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TERMOS DE REFERÊNCIAS  

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS  

 PASSAGEM DOS 10 ANOS DA NOVA LEI GERAL DAS COOPERATIVAS EM MOÇAMBIQUE 

CONFERÊNCIA SOBRE O CONTRIBUTO E POTENCIAL ECONÓMICO, FISCAL E 

SOCIAL DAS COOPERATIVAS.  

06 de Julho de 2019 

 

1. Introdução 

A Associação Moçambicana Para Promoção do Cooperativismo Moderno - (AMPCM) é uma 

organização sem fins lucrativos criada no ano de 2010 e publicada no BR Nr. 15 III Serie de 14 

de Abril de 2010. A AMPCM têm como missão promover e defender os interesses do movimento 

cooperativo como forma viável e sustentável de promoção da produção, produtividade, riqueza e 

incentivando o progresso técnico, económico, profissional e social como contributo para o rápido 

desenvolvimento inclusivo e sustentável do país. 

A AMPCM juntamente com os parceiros financiadores das iniciativas de promoção, advocacia 

em prol do cooperativismo moderno e bem como iniciativas que visem empoderar e desenvolver 

as cooperativas moçambicanas, estão a organizar uma Conferência alusiva as comemorações do 

Dia Internacional das Cooperativas no dia 06 de Julho de 2019. 

2. Tema do dia Internacional das Cooperativas 

 

O tema do 97º Aniversário do Dia Internacional do Cooperativismo para 2019, definido pela 

Aliança Cooperativa Internacional (ACI), é "Cooperativas em prol do trabalho decente".  

 

O Dia Internacional das Cooperativas é uma celebração anual do movimento cooperativo mundial 

aprovado pela resolução (64/136) das ONU que referiu o primeiro sábado de Julho desde 1923 

como data oficial para celebrar o cooperativismo em todo o planeta como resultado da 

contribuição destas para resolver os principais problemas enfrentados pelas Nações Unidas e 

para fortalecer e ampliar as parcerias entre o movimento cooperativo internacional. 
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A escolha do tema tem o objetivo de reforçar a mensagem de que cooperativas são 

empreendimentos autónomos focados no bem-estar das pessoas, geridos democraticamente por 

pessoas que primam sempre pelo empoderamento económico e desenvolvimento humano e a 

justiça social das comunidades e nações da forma mais inclusiva e sustentável.  
 

A temática também joga luz na crescente desigualdade e aumento dos índices de desemprego 

registrados em diversos países, de forma particular entre os jovens. Tendo isso em vista, o tema 

deste ano está em consonância com o oitavo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, 

que versa sobre "Desenvolvimento sustentável e trabalho descente". 

 

3. Contextualização 

A Agenda 2030 – Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável visa completar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODMs) que não foram completados. A Agenda 2030 tem 169 metas 

e 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Sem pobreza, fome zero, boa saúde e 

bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia limpa 

acessível, trabalho decente e crescimento econômico, inovação industrial e infraestrutura, 

Desigualdades Reduzidas, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Consumo Responsável e 

Produção, Ação Climática, Vida abaixo da Água, Vida na Terra, Paz, Justiça e Instituições Fortes 

e Parcerias entre as nações para os Objetivos. 

 

As Cooperativas são as micro, pequenas e médias empresas de adesão livre e voluntária, gestão 

democrática e a participação económica é detida pelos próprios membros que por sua vez estes 

se juntam com vista a resolverem as suas limitações e aspirações económicas, sociais e culturais 

através da participação activa dos próprios membros e respeitando os valores e os (7) princípios 

universais do cooperativismo que estão alinhados aos Direitos Humanos como forma das nações 

alcançarem o rápido desenvolvimento socioeconómico inclusivo e sustentável. 
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As Cooperativas pelo seu papel, contribuição e importância social, económica e cultural foram 

reconhecidas pela UNESCO como o Patrimônio intangível da Humanidade e na Agenda 2030 das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável são citadas e motivadas a continuarem a 

trazer soluções inclusivas e sustentáveis que visam o alcance contínuo dos 17 Objectivos que 

devem ser atingidos pelas nações até 2030.  

Segundo os dados da World Cooperative Monitor (2017), existem no mundo 

aproximadamente 1.2 Biliões de Cooperativistas, 3 Milhões de Cooperativas e as 300 Maiores 

Cooperativas no mundo geram receitas de U$D2.6 Triliões e que através do espírito de 

cooperação asseguram que “ninguém seja deixado para atrás” onde o desenvolvimento 

começa na comunidade e as nações que adoptaram estão a desenvolver e prosperar. Em 

Moçambique a AMPCM – Associação Moçambicana Para Promoção do Cooperativismo 

Moderno, entidade criada em 2010 está a promover e a defender os interesses do movimento 

cooperativo e tem filiadas 102 Cooperativas que estão a implementar o modelo de negócios 

participativo, inclusivo e sustentável através da transformação do sector informal em formal e 

alargamento da base tributária e contribuindo desta forma para o rápido desenvolvimento do 

país.  

A solução de Moçambique reside na adopção do Cooperativismo como alternativa para o rápido 

desenvolvimento e as cooperativas no seu espírito de cooperação vão preencher o defícit em toda 

a cadeia de valor e por conseguinte vão reestruturar o crescimento económico e social 

participativo, inclusivo sustentável do País. 

4. Objectivos 

 Celebração o dia internacional das Cooperativas através da divulgação do potencial e 

contributo económico, fiscal e social das Cooperativas para o rápido desenvolvimento 

sustentável do país.  
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5. Agenda da Conferência (anexo) 

 

 

6. Resultados Esperados 
 

 Aumentado o conhecimento geral e habilidades dos participantes sobre os 

benefícios económicos, fiscais e sociais em matérias ligadas ao Cooperativismo 

mundial e em Moçambique. 

 Divulgadas as principais razões que contribuíram para o insucesso das 

Cooperativas do período pós independência. 

 Apresentado o Relatório do Estudo sobre o potencial e contributo económico, 

fiscal e social das Cooperativas.  

 Divulgados os dados sobre o potencial tributário do sector informal possível de 

migrar para o sistema formal através das Cooperativas. 

 Esclarecidas as principais diferenças entre Associações e Cooperativas. 

 Harmonizados os planos de acção conjuntos com actividades concretas e 

urgentes para serem implementadas para formalização da Economia. 

 Criada uma plataforma de parceiros interessados em apoiar o movimento 

cooperativo em Moçambique. 

 Apresentados e premiados os melhores trabalhos jornalísticos sobre 

Cooperativismo.  

 Apresentados e conhecidos os amigos e parceiros que estão a apoiar o 

movimento cooperativo no País. 

 Expositados e conhecidas as variedades de produtos, serviços e negócios durante 

o evento.  

 

Maputo,  27 de Maio de 2019. 


