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NA
HORA

MESTRADO EM GESTÃO E 
REGIME JURÍDICO-
EMPRESARIAL DA 
ECONOMIA SOCIAL – 
2.ª FASE DE CANDIDATURA

O Mestrado em Gestão e Regime Jurídico-Empresarial 
da Economia Social visa responder às exigências 
económico-sociais que se colocam ao setor da Economia 
Social.
A nível europeu e internacional, vários documentos têm 
destacado a importância de uma formação adequada no 
âmbito da economia social, que não se baseie, apenas, 
no modelo empresarial predominante.
Várias Resoluções, Comunicações e Declarações da UE 
referem a necessidade de «fomentar a participação da 
economia social nas atividades educativas, formativas e 
de capacitação profissional que visem a aquisição de 
competências e a aprendizagem ao longo da vida, e que 
se deve estudar a possibilidade de promover e incluir o 
modelo de empreender assente na economia social nos 
currículos os diferentes planos de estudo nas diferentes 
etapas educativas». Em Portugal, a Lei de Bases da 
Economia Social consagra, no seu art. 10.º, a 
necessidade de o Estado «incentivar a investigação e a 
inovação na economia social, a formação profissional no 
âmbito das entidades da economia social, bem como 
apoiar o acesso destas aos processos de inovação 
tecnológica e de gestão organizacional».
É na sequência destas recomendações, que surge o 
Mestrado em Gestão e Regime Jurídico-Empresarial da 
Economia Social, o qual visa dar respostas às exigências 
económico-sociais que se colocam ao setor da Economia 
Social, um setor em crescimento e permanente 
transformação.
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AGRIVAL2022 - CONFAGRI 
DEBATE OS NOVOS DESAFIOS 
DO SETOR AGROALIMENTAR 

A CONFAGRI volta a marcar presença em mais uma edição da 
AGRIVAL – Feira Agrícola do Vale de Sousa, em colaboração 
com a Cooperativa Agrícola local, a COOPENAFIEL, este ano 
com um Colóquio subordinado ao tema “Novos Desafios do 
Setor Agroalimentar”, agendado para o dia 23 de Agosto, às 
10 horas.

A Sessão de Abertura, que terá lugar no Auditório do Pavilhão 
de Feiras, estará a cargo de Susana Oliveira, Vereadora da 

, Adriano Campos, Presidente 
da Cooperativa Agrícola de Penafiel, e de Carla Alves, Diretora 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte.

Segue-se um Painel, moderado pela jornalista Teresa Silveira, 
dedicado a Projetos dinâmicos de Jovens Agricultores da região 
do Vale do Sousa: “Projetos de uma Nova Agricultura”.
“Este Colóquio, cujo propósito será a promoção e divulgação de 
projetos de jovens agricultores, pretende destacar, por um lado, 
a importância da renovação geracional no impulsionamento do 
setor agrícola, mostrando casos práticos de sucesso da região 
do Vale do Sousa. Por outro lado, debater os desafios e as 
oportunidades que se colocam à atividade agrícola nesta 
região”, refere Idalino Leão, presidente da CONFAGRI.
Já Adriano Campos, presidente da COOPENAFIEL adianta que 
“em colaboração com a CONFAGRI procuramos, com esta 
iniciativa, sensibilizar os agricultores desta região para a 
importância do Cooperativismo e das vantagens do trabalho 
conjunto que já desenvolveram, tendo em vista aumentar a 
capacidade de resposta e melhorar a competitividade do setor”.

A conclusão dos trabalhos estará a cargo do Secretário de 
Estado da Agricultura, Rui Martinho.

Poderá Consultar o Programa em:

A CONFAGRI convida-o a participar. A Entrada no Colóquio é 
livre, mas sujeita a inscrição.

Contacto para inscrição:
Helena Branquinho

Email
Tel. 968 137 417

Câmara Municipal de Penafiel

https://www.confagri.pt/content/uploads/2022/08/Novos-
Desafios-do-Setor-AgroAlimentar-23-08-Agrival-
programa.pdf

helenabranquinho@confagri.pt
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