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No Dia Internacional das Cooperativas deste ano (Coopsday), celebrado a 6 de 
julho, nós, enquanto cooperativas, manifestamos o nosso compromisso com o 
trabalho decente. 
 
Atenta a atual crescente desigualdade, aumento da insegurança no trabalho e 
altos níveis de desemprego, particularmente entre os jovens, o tema do 
Coopsday de 2019 ‘Cooperativas por um Trabalho Decente’ visa apoiar o 8º 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ‘Desenvolvimento inclusivo e 
trabalho decente’. 
 
Para o fazer juntamos forças com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), uma organização com quem trabalhamos mão na mão desde que foi 
criada, e que este ano comemora o seu centenário, focando especialmente o 
futuro do trabalho. 
 
Reafirmámos, recentemente, a nossa amizade centenária, assinando um novo 
Memorando de Entendimento que visa prosseguir a colaboração e promoção 
das cooperativas enquanto modelo de desenvolvimento sustentável na 
prossecução do desenvolvimento inclusivo e sustentável. 
 
Tendo-se a ACI comprometido a ‘respeitar, promover, e agir diligentemente no 
apoio aos princípios fundamentais do trabalho decente’ por meio da Declaração 
da ACI sobre o trabalho decente e contra o assédio, também acolhemos a 
Declaração do Centenário da OIT, adotada a 21 de junho, que se compromete 
com ‘um mundo livre de violência e assédio’, e reconhece as cooperativas e a 
economia social e solidária. 
 
Enquanto cooperativas somos responsáveis por providenciar empregos e 
oportunidades de trabalho a uns incríveis 10% da população mundial 
empregada. Para lá destes números, diferentes estudos confirmaram que, se 
comparado com o emprego noutros setores, os empregos cooperativos 
- São mais sustentáveis no tempo 
- Apresentam uma reduzida diferença entre os mais e menos bem pagos 
- São mais equilibradamente distribuídos entre as áreas rurais e urbanas. 
 
O segundo Princípio Cooperativo Internacional - ‘Controlo Democrático pelos 
Membros’- permite que as comunidades possuam e governem cooperativas em 
conjunto, por meio de um controlo democrático que permite o crescimento 
inclusivo e sustentável, não deixando ninguém para trás. Como empresas 
centradas na pessoa e atores chave do desenvolvimento, as cooperativas 



desempenham um importante papel na criação de trabalho decente e no 
empoderamento social e económico das comunidades locais. 
 
A 6 de julho de 2019, junta-te a nós para celebrar um futuro em que o 
desenvolvimento humano e a justiça social são prioridades. Um trabalho 
decente, inclusivo, e sustentável para todos. 
 
O Dia Internacional das Cooperativas é o nosso dia para transmitir a toda a 
comunidade internacional o papel que desempenhamos na criação de um 
mundo melhor. 
 
Enquanto movimento de homens e mulheres construímos uma economia mais 
justa, ao por as necessidades e aspirações de todos em primeiro lugar. 
 
Construímos uma Sociedade assente nos nossos princípios e valores para criar 
trabalho decente. 
 
Construímos, hoje, o futuro do trabalho. 
 
Feliz Dia Internacional das Cooperativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


