
tências pessoais e sociais, dinamiza-se o Grupo
de Estudantes Voluntários da FEP (preparando-
o e envolvendo-o em actividades diversas, tais
como a Tutoria a Estudantes Estrangeiros na
FEP e a colaboração na Mediação FEP/Escolas)
e apoiam-se diferentes iniciativas de organismos
de estudantes (e.g., colaboração com a FEP
Junior Consulting na organização do Porto de Emprego; colaboração com
a AIESEC na selecção de estagiários no âmbito do Programa de Estágios

Internacionais; colaboração com a AEFEP na organização do Jantar das
Vocações).
Com o intuito de facilitar a entrada dos recém-licenciados da FEP no Mundo
do Trabalho, a mediação FEP/Entidades Empregadoras tem sido uma actividade
constante e crescente. Através de diversos procedimentos, tenta-se diariamente
construir uma relação de proximidade e parceria com novas entidades

empregadoras, nomeadamente, através: da ges-
tão e dinamização da Bolsa de Emprego on-line
(www.fep.up.pt/bolsadeemprego); da resposta a
anúncios de emprego na área da Economia e Gestão,
de forma a divulgar os serviços disponíveis; da
colaboração em processos de recrutamento e/ou
outros programas/jogos específicos; da promoção
de apresentações de empresas na FEP, com vista
ao início de processos de recrutamento; da proposta
de protocolos de estágio curricular e/ou profissional
a empresas que, por tradição, não recrutam junto
da FEP.
Em suma, a intervenção psicológica na FEP assenta

numa perspectiva de intervenção comunitária, considerando modalidades de
intervenção quer individual quer em grupo, bem como a actuação nos diferentes
contextos que influenciam directa e indirectamente os estudantes e diplomados
da FEP. Concluindo, a missão principal é estar ao serviço dos estudantes, de
forma a contribuir para o seu bem-estar e desenvolvimento psicossocial com
vista a uma melhor integração académica e profissional.

Gabinete de Apoio ao Aluno
Secção de Integração Académica e Profissional
Website: www.fep.up.pt/servicos/gaa/siap

Continuação da pag. 9

“A Formação para a Integra-
ção Profissional, mais dirigida
a estudantes finalistas, tem
como objectivo promover
estratégias eficazes de procura
e manutenção de emprego”.



Odete Patrício
(1955, Paredes)
1 filho
Ano de entrada: 1972
Primeiro emprego: Bial
Directora Geral da Fundação de Serralves
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A FEP no meu tempo

PQB – Quem é a Odete Patrício?
OP – Nasci em Paredes. Estudei no Liceu de Penafiel, pois na altura não
havia liceu em Paredes. Sou filha única, tinha as atenções todas
concentradas em mim, todas as expectativas, até porque nasci rapariga
e o meu pai queria um rapaz. A minha educação foi marcada por esse
desejo paterno. O meu pai sempre projectou em mim muitas ambições
e nesse aspecto foi muito bom porque me obrigou a ser muito exigente
comigo própria, o que eu sou, de facto.
A minha paixão era psicologia, mas o meu pai considerava que Economia
representava as melhores saídas profissionais. Portanto podia ser qualquer
coisa desde que fosse Economia. Sou Economista não por vocação mas
por imposição.

PQB – Depois veio para o Porto?
OP – Vim para o Porto e os meus pais vieram também. Eu entrei para
a Faculdade em 72. Tinha os meus 17 anos. Eu costumo dizer que o
início foi muito duro porque eu era muito nova, vim para uma Faculdade
onde não conhecia ninguém porque vinha da província. Os alunos do
Porto já tinham os seus colegas ou do “Rainha!” ou do “Carolina”, ou
do “D. Manuel”, mas eu aterrei tipo “alien” numa Faculdade onde não
conhecia praticamente ninguém, completamente desintegrada, com um
ambiente a que eu não estava habituada. O liceu de Penafiel para a
época era um liceu de vanguarda porque era misto e tinha até um
ambiente bastante informal, com uma grande liberdade de movimentos
dos alunos. Dávamo-nos todos muito bem, brincávamos muito e, de
repente, cair ali nas águas furtadas da Praça dos Leões, com aqueles
professores que, na generalidade, eram muito mais velhos do que nós,
foi uma experiência pouco agradável.
Havia muito poucos Assistentes. Nessa época, que me lembre, havia
o Daniel Bessa que era Assistente e era mais jovem, relativamente
mais próximo de nós em idade, e depois estava lá o Seabra, o Pinto
Ramos, o Pedroso, o Baganha… Portanto toda aquela geração dos
velhos professores da Faculdade com um estilo muito catedrático,
muito autoritário, muito distante de nós e lembro-me que tive, de
facto, um choque enorme porque não estava habituada. Apesar de
tudo, vinha habituada a um sistema de muito maior proximidade e,
para além do ensino de Faculdade ser muito diferente do liceu,
apanhei com aquelas pessoas todas, com outros estilos e doutras
gerações…
No início, senti-me realmente muito perdida, o que me valeu foi antes de
entrar na Faculdade ter começado a namorar com um rapaz de engenharia
e realmente o namorado foi fundamental para aguentar aqueles impactos
todos porque senão ter-me-ia sentido muito mal.
Felizmente já namorava, andava muito ali pelo Café Universidade, pelo
“Piolho”, estudava muito ali, na altura estudávamos muito nos cafés,
eram o nosso local de estudo.
Politicamente já era uma pessoa com bastante consciência. Lembro-me
que ainda andei a correr com a polícia atrás de nós e nós a fugirmos, e

das assembleias gerais que fazíamos nos “Leões” e que eram clandestinas,
obviamente. Portanto, apanhei uma época em que tudo foi surpresa,
muita diferença.
Em conclusão, a integração na Faculdade foi difícil.

PBQ – Entretanto veio o 25 de Abril...
OP – Tinha 18 anos… e apanhei o 25 de Abril numa idade fantástica. Não
tínhamos nada a perder, tínhamos tudo a ganhar e eu de facto na altura
era uma pessoa com ideias muito à esquerda e vivi o 25 de Abril de uma
forma muito intensa e muito entusiasmada.
Antes do 25 de Abril foi o choque que referi, com um sistema rígido e
autoritário. Fiz as disciplinas sem grande entusiasmo, eram dadas de
forma muito apressada e não sentíamos que tivessem muito aderência
à realidade. Eu também não tinha grandes expectativas porque não escolhi
Economia por vocação.
De qualquer forma sentia-me algo estranha. É óbvio que com a educação
que tinha tido não estava habituada a contestar. Era a menina bem
comportada e fazia o que tinha que fazer e não questionava. Depois
apanho o período do 25 de Abril. Estava-me a preparar para fazer os
exames do 2º ano. Foi um período muito interessante sob o ponto de
vista pessoal. Vivi tudo com muita intensidade. Andei na rua. Vivia ao pé
da antiga PIDE. Da janela da minha casa via os chaimites a passar. Foi
uma experiência muito engraçada.
Esses anos, principalmente o ano de 74/75, foram anos academicamente
muito turbulentos, em que se fizeram os saneamentos de quase todos
os professores. Daqueles que mais me recordo, penso que ficou só o
Cadilhe.  O Pedroso, o Seabra, o Baganha, os que eu conhecia melhor…
todos eles saíram.
Depois aquele ano de 74/75 coincidiu com a nossa mudança de instalações.
Em Março houve o incêndio nas águas furtadas da Faculdade de Ciências,
onde estava a nossa Faculdade. Andámos a ter as aulas dispersas por
outras faculdades. Entretanto vem o 25 de Abril e a Faculdade nova estava
pronta.
No início do meu 3º ano fomos inaugurar o novo edifício, em Paranhos.
Com o 25 de Abril, nenhuma faculdade da UP fez exames. Foi tudo
“corrido” a passagens administrativas. Nesse ano não fizemos exame a
nenhuma cadeira. Foi um ano de borla, em que não fomos sujeitos à
avaliação. Foi um período muito turbulento, em que os próprios alunos,
com alguns Assistentes, elaboraram vários planos de curso alternativos.
Daí resultou que o curso, a partir de Outubro de 74, se tenha alterado
completamente. Passou a ter uma enorme componente de cadeiras de
cariz político, teoria económica marxista. Lembro-me que no meu 3º ano
de curso, não fiz uma única cadeira técnica!
Apesar do meu entusiasmo pela política, nunca perdi de vista - sou muito
pragmática - que daí a 3 anos tinha que ter um modo de vida e não era
com a teoria marxista ou economia marxista que eu atingiria esse objectivo.
Eu percebi que se saísse do curso apenas com essas cadeiras, pouco
saberia fazer na prática. Eu tinha nitidamente vocação para trabalhar
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numa empresa, sempre gostei muito da área da microeconomia. Apesar
dos meus 18, 19 anos, tive alguma lucidez, na escolha das cadeiras e fui
mais para as técnicas.

PQB – Porquê?
OP – Vou explicar um pouco o processo. Durante todos aqueles meses
de Verão de 74 realizaram-se reuniões incessantes para se fazer o novo
plano de curso, com os Assistentes que restaram dos saneamentos e
alunos. O curso passou a ter um núcleo de cadeiras obrigatórias mínimo
– 2 ou 3 cadeiras por ano – e as restantes eram optativas. Era um curso
à la carte. Éramos trezentos e tal alunos, cada qual escolheu o que lhe
apeteceu. Escolhi sempre as contabilidades todas e as cadeiras mais
ligadas à gestão. Mas houve muita gente que se formou na mesma altura
que eu e não fez uma contabilidade, nem a geral nem a analítica. Porque
era possível. O plano de curso era tão aberto que nos era possível fazer
isso. No 5º ano só tínhamos uma cadeira obrigatória, que era
“Planeamento”. O resto era à nossa escolha. E nos outros anos já não
me lembro das obrigatórias. Lembro-me que
“Estatística” era, mas pouco mais. Havia um
tronco comum de cadeiras obrigatórias, que aliás
diminuíam entre o 3º e o 5º ano e depois era
tudo optativas. De forma que houve pessoas que
têm o título de Economista e que não sabem
contabilidade ou gestão ou que entretanto
aprenderam…
Esses 3 anos foram muito interessantes. Vivia-
-se um clima de grande paixão política. A Facul-
dade era muito de esquerda, aliás como eram
todas as faculdades da altura, mas a nossa e a
de Engenharia eram as duas da UP francamente
de esquerda, a oposição eram entre os grupos
de extrema esquerda e a UEC. Foram tempos
muito engraçados.

PQB – E colegas conhecidos?
OP – Muitos. Os mais conhecidos. A Elisa (Ferreira) é do meu curso, o
actual Ministro das Finanças era Assistente na nossa altura, o actual
Presidente da Faculdade, o José Costa, e muitos outros que seria deselegante
estar a elencar porque deixaria outros de fora…
Eu tinha um grupinho. Era bastante sociável, embora tivesse tido alguma
dificuldade de integração. Aliás esse grupo era praticamente constituído
por raparigas e ainda hoje mantenho essas amizades, ainda hoje vamos
jantar juntas, mas nenhuma delas é mediática.

PQB – O que gostou mais no seu curso?
OP – O ser muito polivalente. Poderíamos optar por várias soluções
diferentes. Por exemplo, a Elisa desde o início optou pelas cadeiras de
macroeconomia e eu liguei-me mais à gestão. A possibilidade de escolha
que tínhamos na época permitia-nos escolher o curso que queríamos tirar
desde o início. Esse aspecto permitia ao economista, quando saía da
faculdade, uma grande variedade de opções profissionais. Foi disto que
eu mais gostei.
Também achei piada a termos estreado uma faculdade, um edifício novo,
com um ambiente muito bom entre colegas, desde que houvesse
homogeneidade de tendências políticas. Vivia-se muito na Faculdade à
volta de núcleos com tendências políticas similares. Agora penso que a
política nada conta…
Fiz boas amizades. Muito boas relações humanas. Não havia competição
entre colegas. Era um clima de entreajuda. Divertíamo-nos mesmo dentro
da Faculdade havia um ambiente muito bom.

PQB – O que gostou menos no seu curso?
OP – O que não gostei foi o facto de termos matérias muito pesadas que
seriam muito úteis, por exemplo, para os macroeconomistas, mas que para
os alunos vocacionados para trabalhar numa empresa não tinham qualquer
utilidade.
Péssimo era a falta de apoio pedagógico, ou seja, nessa altura dava-se
muito pouco material de apoio. Algumas cadeiras eram feitas apenas
com os apontamentos das aulas. Era inadmissível. Mais tarde, já na
minha vida profissional, é que me fui habituando a procurar obras de
referência.
Acho que a relação entre alunos e professores pecava por uma distância
enorme… nós tínhamos medo de abrir a boca nas aulas. Sobretudo as
raparigas. Era uma sociedade muito fechada. Nos exames muitas vezes
os Prof’s perguntavam às raparigas o que estavam ali a fazer e porque
não estavam em casa a coser meias!
Depois do 25 de Abril, foram tempos muito turbulentos. Detestei o sistema
de classificações por a, b e c. Pelo menos num dos anos, eu que era boa aluna

e tinha a mania das notas, passei para bem
disciplinas em que tinha tido 16 e 17 valores.
Fiquei furiosa.
Não havia vida académica, nem actividades extra-
curriculares, não havia apoio praticamente
nenhum: só passou a haver cantina no último
ano do meu curso. Não havia incentivo à
investigação, era um ensino totalmente medieval.
Os alunos limitavam-se a ir às aulas, ouviam os
professores, tomavam imensas notas.
Passávamos uma aula inteira a escrever.
Mas, apesar de tudo, eu aprendi o que precisava
de aprender e a qualidade do ensino nas aulas
foi sempre muito boa.

PQB – Da sua experiência que conselhos para
os recém licenciados?
OP – Cada qual tem que definir o seu caminho. Considero fundamental
ter uma ideia para onde se quer ir em termos de carreira: mercado de
capitais, gestão, marketing…
É essencial ter uma tendência definida e segui-la. Algo com que não
concordo é sair da faculdade e fazer imediatamente um mestrado ou pós-
-graduação. A não ser que queira fazer carreira académica, continuar a
estudar… mas se tem por opção trabalhar, tem que ingressar no mercado
de trabalho, aprender na prática e depois sim, voltar a estudar.
Quando comecei a trabalhar senti que sabia muito pouco. Era tudo muito
novo, muito estranho. Quando comecei a trabalhar fui para os Laboratórios
Bial, cujo Presidente tinha acabado também de entrar, muito novo.
Lembro-me da primeira vez que olhei para as contas, a perplexidade
imensa que tive ao ver um balancete, apesar de ter feito as contabilidades
todas, apesar de ser uma área de que eu gostava imenso.
Foi um impacto muito grande, principalmente por estar sozinha, não ter
colegas  mais velhos, mais experientes que me ajudassem. Tive que errar
e aprender à minha custa. Quando fui para o BPA foi completamente
diferente, tinha colegas mais velhos e aí aprendi imenso. Aos meus jovens
colegas o que posso dizer… Muita focalização no objectivo que se pretende
atingir. Experiência profissional antes de continuar a formação, depois de
estar no terreno e de se saber para onde se quer ir. Começar a trabalhar
inserido numa equipa, para aprender mais depressa e com menos erros.
Uma das coisas boas do nosso curso é a diversidade de saídas profissionais
e funções que se podem desempenhar.

Entrevistada por Pedro Quelhas Brito
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“A possibilidade de escolha
que tínhamos na época per-
mitia-nos escolher o curso que
queríamos tirar desde o início.
Esse aspecto permitia ao
economista, quando saía da
faculdade, uma grande
variedade de opções profis-
sionais. Foi disto que eu mais
gostei.”


