PRÉMIOS E MENÇÕES HONROSAS 2016

Categoria Inovação e Sustentabilidade
A vencedora é a LEQUE - Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades
Especiais (sedeada em Alfândega da Fé), com o projeto EKUI - Linha de Material Lúdico
Didático Inclusivo. Trata-se de uma linha de material lúdico/didático inclusivo, com uma
linguagem universal e acessível a toda a população. O EKUI CARDS é o primeiro produto
da marca EKUI, e tem como objetivo contribuir para a alfabetização de todas as crianças,
de forma acessível e universal. Consiste num conjunto de cartas, cada uma com 1 das
26 letras do Alfabeto (com Leitura em Braille, Língua Gestual Portuguesa – LGP e
Alfabeto Fonético) em suporte físico e em versão de aplicações para smartphones.
São ainda atribuídas duas menções honrosas, à CLIP – Recursos e Desenvolvimento e à
U.DREAM.
A CLIP – Recursos e Desenvolvimento, é uma associação que pretende fortalecer o
desenvolvimento local dos territórios pelo reforço da sustentabilidade e viabilidade
financeira de organizações de Economia Social da cidade de Lisboa, através da
construção de uma resposta diversificada e inovadora, com a participação dos três
setores, abrangendo várias dimensões da sustentabilidade organizacional, assentando
numa economia de troca e governança partilhada. As principais áreas de atuação e
atividades do CLIP são: Mobilização de Recursos; Apoio técnico à elaboração de
candidaturas; Apoio a atividades e estratégias de angariação de fundos; Disponibilização
de Protocolos de Compras; Bolsa de voluntários empresariais.
A U.DREAM, associação criada por estudantes da Universidade Católica do Porto, com
o projeto Um Sonho Universitário com (Tr)Impacto, teve como principal objetivo
ampliar o impacto que os Sonhos realizados pela UD têm nas crianças e famílias
acompanhadas pelos Membros da organização. Para que tal objetivo fosse atingido,
definiram-se 3 drivers relevantes para o sucesso do projeto, que permitiriam que o
objetivo principal fosse amplamente cumprido: i) Consolidação dos processos internos;
ii) Capacitação académica/do estudante Membro da U.DREAM; iii) Aumento do impacto
da marca na sociedade. O Projeto, na sua amplitude máxima, tem como objetivo
demonstrar que a atual forma de pensar o setor social está esgotada no seu valor e que
existem formas autónomas de garantir a sustentabilidade de uma qualquer organização
deste setor.

Categoria Estudos e Investigação
Vence a Associação Cultural Moinho da Juventude pelo trabalho Sabura 2004-2014
cujos objetivos são: (i) assinalar uma efeméride; e (ii) prestar contas à sociedade dos dez
anos de trabalho do projeto Sabura (2004-2014) no Bairro do Alto da Cova da Moura,
na Amadora, atividade desenvolvida pela Associação Cultural Moinho da Juventude,
procurando sintetizar o modo como nasceu e cresceu, os desafios que foi enfrentando,
os resultados alcançados, e algumas pistas sobre o futuro possível e provável.

Categoria Formação Pós-Graduada
Vence o Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia,
com o Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social. Este ciclo de estudos
visa dotar as organizações de economia social com recursos humanos detentores de
formação avançada em gestão. Pretende-se que os estudantes aprofundem os seus
conhecimentos em torno das técnicas de gestão contemporâneas que melhor sirvam as
necessidades deste tipo de organizações, as quais se encontram em expansão nos
contextos nacional e internacional.

Categoria Trabalhos Escolares
É premiado o Agrupamento de Escolas de Argoncilhe com o projeto HIPPO. O HIPPO –
Hábitos Inteligentes Para a Prevenção da Obesidade é um projeto do Agrupamento de
Escolas de Argoncilhe, Santa Maria da Feira, criado, em 2014, para dar um contributo a
um problema social contemporâneo: a obesidade infantil. Começou com a criação da
Etiqueta Calórica e da Tabela Calórica. A referida etiqueta indica, através de
hipopótamos, a quantidade de kcal por 100g/100ml de um determinado produto. Mais
tarde, foi concebido um dossiê de atividades lúdico-pedagógicas para aplicação do
projeto na escola e/ou em família – HIPPOFÓLIO –, possibilitando o conhecimento e a
utilização dos materiais criados (Etiqueta Calórica e Tabela Calórica), a leitura da
informação nutricional de alimentos, bem como o registo sistemático de lanches
consumidos.

Prémio Especial Personalidade do Ano
Vence Rui Namorado. Nasceu em Coimbra em 1941. É licenciado em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Mestre em Ciências JurídicoEmpresariais pela mesma Faculdade. Doutorou-se em Direito Económico na
especialidade de Direito Cooperativo na Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra. Exerceu funções docentes na Faculdade Economia da Universidade de
Coimbra, desde 1979 até ser jubilado em Abril de 2011. Foi Professor Associado com
nomeação definitiva, desde Setembro de 2008 até à sua jubilação em Abril de 2011.
Antes, foi Assistente (desde 1979) e depois Professor Auxiliar (desde 1994) na mesma
Faculdade. Em 1981, foi fundador do Centro de Estudos Cooperativos e da Economia
Social da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (CECES/FEUC),
continuando desde então a participar na sua coordenação. Participou na oposição
democrática ao salazarismo e nas lutas estudantis nos anos 60, tendo sido expulso por
dois anos da Universidade de Coimbra na crise académica de 1962. Desde Setembro de
2015, é presidente do Conselho Científico do CIRIEC- Portugal. Desde Maio de 2014, faz
parte do Conselho Científico da revista “Cooperativismo e Economia Social”, da
Universidade de Vigo. Desde Abril de 2014 é Investigador Associado do Centro de
Estudos Sociais (CES), tendo sido desde 1987 até Abril de 2014, Investigador do mesmo
Centro. Desde Janeiro de 2014, faz parte do Comité Científico da revista “CIRIEC- Revista
Jurídica de Economia Social y Cooperativa”, publicada pelo CIRIEC-España. Desde Janeiro
de 2011, é membro do Conselho Nacional para a Economia Social (CNES). Desde 2006,
faz parte do Consejo Asesor da REVESCO (Revista de Estúdios Cooperativos), editada
pela Universidad Complutense de Madrid. Desde 2005, integra o Conselho Editorial da
revista "Estudos de Direito Cooperativo e Cidadania", editada pela Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Paraná (Brasil). Desde 2004, integra a "Comissão Científica
da Economia Social e Cooperativa do CIRIEC- International". É membro da Associação
Internacional de Direito Cooperativo, da Associação Portuguesa de Escritores e da
Associação Portuguesa de Escritores Juristas.

