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12 RAZÕES PARA FREQUENTAR O CURSO

1. Plano de estudos abrangendo as áreas mais relevantes para a Gestão de organi-
zações de Economia social

2. Curso concebido com base numa experiência prática de vários anos adquirida 
no terreno, ao longo de todo o país, através de vários projectos de formação-acção 
beneficiando muitas organizações de Economia social

3. acesso ao Certificado de Auditor Interno da Qualidade a emitir pela aPCEr para 
os participantes que concluírem a unidade curricular de Formação de auditores inter-
nos da Qualidade e que, mediante apresentação de candidatura, demonstrem ter a 
experiência profissional, específica e em auditorias exigida para o efeito

4. Possibilidade de integração numa bolsa de auditores internos da qualidade da 
Católica Porto

5. Possibilidade de obtenção de equivalência a metade das disciplinas da parte esco-
lar do Mestrado em Economia Social da Católica Porto

6. Possibilidade de realização de parte da avaliação com base em trabalhos sobre 
a organização onde o aluno possa estar a exercer a sua actividade, ou sobre outra 
organização do seu interesse

7. Possibilidade de inscrição só nos módulos que o aluno queira, ou possa frequentar.

8. um ciclo de seminários que complementará as aulas para o qual serão convida-
das pessoas de reconhecido mérito com responsabilidades e experiência relevantes 
para as organizações de Economia social

9. um corpo docente qualificado no plano da sua formação académica e da sua ex-
periência prática com organizações de Economia social

10. um conjunto de parceiros de grande qualidade que inclui quase todas as organi-
zações com maior representatividade da Economia social em Portugal

11. Passar a fazer parte activa da Área de Economia Social da Católica Porto onde, 
para além desta pós-graduação e do mestrado em Economia social, estão em curso 
e em preparação mais projectos com interesse para as organizações de Economia 
social.

12. Possibilidade de beneficiar de sinergias positivas com os restantes projectos da 
Área de Economia social da Católica Porto.



Unidades curriculares Disciplinas Horas 
lectivas ECTS

Sustentabilidade das 
Organizações

sustentabilidade, Empreendedorismo e inovação social 16 3

Planeamento Estratégico de organizações de Economia 
social 16 3

Marketing social e de Causa social 20 4

Métodos Participativos de Planeamento e avaliação de 
Projectos 12 2.5

instrumentos de Financiamento da inovação social 12 2.5

TOTAL 76 15

Gestão Estratégica
de Pessoas

dimensões Estratégicas e organizacionais da Gestão de 
Pessoas 24 5

análise e Transformação do Comportamento Humano 
nas organizações 24 5

TOTAL 48 10

Contabilidade, Fiscalidade e 
Enquadramento Jurídico

Contabilidade Financeira e Fiscalidade das organizações 
de Economia social 16 3

Contabilidade orçamental 12 2.5

regime Jurídico das organizações de Economia social 
(da responsabilidade da Vieira de Almeida & Associados) 8 1.5

regime Fiscal das organizações de Economia social 
(da responsabilidade da PricewaterhouseCoopers) 12 2.5

regime Laboral das organizações de Economia social e 
Principais Questões do Código Contributivo 
(da responsabilidade da Vieira de Almeida & Associados)

8 1.5

TOTAL 56 11

Formação de Auditores Internos 
da Qualidade

(da responsabilidade da APCER)

sistemas de Gestão da Qualidade: iso 9001:2008 18 3

Modelos de avaliação das respostas sociais do instituto 
da segurança social 24 5

segurança alimentar 12 2.5

Metodologias de auditoria 24 5

TOTAL 78 15.5

Tecnologias da Informação e 
da Comunicação ao Serviço da 

Inovação Social
(da responsabilidade da IPBrick)

TOTAL 12 2.5

Desenvolvimento dos
estudos de caso

Acompanhamento tutorial do estudo de caso a desenvolver 
por cada aluno ao longo do curso

TOTAL 270 54

PLANO DE ESTUDOS

Para complementar as aulas decorrerá um ciclo de seminários para os quais serão convidadas pessoas do país e do estrangeiro 
de reconhecido mérito com conhecimentos e experiência relevantes para a Gestão de organizações de Economia social.



PARCEIROS
•	 aCEGE – associação Cristã de Empresários e Gestores
•	 aPCEr – associação Portuguesa de Certificação
•	 associação Nacional de direito ao Crédito
•	 Cáritas Portuguesa
•	 CoNFECooP – Confederação Cooperativa Portuguesa
•	 CNis – Confederação Nacional das instituições de solidariedade;
•	 	CoNFaGri – Confederação Nacional das Cooperativas agrícolas e do Crédito 

agrícola de Portugal
•	 Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, recreio e desporto
•	 Empresários da Economia de Comunhão
•	 FNaJ - Federação Nacional das associações Juvenis
•	 Fundação EdP
•	 iPBrick
•	 Minha Terra – Federação Portuguesa de associações de desenvolvimento Local
•	 Montepio Geral
•	 PricewaterhouseCoopers
•	 santa Casa da Misericórdia do Porto
•	 união das Mutualidades Portuguesas
•	 Vieira de almeida & associados

CANDIDATURAS
Enviar por e-mail para os serviços académicos, até 23 de dezembro, o formulário 
de candidatura disponível no site www.porto.ucp.pt/formacaocontinua juntamente 
com o CV.

PROPINAS E TAXA DE MATRÍCULA
2000 € para a totalidade do curso, com possibilidade de pagamento mensal.
Taxa de matrícula: 250 €.

HORÁRIO DAS AULAS
sextas-Feiras, das 14h às 18h e sábados, das 9h às 13h.

DATA DE INÍCIO DAS AULAS
6 de Janeiro de 2012
o seminário de abertura terá lugar em dezembro de 2011, em dia a anunciar.

CONTACTOS
Direcção da Pós-Graduação
Prof. dr. américo M. s. Carvalho Mendes
mest.ecosocial@porto.ucp.pt  / amendes@porto.ucp.pt

Serviços Académicos
Cristina Crava
rua diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto
Tel: 22 619 62 43  Email: formacaocontinua@porto.ucp.pt

www.porto.ucp.pt/formacaocontinua


