
  OBJETIVOS

Esta Pós-Graduação tem como objetivo 
geral a formação em economia social, 
incidindo, nomeadamente, nas 
cooperativas, nas mutualidades, 
nas associações e nas instituições 
de solidariedade social. Destina-se 
a suscitar uma mais completa 
compreensão dos problemas que 
os protagonistas destas organizações 
vivem no seu dia a dia, para que possam 
assim ser ajudados a pilotá-las, através 
das conjunturas socioeconómicas que 
atravessam.

  DESTINATÁRIOS

O curso tem particular utilidade para 
todos os interessados em temáticas 
relacionadas com a economia social, 
quer na sua vertente cooperativa, 
quer na mutualista, solidária, 
ou na vertente associativa.
Interessados esses que podem ser, 
quer professores, investigadores
ou estudantes, quer dirigentes 
ou quadros de cooperativas,
mutualidades e associações, bem como 
de outras instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS). 
Também será natural que se interessem 
pelos temas tratados, não só animadores 
culturais e técnicos de autarquias, mas 
também cooperativistas, mutualistas ,
militantes associativos e outros ativistas 
cívicos e solidários.

  DURAÇÃO

1 SEMESTRE • 16 SEMANAS • 90 HORAS  
FEVEREIRO A JUNHO DE 2023 • 30 ECTS
As aulas decorrem às sextas-feiras à tarde 
e aos sábados de manhã.

  DIPLOMA

A avaliação final do aproveitamento 
dos/as estudantes terá em conta a 
presença, provas/trabalhos escritos e 
recensões críticas nas unidades 
curriculares UC1, UC2, UC3 e UC4 e um 
trabalho final na UC5. Uma avaliação final 
positiva dará acesso à obtenção do 
Diploma de Pós-graduação em Economia 
Social: cooperativismo, mutualismo e 
solidariedade. 

  HABILITAÇÕES DE ACESSO

As habilitações de acesso que permitem 
a admissão dos candidatos a esta 
Pós-graduação são as correspondentes 
a uma licenciatura ou a um seu 
equivalente legal, mas será possível 
a admissão de candidatos que, mesmo 
não preenchendo este requisito, tenham
uma experiência profissional relevante, 
em qualquer organização da economia 
social; para isso, 20% das vagas serão 
prioritariamente destinadas a esse tipo 
de candidatos.

  CANDIDATURAS

PROPINAS E EMOLUMENTOS
Taxa de candidatura — 50€
Propina — 500€
Taxa de inscrição — 20€

NUMERUS CLAUSUS
20 vagas *

uc.pt/feuc/candidaturas

* Os/as candidatos/as serão ordenados/as, para efeitos de seleção, com base no curriculum académico, profissional e na motivação para frequência deste curso.
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  UNIDADE CURRICULAR 1 • 4 ECTS

ENQUADRAMENTO 
JURÍDICO-POLÍTICO
DA ECONOMIA SOCIAL

Docente Responsável — Prof.ª Doutora   
Elisabete Ramos · CECES/FEUC

INTRODUÇÃO À ECONOMIA SOCIAL – 
COOPERATIVISMO, MUTUALISMO 
E SOLIDARIEDADE SOCIAL · 4h
Prof.ª Doutora Sílvia Ferreira
CECES/FEUC

O conceito e a relevância atual, social e política 
da economia social e as suas formas 
organizativas: cooperativas, associações, 
mutualidades e fundações. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 
DA ECONOMIA SOCIAL · 8h
Prof. Doutor João Pedroso
CECES/FEUC

Análise dos preceitos constitucionais com 
incidência directa na economia social 
e da respectiva  lei de bases.

DIREITO COOPERATIVO 
E DA ECONOMIA SOCIAL · 8h
Prof.ª Doutora Elisabete Ramos
CECES/FEUC

Os quadros jurídicos da economia social numa 
perspetiva que valoriza o papel conformador 
do direito cooperativo, no caso português.

O ESTADO, AS PARCERIAS, AS REDES 
E A ECONOMIA SOCIAL · 4h
Prof. Doutor João Pedroso 
CECES/FEUC

Pretende-se mapear e refletir sobre as 
funções e a relação entre o Estado e a 
economia social e o seu impacto na política 
de cooperação, no âmbito da proteção 
social, designadamente algumas parcerias 
entre o Estado e a Comunidade (v.g. rede 
social, a parceria de cuidados continuados, 
etc.). 

Docente Responsável — Prof.ª Doutora 
Teresa Carla Oliveira · CECES/FEUC

CONFERÊNCIAS 
Conferências por especialistas nacionais 
e/ou estrangeiros em economia social ou 
em matérias conexas e contextualizadoras 
dos temas abrangidos por este curso.

EXPERIÊNCIAS VIVAS 

Sessões exclusivamente dedicadas a ouvir 
e a debater testemunhos de experiências 
vividas, prestados por alguns destacados 
protagonistas de várias constelações da 
economia social.

  UNIDADE CURRICULAR 4 • 3 ECTS

CONFERÊNCIAS 
E NARRATIVAS 
DE EXPERIÊNCIAS 
VIVIDAS NA 
ECONOMIA SOCIAL

Docente Responsável — Prof.ª Doutora 
Margarida Antunes · CECES/FEUC

Elaboração de uma monografia, com a 
colaboração de um docente supervisor/ori-
entador.

1ª ÉPOCA
JULHO DE 2023

2ª ÉPOCA
SETEMBRO / 
OUTUBRO DE 2023

  UNIDADE CURRICULAR 5 • 15 ECTS

TRABALHO FINAL
Docente Responsável — Prof.ª Doutora 
Patrícia Moura e Sá · CECES/FEUC

O RELATO FINANCEIRO DAS ENTIDADES SEM 
FINS LUCRATIVOS · 6h
Prof.ª Doutora Liliana Pimentel
FEUC
Perceber as mais recentes alterações do 
normativo-contabilístico das entidades do 
setor não lucrativo (NCRF-ESNL), bem como 
das cooperativas, dando particular realce à 
divulgação da informação prestada por essas 
entidades.

GESTÃO DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 
DA ECONOMIA SOCIAL · 8h
Prof.ª Doutora Patrícia Moura e Sá 
CECES/FEUC

Partindo dos conceitos e princípios da 
Qualidade, apresentam-se alguns referenciais 
internacionais e discutem-se aplicações 
a organizações do terceiro setor. 

Docente Responsável — Prof.ª Doutora 
Margarida Antunes · CECES/FEUC

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA 
ECONOMIA SOCIAL E AS EMPRESAS SOCIAIS · 6h
Prof.ª Doutora Sílvia Ferreira 
CECES/FEUC

A ação na economia social enquanto inovação 
e empreendedorismo social e as empresas 
sociais em Portugal.

A REGULAÇÃO MACROECONÓMICA DA ECONOMIA 
SOCIAL EM PORTUGAL · 6h
Prof.ª Doutora Margarida Antunes
CECES/FEUC

Refletir a economia social no quadro da política 
macroeconómica portuguesa, tendo presente 
os respetivos fundamentos económicos, sociais 
e políticos.

  UNIDADE CURRICULAR 2 • 4 ECTS

PERSPETIVAS 
QUANTO À GESTÃO 
DAS ORGANIZAÇÕES 
DA ECONOMIA SOCIAL

  UNIDADE CURRICULAR 3 • 4 ECTS

ECONOMIA, 
SOCIEDADE
E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO E 
IMPACTO SOCIAL · 6h
Doutora Mónica Lopes 
CES UC
Lógicas, tendências e ferramentas para a 
mensuração e análise de processos e impactos 
nas OES.

GESTÃO E PESSOAS: LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO · 4h
Prof.ª Doutora Teresa Carla Oliveira
CECES/FEUC

Gerir pessoas no trabalho, através do bem-estar e 
promover a qualidade de vida no trabalho, é um 
dos maiores desafios da sociedade atual. Entender 
quer a amplitude quer as restrições sobre o 
processo de gestão em causa nas organizações de 
economia social, é um dos principais objetivos da 
liderança.

A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PORTUGAL: 
OPORTUNIDADES, DILEMAS E TIPOLOGIAS 
POSSÍVEIS · 4h
Doutora Luciane Lucas
CES UC
Analisar a Economia Solidária em Portugal 
e na Europa, bem como seus contributos 
para o debate sobre desigualdade 
sócio-espacial.

O DESENVOLVIMENTO LOCAL COMO 
ESTRATÉGIA · 8h
Dr. Bernardo Campos CECES/FEUC

Para uma estratégia de desenvolvimento 
local: as políticas, os instrumentos e os 
agentes.


