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EUROPEAN SOCIAL ECONOMY AWARD
– JOÃO SALAZAR LEITE (EX-DIRIGENTE 
DA CASES) PREMIADO
CASES

Decorreu no passado dia 12 de outubro, em 
Liubliana (Eslovénia) a Gala dos European Social 
Economy Awards 2021. Um dos Prémios Especiais 
foi atribuído a João Salazar Leite, cujo percurso 
profissional se destacou não só pelos seus contributos 
para a Economia Social em geral, mas também para 
o movimento cooperativo em particular, que também 
se refletiram nas suas participações no âmbito da 
OCPLP, congratulando-se, por tal, a CASES com esta 
meritória atribuição.

Os Prémios de Economia Social da União Europeia 
são uma iniciativa da Social Economy Europe para 
aumentar a visibilidade da Economia Social, das suas 
organizações e das soluções coletivas que propõem 
para os desafios sociais, ambientais, económicos e 
tecnológicos mais urgentes da atualidade.

Consulte a intervenção de João Salazar Leite na Gala 
dos European Social Economy Awards 2021 AQUI.

Sobre João Salazar Leite
Licenciado em Direito, dedicando-se a assuntos 
cooperativos desde 1976.

Autor de várias obras sobre o cooperativismo e de 
artigos publicados em diversas revistas de estudos 
sobre as temáticas cooperativa e da economia social, 
incluindo, recentemente, “Enquadramento histórico-
social do movimento cooperativo” (2018) ou 
“António Sérgio: breves percurso e herança” (2018).
Trabalhou também no Parlamento europeu e em 
assuntos de turismo e emprego.

SAUDAÇÃO DE NATAL E NOVO ANO
Eduardo Graça
Presidente da Direção da OCPLP

Este é o último Boletim do ano de 2021 
continuando a assegurar com regularidade a 
partilha de informação entre todos os membros 
da OCPLP. Sabemos das dificuldades da maior 
parte dos membros da OCPLP em manter, na 
presente situação de pandemia, a sua atividade 
normal pelo que mais importante se torna a 
persistência em manter o Boletim Cooperativista.

A via digital que tem sido cada vez mais utilizada 
na atividade das organizações tornou-se, na 
verdade, um benefício por permitir de forma ágil 
e económica cumprir objetivos entre os quais a 
prestação de informação acerca de atividades de 
interesse comum. Podemos certamente fazer mais 
e melhor neste como noutros campos.

Desejamos, apesar das vantagens deste tipo 
de comunicação, regressar, o mais brevemente 
possível, aos encontros presenciais que permitem 
um relacionamento humano mais caloroso 
e condizente com os princípios e valores do 
cooperativismo unindo, no caso da OCPLP, 
dirigentes e trabalhadores de organizações de 
povos e países distantes pela geografia mas 
próximos pela língua e vontade de cooperação.

Em nome da direção da OCPLP desejo a todas, e 
todos, os dirigentes, cooperadores e trabalhadores 
das organizações membros da OCPLP os desejos 
de um Feliz Natal e Bom Ano Novo. 

Dezembro de 2021

https://www.socialeconomy.eu.org/2021/11/23/on-the-social-economy-insights-from-a-european-social-economy-awards-winner/
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Representou o Inscoop e a CASES na União Europeia, 
na Aliança Cooperativa Internacional, na OCDE, 
no PNUD e noutras organizações internacionais de 
estudos e investigação cooperativa.

APRESENTAÇÃO DA CASES À COMITIVA 
DE PRESIDENTES DE COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO BRASILEIRAS
CASES

Na sequência de uma ação de cooperação entre 
a OCB e a CASES, deu-se, no passado dia 17 de 
novembro um produtivo e muito interessante 
encontro entre a CASES e uma comitiva de 
Presidentes de Cooperativas de Crédito Brasileiras 
do Estado de São Paulo, composta por cerca de 
35 dirigentes e na qual se incluía o Presidente 
do SESCOOP SP. Nesta sessão, o Presidente da 
CASES, Eduardo Graça, deu a conhecer o âmbito 
de atuação desta organização, a sua missão, eixos 
estratégicos e atividades desenvolvidas, prestando 
igualmente informação de carater geral sobre o 
ramo de Crédito no contexto do setor cooperativo 
em Portugal, tema este depois aprofundado 
pelo Responsável da Área Estatística da CASES, 
Eduardo Pedroso.

Chefiou, até se aposentar em 2019, o Departamento 
de Relações Institucionais, Credenciação e Estudos, 
na CASES.

A apresentação da CASES resultou numa sessão 
bastante dinâmica e que suscitou diversas questões 
por parte da Comitiva permitindo, simultaneamente 
uma troca de experiências bastante salutar para 
todos os participantes.

O retrato do setor cooperativo apresentado pela 
CASES pode ser consultado AQUI.

https://www.portalocplp.org/media/company/1/CASES_ComitivaCredito_17112021.pdf


12.ª ACADEMIA DE ECONOMIA SOCIAL 
E SOLIDÁRIA DA OIT
CASES

Decorreu durante do passado mês (15 a 26 
de novembro), a 12.ª edição da Academia de 
Economia Social e Solidária (ESS) da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), subordinada ao 
tema “Reconstruir melhor: o papel da Economia 
Social e Solidária numa recuperação centrada no ser 
humano e sensível ao planeta”, face aos desafios e 
oportunidades colocados num contexto de rápida 
mudança do mundo laboral e das crises geradas pela 
pandemia global por COVID-19.  Em virtude do 
cenário pandémico atual, este evento foi integralmente 
realizado de forma virtual, e no qual oradores, 
participantes e organizadores concretizaram o seu 
encontro online. 

A Academia 2021 ano foi organizada em Portugal, 
numa parceria entre a OIT Portugal, o Centro 
Internacional de Formação da OIT e a CASES 
tendo contado com o apoio do CIRIEC, EURICSE, 
Governo de Portugal e Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD).

A Academia reuniu cerca de 200 participantes 
oriundos de todo o mundo e com diferentes tipos 
de intervenção e interesse na área da Economia 
Social e Solidária: legisladores, políticos, membros 
de agências de desenvolvimento e de organizações 
internacionais, profissionais de entidades da 
Economia Social, académicos, investigadores, etc., 
podendo agora ser livremente visionada, embora 
de forma diferida, AQUI (traduções disponíveis em 
português, francês, inglês e espanhol).

CONFERÊNCIA IMPACTO COOPERATIVO 2021
Fonte: NCBA CLUSA

Realizou-se entre 4 e 8 de outubro de 2021 a 
Conferência anual “Impacto Cooperativo 2021” 
organizada pela The National Cooperative Business 
Association CLUSA International (NCBA CLUSA) 
subordinada ao tema “Abraçar nossa identidade 
cooperativa” com o intuito de aprofundar a 
compreensão dos valores e princípios que realmente 
tornam a empresa cooperativa única, reforçando 
assim a identidade cooperativa e oferecendo uma 
oportunidade de agir com base nesse entendimento 
mais profundo, seja trabalhando para desmantelar o 
racismo, para construir resiliência face às mudanças 
climáticas ou para preservar pequenas empresas 
durante uma pandemia, pois as cooperativas têm o 
maior impacto quando os seus cooperadores vivem 
de acordo com seus valores e princípios.

Esta conferência anual tem como objetivo geral 
de promover os interesses comuns do ecossistema 
cooperativo através de uma plataforma para dar 
energia ao movimento cooperativo e galvanizar os 
casos de sucesso em torno da construção de uma 
economia inclusiva. A edição de 2021 pode ser 
integralmente vista AQUI.

OCPLP

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/sse/WCMS_830280/lang--en/index.htm
https://ncbaclusa.coop/blog/as-world-leaders-tackle-climate-change-at-cop26-co-ops-continue-their-work-to-build-resilient-communities/
https://ncbaclusa.coop/blog/as-world-leaders-tackle-climate-change-at-cop26-co-ops-continue-their-work-to-build-resilient-communities/
https://ncbaclusa.coop/2021-impact-archive/


O PAPEL DAS COOPERATIVAS NA CONDUÇÃO 
DAS AÇÕES CLIMÁTICAS PÓS COP26
Fonte: Co-operatives UK / NCBA CLUSA

No rescaldo da 26.ª Conferência das Nações Unidas 
para as alterações climáticas realizada em Glasgow 
(Escócia) entre os passados dias 31 de outubro e 12 
de novembro (a qual visava estabelecer consensos 
entre Chefes de Estado, especialistas e ativistas para 
definir ações de combate às alterações climáticas), 
foi divulgado o pacto dela resultante, bem como 
divulgadas as suas conclusões que poderão ser 
consultadas AQUI.

Sendo inúmeros os acrónimos e siglas usadas neste 
importante evento, poderá consultar AQUI os 
significados mais relevantes.

Na preparação para este importante evento, a Co-
operatives UK - cuja missão é fazer crescer a economia 
do setor cooperativo no Reino Unido, e que reúne 
centenas de cooperativas do Reino Unido a quem presta 
apoio, aconselhamento especializado e formação -, 
levou a cabo um inquérito a Cooperativas do Reino 
Unido e dele produziu um relatório cujas conclusões 
são claras quanto à capacidade que as Cooperativas 
têm para assumir um papel relevante e de condução 
das ações contra as alterações climáticas (Relatório 
disponível AQUI). Por tal, comprometeu-se a tomar, 
enquanto movimento cooperativo, medidas eficazes 
nas atividades e negócios, e emitiu uma declaração 
exigindo do seu Governo que várias ações fossem 
tomadas para que as Cooperativas (mas também 

empresas em geral) pudessem contribuir de forma 
mais eficiente na resposta à emergência climática:

−	 Assumir a liderança e garantir equidade entre 
empresas que permita e incentive a todas elas 
a adoção de medidas urgentes para atingir 
emissões zero.

−	 Tornar o relatório de “pegada de carbono” 
obrigatório para todas as grandes empresas.

−	 Simplificar o complexo panorama de 
métricas ambientais, padrões de relatórios, 
regulamentações e orientações para tornar mais 
fácil para todas as empresas tomarem medidas 
eficazes contra as alterações climáticas.

−	 Garantir que todas as empresas tenham 
acesso a aconselhamento e apoio abrangentes 
para ajudá-las a desenvolver e implementar 
estratégias eficazes para reduzir e eliminar 
as emissões. O apoio deve incluir 
aconselhamento pago e subsidiado, subsídios 
e esquemas de financiamento de empresas 
verdes, começando com provisão adequada 
no UK Shared Prosperity Fund.

−	 Começar a aproveitar o poder da comunidade 
e da ação cooperativa como facilitadores na 
Estratégia Net Zero, onde existem desafios 
sociais e comportamentais ao nível do uso 
de energia, das remodelações domésticas e 
consumo de carbono.

−	 Liderar de forma global para uma transição 
justa, garantindo que todos façam 
contribuam de forma justa e que os pobres 
e vulneráveis sejam apoiados e capacitados, 
inclusive apoiando as empresas do Reino 
Unido a investirem em resiliência climática 
e uma transição justa em suas cadeias de 
abastecimento globais.

Para além das afirmações provenientes do Reino 
Unido, também nos Estados Unidos se fez notar 
a importância das cooperativas para estarem na 
linha da frente na concretização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), já que 
constituem um modelo organizacional que promove 
comunidades sustentáveis e resilientes face a choques e 
tensões como as mudanças climáticas. Sugere-se assim 
a leitura do artigo da NCBA CLUSA “Enquanto os 
líderes mundiais enfrentam as mudanças climáticas na 
COP26, as cooperativas continuam seu trabalho para 
construir comunidades resilientes” disponível AQUI.

https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes/
https://news.un.org/pt/story/2021/10/1768312?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=133f734c6d-EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-133f734c6d-107896889
https://www.uk.coop/
https://www.uk.coop/
file:https://www.portalocplp.org/media/company/1/The_Race_to_Net_Zero_1.pdf
file:https://www.portalocplp.org/media/company/1/Joint_declaration_2.pdf
https://ncbaclusa.coop/
https://ncbaclusa.coop/blog/as-world-leaders-tackle-climate-change-at-cop26-co-ops-continue-their-work-to-build-resilient-communities/


COOP TALK CRÉDITO
Realizado entre 20 e 21 
de outubro de 2021
Tema “Tendências e perspetivas 
do sistema financeiro 
cooperativo”
Veja AQUI.

33.º CONGRESSO COOPERATIVO 
MUNDIAL DA ALIANÇA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL (ACI)
Fonte: ACI / Ámbito

Decorreu em Seoul, no início de dezembro, o 33.º 
Congresso Cooperativo Mundial da ACI no qual mais 
de1700 pessoas de todo o mundo debateram e trocaram 
experiências em torno do tema “Aprofundando nossa 
identidade cooperativa”, numa iniciativa de formato 
híbrido com participação presencial e/ou virtual.

COOP TALK AGRO
Realizado em 29 de novembro 
de 2021
Tema “O futuro do Agro 
no Brasil e a influência 
das Cooperativas”
Veja AQUI.

Este Congresso pretendeu contribuir para que o 
movimento cooperativo explorasse a sua identidade 
como forma estruturante de construir um futuro mais 
seguro. A partir da atual crise global, as discussões 
procuraram aprofundar a identidade cooperativa, 
examinando seus valores, fortalecendo sua atuação, 
comprometendo-se com seus princípios e vivenciando 
suas conquistas. 

Encontrará AQUI uma extensa entrevista de Ariel 
Guarco, Presidente da ACI, ao Diário Económico 
Argentino Ámbito após este extraordinário Congresso 
(“La resiliencia del modelo cooperativo ha sido 
determinante para dar respuesta a la pandemia”).

VÍDEOS COOPTALKS 2021
Fonte: MundoCoop

PROJETO DE CONVERSÃO 
PARA COOPERATIVAS
Fonte: Co-opConvert

Numa tentativa de antecipar soluções para problemas 
que o futuro trará, está a ser desenvolvido um projeto 
inovador no Canadá: o Co-opConvert. O projeto 
reúne dois dos principais centros canadianos de 
pesquisa sobre cooperativas e de Economia Social - o 
Centro de Aprendizagem, Economia Social e Trabalho 
da Universidade de Toronto (CLSEW) e o Institut de 
recherche et d’éducation pour les coopératives et da 
Université de Sherbrooke les mutuelles (IRECUS) - 
com a experiência de desenvolvimento cooperativo 
da federação nacional - Co-operatives and Mutuals 
Canada (CMC). 

Trata-se de um projeto financiado pelos subsídios 
de desenvolvimento de parcerias do Conselho de 
Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas do Canadá 
(SSHRC).

Este projeto teve como ponto de partida o facto das 
pequenas e médias empresas (PMEs) desempenharem um 
papel económico significativo no Canadá, empregarem 

muitas pessoas (99,8% das empresas no Canadá são 
consideradas PMEs e 9 em cada 10 empregos no setor 
privado são fornecidos por PMEs) e de grande parte dos 
seus proprietários planearem aposentar-se nos próximos 
anos e sem plano de sucessão em vigor. 

Como resultado, muitos desses proprietários poderão 
vender ativos ou abandonar o negócio, sendo que 
tal poderá levar a que várias entidades comerciais 
mudem de mãos ou fechem, com impacto negativo 
substancial na economia e nas comunidades por todo 
o país, podendo tal ser ainda mais agravado pelos 
muitos desafios causados pela pandemia.

Para combater uma onda de possíveis encerramentos 
de empresas, os decisores políticos, os legisladores, 
os proprietários de empresas que se aposentam e 
profissionais de transição de negócios devem explorar 
todas as opções disponíveis ao planear a sucessão ou 
venda da empresa ou de seus ativos. No entanto, 
os legisladores, proprietários e profissionais muitas 
vezes negligenciam uma escolha viável e valiosa: uma 
transição para uma cooperativa.

Assim, a pesquisa e os recursos do Co-opConvert são 
um primeiro passo para resolver esse desafio e são 
projetados para ajudar proprietários de empresas, 
legisladores, profissionais de transição de negócios 
e investigadores a explorar e compreender melhor 
esta opção única. Consulte este projeto inovador 
AQUI.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBampw5sKOJAbcMQcjylnU9BSZCa8U81L
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBampw5sKOJATZAc5nblF-zR2yclFqKsB
https://www.ambito.com/economia/cooperativas/ariel-guarco-la-resiliencia-del-modelo-cooperativo-ha-sido-determinante-dar-respuesta-la-pandemia-n5332622
https://publicidad.ambito.com/mediakit/ambito/index.html
https://publicidad.ambito.com/mediakit/ambito/index.html
https://www.coopconvert.ca/

