Deolinda Meira

Licenciada, mestre e Doutora em Direito, com uma tese subordinada ao tema “O regime
económico das cooperativas em Portugal. O capital social”.
Professora no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto
Politécnico do Porto. Diretora do Mestrado em Gestão e Regime Jurídico-Empresarial da
Economia Social. Centra a sua investigação no regime jurídico das cooperativas e da
economia social, sendo autora de comunicações científicas, monografias, capítulos de
livros e artigos sobre estas temáticas.
Editor da Revista Cooperativismo e Economia Social da Universidade de Vigo.
Membro investigador do CEOS.PP (Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do
Politécnico do Porto), no âmbito do qual coordena a linha de investigação sobre economia
social.
Membro de Grupos de Investigação e redes, tais como:SGECOL - Study Group on
European Cooperative Law; IBECOOP – Instituto Brasileiro de Estudos em
Cooperativismo; CIRIEC Portugal; Asociación Internacional de Derecho Cooperativo; e
da Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social
y Solidaria.

Susana Bernardino

Susana Bernardino é Licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia do Porto e
doutorada em Gestão pela Universidade Portucalense, com dissertação realizada no
âmbito do empreendedorismo social. Professora Adjunta do Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto, na área da Gestão. Investigadora do Centro de
Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto (CEOS.PP), nas linhas de
Empreendedorismo e Inovação e Economia Social.

É autora de vários capítulos de livro e artigos em revistas científicas na área do
empreendedorismo social.

Ana Luísa Martinho

Ana Luisa Martinho é socióloga, licenciada e mestre em Sociologia, com Título de
Especialista em Recursos Humanos e doutoranda de Economia Social pela Universidade
de Valência. Tem participado em projetos de investigação e de investigação-ação que
versam as temáticas da inserção socio laboral de pessoas em situação de vulnerabilidade,
da diversidade e igualdade de género, do voluntariado, da qualidade e da qualificação em
organizações do terceiro sector, da inovação social e organizacional. Docente nas áreas
da gestão e desenvolvimento de recursos humanos no Politécnico do Porto, Investigadora
nas linhas de Recursos Humanos e Economia Social do CEOS – Centro de Estudos
Organizacionais e Social do Politécnico do Porto. Formadora e consultora da Associação
A3S, no âmbito de projetos de desenvolvimento organizacional para a Economia Social
(PRIO, Q3, FAS, SIQ, Qual_IS).

