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O Grupo Editorial Vida Económica apos-
tou na edição do estudo de Deolinda Meira 
e Maria Elisabete Ramos, “Governação e 
Regime Económico das Cooperativas - Es-
tado da arte e Linhas de reforma” (disponí-
vel na Livraria online em vidaeconomica.pt 
15 J PVP e 12 J na versão e-book), agora 
agraciado com o Prémio António Sérgio na 
categoria de “Estudos e Investigação” .

“O Prémio António Sérgio significa o re-
conhecimento da investigação, que há anos 
desenvolvo em matérias relativas ao regime 
jurídico das cooperativas”, revelou Deolinda 
Meira ao jornal “Vida Económica”, salien-
tando ainda “o simbolismo do Prémio que 
enverga o nome de António Sérgio”. 

Para Maria Elisabete Ramos, “o Prémio 
António Sérgio significa uma renovada 
atenção dirigida às cooperativas e pode, 

talvez, constituir um estímulo para que ou-
tros estudiosos se interessem por esta área e 
a enriqueçam com as suas reflexões”.

Ambas atribuem a distinção ao facto de 
este estudo “assentar numa visão aberta 
e sem preconceitos”, dado que “vivemos 
tempos em que a nível internacional o re-
gime jurídico das cooperativas é objeto de 
uma reflexão intensa sobre a modernização 
das cooperativas, preservando a identida-
de”. 

QUARTA EDIÇÃO DO PRÉMIO COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE ANTÓNIO SÉRGIO

Candidaturas crescem em nú 
Por ocasião da entrega 
de Prémio António 
Sérgio (2012), Eduardo 
Graça, Presidente 
da CASES, entidade 
criadora deste 
Prémio, assinalou 
uma “participação 
crescente – o número 
de candidaturas, 
considerando somente 
as elegíveis, foi de 44, 
em 2012, e de 55 na 
presente edição”, assim 
como “a melhoria da 
qualidade média das 
candidaturas ao longo 
dos anos”.

DORA TRONCÃO
agenda@vidaeconomica.pt

O Prémio Cooperação e Solida-
riedade António Sérgio constitui 
uma forma pública e solene de 
homenagear as pessoas singulares 
e coletivas que, anualmente se 
distingam em domínios relevan-
tes para a economia social. Nesta 

quarta edição, o número de proje-
tos suscetíveis de serem premiados 
cresceu, conforme revelou ao Vida 
Económica, Eduardo Graça, Pre-
sidente da entidade fundadora do 
Prémio, a CASES: “Houve uma 
participação crescente – o núme-
ro de candidaturas, considerando 
somente as elegíveis, foi de 44, em 
2012, e de 55 na presente edição”, 

assim como “a melhoria da qua-
lidade média das candidaturas ao 
longo dos anos”.  

Os premiados são selecionados 
por um júri, constituído por re-
presentantes nomeados por cada 
uma das entidades cooperadoras 
da CASES e que este ano incor-
porou Ana Maria Silva (UMP 
(Mutualidades)), Cátia Rosas 

(CONFAGRI), Eduardo Figuei-
ra (ANIMAR), Eleutério Alves 
(CNIS), Fernando Cardoso Fer-
reira [UMP (Misericórdias)], José 
Luís Cabrita (CONFECOOP) e 
o Presidente da CASES, Eduardo 
Graça. O júri deliberou a atribui-
ção dos prémios e menções hon-
rosas nas categorias “Inovação 
e Sustentabilidade”, “Estudos e 

A distinção foi atribuída ao 
facto de este estudo “assentar 
numa visão aberta e sem 
preconceitos

Prémio para obra editada pelo Grupo Editorial Vida Economica

Eduardo Graça, presidente da CASES, entrega o Prémio Estudos e Investigação a Deolinda Meira 
e Maria Elisabete Ramos pelo Estudo “Governação e Regime Económico das Cooperativas - Es-
tado da Arte e Linhas de Reforma” (Edição Vida Económica).

O Prémio António Sérgio foi atribuído pela quarta vez e distingue instituições ou pessoas na área da economia social
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Investigação”, “Formação Pós-
-graduada” e “Trabalhos Escola-
res”. Este ano, pela primeira vez, 
foi também atribuído o “Prémio 
Especial Personalidade do Ano”. 

Na categoria “Inovação e Sus-
tentabilidade” foi agraciada a 
Copérnico CRL, a primeira coo-
perativa portuguesa de energias 
renováveis que produz energia 
elétrica 100% verde proveniente 
de instalações de painéis fotovol-
taicos, alocados preferencialmente 
em telhados de IPSS. Houve nesta 
categoria menções honrosas para a 
Câmara Municipal de Esposende, 
ENTRAJUDA – Associação para 
o Apoio a Instituições de Solida-
riedade Social e Horas de Sonho, 
apoio à criança e à família, CRL. 

O estudo de Deolinda Meira e 
Maria Elisabete Ramos, “Gover-
nação e Regime Económico das 
Cooperativas - Estado da arte e 
Linhas de reforma”, editado pelo 
Vida Económica, foi o premia-
do na classe “Estudos e Investi-
gação”. Os objetivos definidos 
para este estudo foram repensar a 
identidade cooperativa à luz das 
exigências do século XXI; apre-
sentar propostas para a renovação 
do ambiente legal do setor coo-
perativo em Portugal; identifi car 
os aspetos do regime jurídico das 
cooperativas a necessitarem de al-
teração; e elaborar propostas de 
alteração do regime jurídico das 
cooperativas nos domínios da go-
vernação e do regime económico. 

Na “Formação Pós-graduada” 
foi premiado o curso de Pós-
-Graduação em Economia Social 
do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universida-
de de Lisboa.

Nos “Trabalhos Escolares” foi 
a vez da Escola Profi ssional Ma-
riana Seixas, com projetos em-
preendedores, inovadores, sus-
tentáveis e com responsabilidade 
social que envolveram os alunos 
ao longo do ano na respetiva ela-
boração, integrando as áreas da 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
Social, promovendo o desenvol-
vimento integrado na comunida-
de e a participação em iniciativas 
de economia social e solidária. 

Foi ainda atribuída uma Men-
ção Honrosa ao Sarau Solidário, 
da Escola Básica e Secundária de 
Fajões. O Sarau Solidário é uma 
atividade de angariação de bens de 
consumo de primeira necessidade 
que culmina num espetáculo.

A Personalidade do Ano de 
2014 na Economia Social foi 
o Padre Lino Maia, que, desde 
2006, é Presidente da Direção da 
CNIS – Confederação Nacional 
das Instituições de Solidarieda-
de. Esta candidatura foi proposta 
pelo Centro Social de Ermesinde.

“As entidades que apresenta-
ram candidaturas ao longo dos 
anos e, em particular, as vence-
doras correspondem a projetos 
que têm relevância e impacto 
real na vida das comunidades e 

das pessoas como, por exemplo, 
a CRESAÇOR, com atividade 
estruturante no setor da econo-
mia social, na Região Autóno-
ma dos Açores, e a Cooperativa 
Fruta Feia, projeto inovador na 
promoção do relacionamento 
entre produtores e consumidores 
de fruta, seu reaproveitamento e 
distribuição”, explica o Presiden-
te da CASES, Eduardo Graça. E 
ressalta que “o Prémio é, no es-
sencial, de natureza simbólica, 

visando prestigiar as entidades e 
personalidades que tenham de-
senvolvido atividades, projetos 
e iniciativas com relevância no 
setor da economia social, sendo 
atribuído um diploma e “3000 
euros às candidaturas vencedo-
ras, nas quatro categorias, e um 
diploma às menções honrosas (o 
prémio pecuniário nas catego-
rias de trabalhos escolares e pós 
graduações revertem a favor das 
respetivas escolas)”. A categoria 

Personalidade do Ano, criada na 
presente edição (2015) também 
tem como prémio um diploma.    

Para a próxima edição, a lançar 
no presente ano de 2016, Eduar-
do Graça revela à “Vida Econó-
mica” que a organização pretende 
“manter as categorias já criadas e
fazer culminar o Prémio com uma 
cerimónia simbólica, com mais
forte projeção pública, que possa
assumir a natureza de uma ‘Gala 
da Economia Social’.

mero e qualidade

Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência, marcou presença na entrega dos Prémios 
António Sérgio, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

O Padre Lino Maia, presidente da Direção da CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, re-
cebe o Prémio Personalidade do Ano de 2014 das mãos do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
José António Vieira da Silva.

O número de candidaturas, considerando somente as elegíveis, foi de 44, em 2012, e de 55 na 
presente edição.


