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Destinatários

Mestrado em
GESTÃO DE 

ORGANIZAÇÕES 
DE ECONOMIA 

SOCIAL
(9ª edição)

O Mestrado em Gestão de Organizações de Economia 

Social destina-se a pessoas habilitadas com o grau de 

licenciatura em qualquer área de formação académica, 

que exerçam ou ponderem vir a exercer funções 

dirigentes em Organizações de Economia

Social.

Para esclarecimentos adicionais contacte a 
coordenação de curso

coord.mgoes@esg.ipsantarem.pt

PME¿s e empresas de grande dimensão, agências de marketing, agências 
de publicidade, organizações com fins não lucrativos, instituições 
Bancárias e Seguradoras, Administração Pública, Institutos do Estado e 
outras

O Mestrado em Gestão de Organizações de Economia 

Social foi distinguido, em 2016, com o Prémio Cooperação 

e Solidariedade António Sérgio, na categoria Formação Pós 

Graduada. Este prémio é atribuído pela CASES - 

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.





1ª Fase:
de 20 de maio a 28 de junho de 2020

2ª Fase:
(Apenas para candidatos com residência num dos 
Estados-membros da União Europeia)
de 23 de julho a 20 de setembro de 2020

Calendário letivo:
de outubro de 2020 a junho de 2021 (1º ano)
de outubro de 2021 a janeiro de 2022 (2º ano)

Horário letivo:
- 6ª feira, das 19.00 às 23.00 horas
- Sábado, das 9.00 às 18.00 horas

Metodologias de Investigação
Gestão Financeira
Atores e Experiências da Economia Social
Dissertação/Projeto Aplicado/Estágio de Natureza
 Profissional

Dissertação/Projeto Aplicado/Estágio de Natureza 
 Profissional



Enquadramento da Economia Social
Quadro Jurídico e Fiscal das Organizações de  
    Economia Social
Ética e Responsabilidade Social das Organizações              
 de Economia Social
Políticas Públicas e Parcerias Sociais
Liderança e Gestão de Pessoas
Marketing das Organizações de Economia Social

Direito do Trabalho
Projetos de Empreendedorismo Social
Informação Contabilística de Gestão
Economia e Inovação Social
Qualidade e Certificação
Gestão Estratégica nas Organizações                    
de Economia Social

1º sem


1º sem


1º sem
1º sem
1º sem
1º sem


2º sem
2º sem
2º sem
2º sem
2º sem
2º sem

1º sem
1º sem
1º sem


1º sem




2º sem

Descrição Plano de Estudos

1º Ano

2º Ano

Candidaturas
9ª Edição (início em outubro de 2020)

O setor da Economia Social inclui uma grande variedade 
de entidades, como IPSS, associações, cooperativas, 
mutualidades, misericórdias, fundações,  centros 
paroquiais,etc.

Este cada vez mais importante setor económico e social 
tem vindo a intervir em atividades onde nem o Estado nem 
o mercado oferecem soluções suficientes, tanto em 
quantidade como em qualidade. 
No contexto atual, as organizações de Economia Social 
necessitam de profissionais altamente qualificados, 
capazes de responder com eficácia e eficiência aos 
desafios que lhes são colocados e que atendam às novas 
necessidades de bem-estar social e de combate à 
exclusão.

Para suprir esta lacuna, este curso procura ser um apoio 
substantivo às organizações de Economia Social, 
principalmente no que respeita à formação de alto nível 
dos seus atuais e futuros dirigentes. 
Acresce, ainda, que a complexidade crescente em matéria 
de respostas sociais exige uma capacitação cada vez 
maior destas entidades em matéria de competências de 
gestão, reforçando a empregabilidade de pessoas 
qualificadas com este curso e a sua progressão na 
carreira.


