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Apresentação do curso  

 

As organizações de Economia Social assumem um papel de cada vez maior relevo nas 

sociedades desenvolvidas, enquanto prestadoras de serviços essenciais, em áreas em que 

nem o Estado, nem o mercado oferecem soluções eficazes. Compreendem um leque bas-

tante alargado de instituições de cariz privado e sem fins lucrativos, onde se incluem, por 

exemplo, associações, cooperativas, mutualidades, fundações, centros sociais e paroqui-

ais, ONG’s, misericórdias, entre outras.  

Num contexto em que enfrentam cada vez maiores exigências quanto à qualidade e à na-

tureza dos serviços prestados, e em que se deparam com fortes constrangimentos financei-

ros, as organizações de Economia Social necessitam de profissionais altamente qualifica-

dos, que lhes permitam afirmar-se no tecido socioeconómico.  

 

Objet ivos  

 

Este curso de pós-graduação visa dotar os participantes dos conhecimentos, competências 

e instrumentos de gestão essenciais, de modo a melhorar a qualidade do desempenho das 

organizações de Economia Social e aumentar a sua capacidade de responder aos desafios 

com que se deparam ou irão deparar. 

 

 
 

Destinatários 

Esta Pós-graduação tem como principais destinatários: 

 Detentores de formação superior em Serviço Social, Educação So-

cial, Psicologia, Economia, Gestão e demais áreas, que desenvol-

vam ou tencionem desenvolver a sua atividade profissional em or-

ganizações de Economia Social; 

 Dirigentes e profissionais, com formação de base diversificada, 

que assumam funções de direção e gestão em organizações de Eco-

nomia Social.  

A frequência total deste curso com aproveitamento confere ao aluno um diploma de Pós-graduação, numa 

instituição credível, no qual se inclui a classificação média final obtida, bem como a obtenção de 13 ECTS. 



Módulo 1 -  Economia e políticas sociais (20 horas) 

1. Economia e política social e sua relevância no contexto atual; 

2. Economia e política social, estado e sociedade; 

3. Economia e política social: aposta estratégica e relevância na 
União Europeia: 

4. Economia informal como recurso/transição e exclusão social; 

5. Pobreza e exclusão social; 

6. Desigualdades e desemprego; 

7. Envelhecimento, pensões e Segurança social; 

8. Perceção institucional da problemática e considerações finais. 

 

Módulo 2 - Gestão financeira em organizações de economia 
social (20 horas) 

1. A contabilidade como sistema de informação; 

2. Leitura das peças fundamentais da contabilidade; 

3. Indicadores económico-financeiros das organizações da eco-
nomia social; 

4. A sustentabilidade das organizações da economia social; 

5. O financiamento das organizações da economia social. 

 

Módulo 3 - Planeamento e gestão estratégica em organizações 
de economia social (20 horas) 

1. O planeamento como função fundamental da gestão; 

2. Definição de objetivos e planos estratégicos; 

3. Análise ao ambiente externo e interno de uma organização; 

4. Análise SWOT e definição de estratégias; 

5. Técnicas de apoio à formulação de estratégias; 

6. Tomada de decisão. 

Módulo 4 - Contratação pública (9 horas) 

1.    Apresentação geral do tema (Programa e objetivos, Expectati-

vas dos formandos); 

2.     Planeamento e gestão de compras; 

3.     Os principais tipos de procedimentos (Ajuste Direto, Concur-

so Público, Concurso Limitado com prévia qualificação); 

4.      Conclusões finais e debate.  

O curso terá um total de 135h, em regime pós-laboral (6ª feira das 18h30 às 21h30 e sábado 

das 9h00 às 13h00), distribuídas por 7 módulos letivos e um módulo de Seminários: 

Módulo 5 - Marketing em organizações de economia 
social (20 horas) 

1. Conceitos e principais objetivos do Marketing; 

2. Definição do mercado-alvo; 

3. Análise do público-alvo e da concorrência; 

4. Segmentação de mercados; 

5. Estratégia de marketing: marketing-mix; 

6. Marketing Social;  

7. Estudos de caso em organizações de economia social;  

 

 

Módulo 6 - Métodos quantitativos (35 horas) 

1. Estatística descritiva; 

2. Modelos de regressão linear simples; 

3. Modelos de regressão linear múltipla; 

4. Modelos com dados em painel; 

5. Modelos probabilísticos; 

6. Análise cluster. 

 

Módulo 7—Fiscalidade do terceiro setor (9 horas) 

1. Introdução: a importância dos aspetos contabilísticos; 

2. Enquadramento em IRC das entidades que não exer-
cem a título principal atividades de natureza comerci-
al, industrial ou agrícola; 

3. A tributação das entidades do setor não lucrativo em 
IVA;  

4. Obrigações declarativas (modelo 22, IES, modelo 25 
e outras). 

Módulo 8—Seminários (6 horas) 

Ao longo do curso serão efetuados diversos seminários, 
contando com a presença de dirigentes de organizações de 
economia social. 

 

 

 

 



Docentes 

 

Óscar Afonso - Professor associado com agregação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Leciona 

nos três ciclos de estudos – licenciatura, mestrado e doutoramento. É membro fundador do NIFIP (Núcleo de Investi-

gação em Finanças Públicas e Política Monetária) e do OBEGEF (Observatório de Economia e Gestão de Fraude, 

sendo seu presidente), e é membro do CEF.UP (Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto). É autor 

de livros, de capítulos em livros, de artigos em revistas científicas internacionais, de working papers e de comunica-

ções em congressos internacionais. Tem realizado consultadoria, como membro de equipas técnicas e como coorde-

nador.  

Manuel Carlos Nogueira - Professor no ISSSP. Doutorando em Gestão de Empresas, área de especialização de Es-

tratégia, na Faculdade de Economia da Universidade do Coimbra. Possui ainda o Mestrado em Finanças, Licenciatu-

ra em Gestão de Empresas e Bacharelato em Contabilidade e Administração. Possui ainda uma Pós-Graduação em 

Economia. Atualmente exerce ainda a atividade de Consultor de Gestão empresarial, tendo sido Diretor Administrati-

vo e Financeiro de diversas empresas durante mais de vinte anos. Formador certificado e membro da Ordem dos 

Economistas do Colégio da Especialidade de Economia e Gestão Empresariais.  

António Cardoso - Doutorado em Engenharia Têxtil - Gestão e Design, Mestrado em Design e Marketing  e Licen-

ciado em Marketing. É Professor Auxiliar na Universidade Fernando Pessoa. Publicou 20 artigos em revistas especi-

alizadas e 21 trabalhos em atas de eventos, possui 2 capítulos de livros e 1 livro publicados. Possui 1 item de produ-

ção técnica. Participou em 4 eventos no estrangeiro e 21 em Portugal. Atua na área de Economia e Gestão.   

Fernando Martins - Licenciado em Administração Pública e Pós-Graduado em Contabilidade e Finanças Locais. 

Chefe da Divisão Municipal de Compras da Câmara Municipal do Porto. Formador em Contratação e compras públi-

ca,  Gestão de existências, Controlo interno, Organização e funcionamento das autarquias locais e Gestão orçamental. 

Abílio José de Sousa - Licenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 

Técnica de Lisboa. Após 30 anos de carreira na Autoridade Tributária, onde desempenhou funções de Chefe da Divi-

são de Liquidação do IRC, é atualmente consultor de empresas na área da fiscalidade. Paralelamente desenvolve e 

coordena um projeto ligado à formação também na área da fiscalidade.  Formador em diversas instituições e autor do 

livro “Estatuto dos Benefícios Fiscais” – anotado e comentado, editado pela “Vida Económica.” em 2013. 

Informações gerais: 

 Investimento: € 1.250,00; 

 Pagamento de € 500,00 na ato de inscrição, € 250,00 até ao dia  29 de fevereiro de 2016, € 250,00 até ao 

dia 31 de março de 2016 e € 250,00 até ao dia 30 de abril de 2016; 

 Desconto de 10% para alunos e antigos alunos do ISSSP, para sócios do OBEGEF e candidatos que efe-

tuem o pagamento total no ato de inscrição; 

 Boletim de inscrição (disponível on-line em www.isssp.pt); 

 Possibilidade do aluno efetuar módulos isolados.  

 

Notas: caso o curso não se realize por motivos alheios aos alunos, o valor da primeira prestação será a estes reembol-

sado. Em caso de desistência do curso por parte do aluno, as prestações entretanto pagas não serão reembolsadas. 


