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CECES 
Centro de Estudos Cooperativos 
 e da Economia Social 

Patrocínio exclusivo: 

Organização: 

Março, Abril, Maio, Junho 
, 

 6ª feiras de tarde 
 

Sábado de manhã 

Candidaturas abertas até 

24 24 DEDE  JJANEIROANEIRO  DEDE  20112011  

80 horas 
 

 8 módulos temáticos 
                      5 experiências vivas 
 

   6 conferências 

OOBJECTIVOSBJECTIVOS 
Esta Pós-Graduação tem como objectivo geral a 
formação em economia social, incidindo, nomeada-
mente, nas cooperativas, nas mutualidades e nas 
instituições de solidariedade social. Destina-se a 
suscitar uma mais completa compreensão dos pro-
blemas que os protagonistas destas organizações 
vivem no seu dia a dia, para que possam assim ser 
ajudados a pilotá-las, através das conjunturas socio-
económicas que atravessam. 
  
HHABILITAÇÕESABILITAÇÕES  DEDE  AACESSOCESSO 
As habilitações de acesso que permitem a admissão 
dos candidatos a esta pós-graduação são as corres-
pondentes a uma licenciatura ou a um seu equiva-
lente legal, mas será possível a admissão de candi-
datos que, não preenchendo esse requisito, tenham 
uma experiência profissional muito relevante, em 
qualquer organização da economia social; para isso 
20% das vagas serão prioritariamente destinadas a 
esse tipo de candidatos.  
 
EESTRUTURASTRUTURA  EE  DDURAÇÃOURAÇÃO 
Esta pós-graduação integra-se num único semestre, 
correspondendo a 20 ECTS, sendo a sua classifica-
ção final obtida com base na avaliação de um tra-
balho final (80%) e da participação no conjunto dos 
módulos temáticos, bem como nas conferências 
(20%). 
Pela conclusão com aprovação do curso, será atri-
buído um diploma de Pós-Graduação em 
“Economia Social - cooperativismo,  mutualismo 
e solidariedade”, o qual será conferido pela Univer-
sidade de Coimbra, através da sua Faculdade de 
Economia. 
 
DDESTINATÁRIOSESTINATÁRIOS 
O curso tem particular interesse para todos os inte-
ressados em temáticas relacionadas com a econo-
mia social, quer na sua vertente cooperativa, quer 
na mutualista, quer na solidária. Interessados que 
podem ser não só professores, investigadores ou 
estudantes, mas também dirigentes e quadros de 
cooperativas, mutualidades, associações e outras 
instituições de solidariedade social. Também será 
natural o interesse pelos temas tratados de anima-
dores culturais e de técnicos de autarquias, bem 
como de cooperativistas, de militantes associativos 
e de activistas cívicos. 

CCALENDARIZAÇÃOALENDARIZAÇÃO::  

 12 semanas: Março, Abril,  Maio  e Junho de 
2011 

 80 horas 

  

HHORÁRIOORÁRIO::  

 Sextas-feiras das 14:30 horas às 19:30horas 

 Sábados das 9h30m às 13h30m 

  

PPROPINASROPINAS  EE  EMOLUMENTOSEMOLUMENTOS::  

 Taxa de candidatura: 5050€€ 

 Propinas: 300300€€ 

 Taxa de inscrição: 2020€€ 

 
NNUMERUSUMERUS  CCLAUSUSLAUSUS::  

 25vagas 

 
LLOCALOCAL  DEDE  REALIZAÇÃOREALIZAÇÃO::  

Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra 
Av. Dias da Silva, 165 
3004 - 512 COIMBRA 
 
 

IINFORMAÇÕESNFORMAÇÕES::  
 

www.fe.uc.pt 
 

www4.fe.uc.pt/cec 
 

Escola de Estudos Avançados 
Tel: +351 239 790 501 
Fax: +351 239 790 514 

E-mail: eea@fe.uc.pt 



EEXPERIÊNCIASXPERIÊNCIAS  VVIVASIVAS    

  
Haverá uma Sessão exclusivamente  

dedicada à análise de um conjunto de  
testemunhos de experiências vividas,  

prestados por alguns destacados  
protagonistas da economia social,  

nomeadamente: 
 

Sr. Guilherme Vilaverde  
   - Presidente da FENACHE (Federação Nacional das 
       Cooperativas de Habitação Económica). 

 

Eng.º Joel Figueiredo 
 - Gerente da Cooperativa Agrícola de Coimbra. 
 

Prof. José Dias Coimbra  
 - Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arganil. 
 

Sr. José Manuel Araújo Barbosa  
 - Vice-presidente da ADIBER- Minho. 
 

Dr. Miguel Torres  
 - ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela).  
 
 

 
*** 

Se, por razões de força maior, alguma das iniciati-
vas previstas não se realizar, será substituída por 
uma iniciativa de importância idêntica, à luz dos 

objectivos da Pós-Graduação.  

 
*** 

No caso de o número de candidatos exceder o 
número de vagas, os candidatos serão seriados 

para efeitos de selecção, tendo em conta o seu cur-
rículo académico, científico e profissional, bem 

como a adequação e classificação da habilitação 
de ingresso. Se for necessário, poderá ter lugar 

uma entrevista. 

CCONFERÊNCIAONFERÊNCIA  DEDE  AABERTURABERTURA  
  

11 de Março de 2010 (Sexta11 de Março de 2010 (Sexta--feira) feira) --  15h15h 

 
Economia Social: Tendências e Desafios no 

Contexto Português 

Dr. Eduardo Graça  
(Presidente da CASES – Coop. Ant. Sérgio para a Economia 

Social) 
  

Ética na Economia Social – a Experiência do 
Montepio 

Drª Paula Guimarães  
(Montepio)  

 
 
 
 

OOUTRASUTRAS  CCONFERÊNCIASONFERÊNCIAS  
 

Democracia, participação e política no movi-
mento associativo 

Prof. Doutor Elísio Estanque  
(CECES/FEUC e CES-UC) 

 

Economia Social e a procura de trabalho  
qualificado: o contexto da União Europeia  

Prof.ª Doutora Margarida Antunes  
(CECES/FEUC) 

 
 

SSESSÃOESSÃO  DEDE  EENCERRAMENTONCERRAMENTO    
  

3 de Junho de 2010 (Sexta3 de Junho de 2010 (Sexta--feira) feira) --  15h15h  
 

No âmbito da Sessão de Encerramento da  
Pós-Graduação serão proferidas duas  

conferências, por especialistas estrangeiros, 
cuja identidade será publicitada 

logo que possível.  

PPLANOLANO  DEDE  EESTUDOSSTUDOS 

I 
Introdução à Economia Social - cooperativismo, 

mutualismo e solidariedade social [8h] 
- Prof. Doutor Rui Namorado (CECES/FEUC e CES-UC)  

  

II 
Empreendedorismo Social, políticas e mudança 

social  [8h] 
- Dra. Sílvia Ferreira (CECES/FEUC e CES-UC) 

  

III 
Fundamentos da gestão das organizações da 

economia social  [8h] 
- Prof.ª Doutora Teresa Carla Oliveira (CECES/FEUC ) 

  

IV 
Empresas e Sociedade: da ética à responsabili-

dade social [8h] 
- Prof. Doutor Filipe Almeida (CECES/FEUC) 

  

V 

Sistemas de normalização contabilística para 
entidades sem fins lucrativos [8h] 

- Prof.ª Doutora Ana Maria Rodrigues (CECES/FEUC) 
  

VI 

Direito cooperativo e da economia social [8h] 
- Prof. Doutor Rui Namorado (CECES/FEUC e CES-UC) 

  

VII 

 
Gestão da Qualidade nas Organizações da 

Economia Social [8h] 
- Prof.ª Doutora Patrícia Moura Sá (CECES/FEUC) 

  

VIII 

O desenvolvimento local como estratégia [8h] 
- Dr. Bernardo Campos (CCDRC e CECES/FEUC)  


