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EDUCAÇÃO O Mestrado em Ges-
tão de Organizações de Economia 
Social foi distinguido com o «Pré-
mio Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio 2016», atribuído pela 
CASES - Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social. 

Na nota do jurí refere-se que ma 
“Categoria Formação Pós-Gradu-
ada vence o Instituto Politécnico 
de Santarém, Escola Superior de 
Gestão e Tecnologia, com o Mes-
trado 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 con-
textos nacional e internacional”.

Segundo a informação da CASES, 
este prémio, na categoria «Forma-
ção Pós-Graduada» visa premiar 
«instituições de ensino superior 
que se tenham distinguido pela 
qualidade da sua oferta formativa 
de nível pós-graduado (incluindo 
especializações, pós-graduações, 
mestrados e doutoramentos) no 
âmbito da Economia Social».

A CASES é a instituição de refe-
rência na Economia Social em 
Portugal, e este é o prémio mais 
importante do género, que existe 
no nosso País. “A nossa candidatura 

foi a escolhida de entre 4 fi nalistas, 
sendo os restantes candidatos per-
tencentes ao Instituto Politécnico 
do Porto, ao Instituto Superior de 
Serviço Social do Porto, e ao Insti-
tuto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas (Universidade de Lis-
boa)”, rwefere a equipa vencedora 
da EscolaSuperior de Educação de 
Santarém.

Este prémio é o resultado de 
um trabalho de equipa, não só da 
coordenação do curso mas de todos 
os docentes e alunos, nas 5 edi-
ções que o curso já leva, e que tem 

obtido um excelente feedback, por 
parte de todos os nossos parceiros. 
Estamos certos de que este prémio 
irá contribuir ainda mais para a 
afi rmação do curso, no panorama 
da formação pós-graduada em Ges-
tão de Organizações de Economia 
Social.

Além da distinção honorífi ca, o 
Prémio consiste na atribuição de 
um montante pecuniário, que deve-
rá ser destinado ao apoio fi nanceiro 
de alunos na frequência do curso, 
de acordo com critérios a divulgar 
em breve.

Mestrado de Economia Social da ESGS vence 
prémio cooperação António Sérgio”
Este é o prémio mais 
importante do nosso 
País e a candidatura da 
ESGS foi a escolhida de 
entre 4 fi nalistas


