
 

 

 

 

 

 

96º DIA INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS 

24º DIA INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS DAS NAÇÕES UNIDAS 

SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS ATRAVÉS DA COOPERAÇÃO 
 

Mensagem da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) – 2018 
 

A 7 de julho de 2018, cooperadores de todo o mundo celebrarão o Dia Internacional 

das Cooperativas. Através do slogan Sociedades Sustentáveis através da 

cooperação, mostraremos como, graças aos nossos valores, princípios e estruturas 

de governança, as cooperativas possuem tanto sustentabilidade como resiliência na 

sua essência, pois o interesse pela comunidade é o sétimo dos seus princípios 

orientadores. 

 

A Aliança Cooperativa Internacional incentiva os seus associados a usarem o 

hashtag #CoopsDay e o Guia dos Cooperadores Cooperators guide para divulgar o 

evento.  
 

“Representamos 1,2 mil milhões de cooperadores. Não há outro movimento 

económico, social e político no mundo que, em menos de 200 anos, tenha crescido 

tanto quanto nós. Mas o crescimento não é o mais importante. Nós consumimos, 

produzimos e usamos os recursos que o planeta nos dá, mas de forma solidária com 

o meio ambiente e com as comunidades. É por isso que somos um parceiro chave 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas”, afirma o 

Presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Ariel Guarco. 

https://ica.coop/en/2018-coopsday-cooperators-guide


Sociedades sustentáveis são as que refletem os limites ambientais, sociais e 

económicos ao crescimento.  

Pela sua própria natureza, as cooperativas desempenham um papel triplo: 

 

•  Como atores económicos, criam oportunidades de emprego, meios de 

subsistência e geração de rendimento; 

•  Como empresas centradas nas pessoas com objetivos sociais, contribuem 

para a igualdade e justiça social; 

•  Como instituições democráticas, são controladas por seus associados, 

desempenhando um papel de liderança na sociedade e nas comunidades 

locais. 

 

Quando um relatório recente da PwC mostrou que duas em cada cinco empresas 

ainda ignoram ou não possuem empenhamento significativo com os ODS, as 

cooperativas estão a assumir a liderança. As cooperativas têm um contributo único 

a fazer para cumprir todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e seus 

alvos associados. 

 

Em 2016, a Aliança Cooperativa Internacional lançou a campanha 

www.Coopsfor2030.coop para demonstrar o compromisso das cooperativas para 

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e celebrar a 

contribuição cooperativa para tornar o mundo um lugar melhor. 

 

As cooperativas têm experiência na construção de sociedades sustentáveis e 

resilientes. Por exemplo, muitas cooperativas agrícolas trabalham para manter a 

longevidade da terra onde cultivam, por meio de práticas agrícolas sustentáveis. As 

cooperativas de consumo, procuram cada vez mais abastecer-se com produtos 

sustentáveis e educam os consumidores sobre o consumo responsável. As 

cooperativas de habitação ajudam a garantir moradias seguras e a preços acessíveis. 

 

https://crm.ica.coop/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=28877&qid=1117263
https://ica.coop/en/media/news/www.Coopsfor2030.coop


Os bancos cooperativos contribuem para a estabilidade graças à sua proximidade 

aos seus clientes e proporcionam acesso ao financiamento a nível local estando 

disseminados mesmo em áreas remotas. As cooperativas de serviços estão 

empenhadas no acesso rural à energia e à água, e muitas delas estão empenhadas na 

liderança da transição energética para uma democracia energética. 

 

As cooperativas sociais e de trabalho em diversos setores (saúde, comunicações, 

turismo, etc.) visam fornecer bens e serviços de maneira eficiente, criando 

empregos sustentáveis e de longo prazo – e fazem-no cada vez mais de maneira 

amigável para com o planeta. 

 

“No Dia Internacional das Cooperativas, vamos mostrar ao mundo: que é possível 

crescer com democracia, equidade e justiça social; que as nossas sociedades não 

podem continuar a desperdiçar recursos e a excluir as pessoas; que devemos 

melhorar o presente e preservar o futuro para as próximas gerações; e que nos 

orgulhamos de fazer parte deste movimento. Um movimento com valores e 

princípios. Um movimento comprometido com a justiça social e a sustentabilidade 

ambiental”, afirma Guarco. 
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