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MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL
(7.ª edição)
Mestrado reacreditado incondicionalmente 
pela A3ES

Está a decorrer, até ao dia 7 de Julho, a 2.ª fase de apresentação de candidaturas à 7.ª edição do
Mestrado em Economia Social da Católica Porto. A 3.ª fase de apresentação de candidaturas decorrerá
até ao dia 1 de Setembro.
Embora o curso conte já com um conjunto de candidatos que permitirá assegurar o funcionamento da
sua 7.ª edição, ainda é possível admitir mais alguns.
Recentemente o curso foi reacreditado, de forma incondicional, pela A3ES – Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior.
A política da UCP em relação a este mestrado no que se refere às propinas é de que, como regra
geral,  a  parte  a  cargo  dos  alunos  seja  de  1500  euros  (e  não  o  valor  total  das  propinas  dos
mestrados da UCP), podendo haver isenção total em casos a ponderar pela Direcção do mestrado.
Duas instituições que vão providenciar apoio a esta 7.ª edição são a  CASES – Cooperativa António
Sérgio para a Economia Social e a Fundação Montepio, patrocinando cada uma delas a totalidade das
propinas de um aluno.
A contrapartida da atribuição destes apoios aos alunos é a sua colaboração num, ou em vários dos
cerca  de  trinta  projectos  nacionais  e  internacionais  em  curso  na  ATES  –  Área  Transversal  de
Economia Social da Católica Porto que cobrem domínios diversos como a formação para organizações
de  economia  social,  investigação,  empreendedorismo  social,  projectos  de  desenvolvimento
comunitário, cooperação para o desenvolvimento e observatório social.
Como primeiro passo para a formalização da candidatura é indispensável o envio de, pelo menos, o
formulário de candidatura e o CV, para o seguinte endereço:  candidaturas@porto.ucp.pt. Isto não
invalida  a  necessidade  de  serem entregues,  desejavelmente nessa  altura,  ou logo que posível  os
restantes  documentos  que  são  precisos  para  completar  o  processo  de  candidatura  e  que  estão
referidos  no  site  do  mestrado  (http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-
pt/14/economia-social#/4/candidaturas)
O formulário de candidatura está disponível no seguinte endereço:
http://www.feg.porto.ucp.pt/user/files/boletim_candidatura_2015_16.pdf
Quem estiver interessado em saber mais sobre a organização e sobre o funcionamento do curso poderá
consultar  o  seu  site,  ou  entrar  em  contacto  com  o  seu  director  (amendes@porto.ucp.pt;
carvalho.mendes@sapo.pt).
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