
                                                                                                           
 
97ª Edição do Dia Internacional das Cooperativas comemorada no Sábado, 6 de Julho, em Coimbra 
 
O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social preside à Sessão de Encerramento das 
Comemorações 
 
No próximo dia 6 de julho, mais de 1,2 mil milhões de cooperadores de todo o mundo irão celebrar o 
Dia Internacional das Cooperativas, este ano subordinado ao tema “Cooperativas por um trabalho 
digno”, uma mensagem que pretende reforçar a ideia de que as cooperativas são empresas 
centradas nas pessoas, valorizando a democracia, o desenvolvimento humano e a justiça social no 
local de trabalho. 

Em Portugal, a cerimónia comemorativa deste Dia será organizada pela CONFECOOP e pela 
CONFAGRI, com o apoio da CASES, e terá lugar pelas 14h30, na sede da anfitriã do evento, a PLURAL 
– Cooperativa Farmacêutica, Crl., em Coimbra. 

O Dia Internacional das Cooperativas, comemorado todos os anos no primeiro sábado de julho, tem 
como objetivo divulgar o trabalho meritório das cooperativas, destacar as metas do movimento 
cooperativo internacional em paralelo com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU e fortalecer e fomentar as parcerias entre este movimento e outros agentes, como governos 
(locais e nacionais) e organismos internacionais. 

De acordo com estimativas recentes, as cooperativas empregam em todo o mundo ou são a principal 
fonte de rendimento de mais de 279 milhões de pessoas – quase 10 % do total da população 
trabalhadora da humanidade. 

No plano nacional, Manuel dos Santos Gomes, Presidente da CONFAGRI, frisa que “o movimento 
cooperativo em Portugal já conquistou um lugar de grande destaque na economia nacional, pois 
segundo os dados da última Conta Satélite da Economia Social, referente a 2013, só o setor 
cooperativo soma 2.117 entidades que representam cerca de 25 mil empregos e cerca de 490 
milhões de euros no VAB nacional. Dados que não podem ser ignorados pelos portugueses.” 

Sobre o Programa 

Na Sessão de Abertura da cerimónia comemorativa, intervirão o Presidente da Cooperativa anfitriã, 
Luís Silvestre, o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, e o Presidente da 
CASES, Eduardo Graça. 

Após a leitura da Mensagem da Aliança Cooperativa Internacional, segue-se a Conferência 
“Desenvolvimento inclusivo – As Cooperativas por um trabalho digno” com moderação de Rogério 
Cação, Presidente da CONFECOOP e a intervenção de Ana Paula Rosa da OIT – Organização 
Internacional do Trabalho.  

 Sucede-se a Homenagem Póstuma ao Professor Doutor Jorge de Sá, figura de reconhecido mérito 
no setor na Economia Social, nacional e internacional. 

A Sessão de Encerramento estará a cargo do Presidente da CONFAGRI, Manuel dos Santos Gomes, de 
Rogério Cação, Presidente da CONFECOOP e do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, José Vieira da Silva. 

A CONFECOOP e a CONFAGRI convidam-no a juntar-se às Comemorações. A entrada é livre. 
Inscrições https://freeonlinesurveys.com/s/vWzKCc25#/0  ou para Confecoop@mail.telepac.pt  

Contacto: helenabranquinho@confagri.pt; Telm. 968137417  


