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“ No final desta semana de trabalho e convívio, posso 
dizer que me sinto uma privilegiada por ter sido 

selecionada para participar na Academia.
Levo de Évora novos amigos, novos conhecimentos e 
um novo ânimo para continuar a investir o meu tempo e 

dedicação à Economia Social.
Um bem-haja à CASES por nos proporcionar esta 

fantástica experiência. ” Joana

“ Muito obrigado  a todos, principalmente à equipa da 
CASES por toda a paciência que tiveram connosco.

Muito obrigado à CASES, sem vós não teríamos a 
coragem, a estrutura e o foco para avançarmos com o 

nosso projeto.
Lembrar-nos-emos para sempre de vós! “  Samuel

“ Agradecer uma vez mais por esta oportunidade 
direcionada aos jovens e por todas as questões que 

deram apoio e motivação para a nossa participação.
Que continuem a dar força, motivação e formação à 

camada jovem e empreendedora da nossa sociedade.
Obrigada por acreditarem em nós! ”  Ydunay

“ Honestamente, tudo foi perfeito. Em nenhum 
momento a teoria ultrapassou a prática e vice-versa. 
Foi impressionante o grau de inspiração que cada 

convidado transmitia.
Obrigada à equipa da CASES e a todos os restantes 
convidados. Foram excecionais e espero reencontrar 

todos em breve.
Obrigada também ao grupo que é incrível e me fez sentir 
“em casa” em tão pouco tempo. Nunca vou esquecer 

esta semana. Obrigada CASES! ” Joana

“ Esta experiência fortaleceu-me enquanto pessoa 
pela constante partilha e companheirismo que foi 
criada por este magnífico conjunto de pessoas.
Pensar que o futuro da ES está nas mãos de pessoas 
criativas e genuínas, preocupadas com o bem-estar 
dos outros, dá-me força, energia e resiliência para 
não desistir.
A Academia é uma fonte inspiradora, que capacita e 
fortalece jovens, dando-lhes asas para voar.
Um agradecimento a toda a equipa da CASES, e 
todas as pessoas/convidados e organizações pela 
experiência de vida(s) partilhadas. “  Raquel

“ Um enorme obrigada pelo que fazem, pelo que são e 
pelo que dão às pessoas e a este sector.
Esta experiência foi extraordinária a todos os níveis, 
no que respeita aos formadores, aos temas, às visitas, 
aos convidados e à seleção do grupo de participantes.
Senti-me em casa ao longo destes dias todos. “  Elsa

“ Obrigada por esta oportunidade. A formação desta 
Academia logo por si só nos mostra a fortíssima 
componente de economia social por parte da CASES. 
Toda a dinâmica e interação só foi possível pela 
forma estruturada e pensada de toda a semana para 
nos proporcionarem o melhor. “  Inês

“ Excelente organização e disponibilidade em 
tudo o que necessitámos. Foram dias de muitas 
aprendizagens, novos conhecimentos e troca de 
experiências.
Levamos desta semana amigos que essencialmente 
ficarão para a vida. “ Patrícia

“ … há pouco a melhorar. A organização da Academia 
está de parabéns. Sem o apoio da CASES não seria 
possível esta experiência. ” Bruno
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“ Desde as formações, às visitas a entidades de 
Economia Social, às conversas após o jantar, todos 
os momentos se complementaram, criando uma 
experiência verdadeiramente inesquecível, quer 
a nível pessoal, quer a nível profissional. “ Ruben

“ A Academia, para além dos nos mostrar o que 
é e como funciona a Economia Social, contribuiu 
muito para conseguirmos criar e mudar a nossa 
visão sobre este sector em Portugal e acima de 
tudo para nos incentivar a uma atuação e posição 
mais social.
Talvez esta seja a área que irei escolher para o 
meu progresso académico e é certamente uma 
nova forma de ser e estar daqui para a frente.
Irei tentar implementar e melhorar o meu projeto.“ 
Jessica

“ A Academia é uma excelente iniciativa que 
me deu a possibilidade de conhecer melhor a 
economia social, e deu-me algumas competências 
no sentido de desenvolver no futuro um projeto 
social. Parabéns pela iniciativa e obrigada pela 
oportunidade! ”  Vera

“ Considero a Academia uma excelente iniciativa 
no sentido do desenvolvimento de competências 
nos jovens e na “abertura” de horizontes para a 
área da Economia Social.
Com a minha participação nesta edição tive 
oportunidade de aprofundar alguns dos 
conhecimentos que já tenho, e principalmente, 
a oportunidade de, enquanto representante 
da Animar, apoiar alguns dos participantes na 
estruturação das suas ideias, com algum sentido 
crítico e com algumas informações que lhes são 
relevantes para o futuro dos seus projetos.“ Olga
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