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A OCPLP – Organização Cooperativista dos Países de Língua Portuguesa, associação de direito português, formalmente criada 
em 1997, associa-se à Aliança Cooperativa Internacional no apoio à habitual mensagem anual, que este ano se debruça sobre 
a pertinência do modelo cooperativo para um desenvolvimento inclusivo.

A OCPLP sempre pugnou pelo combate à desigualdade, seja ela no acesso aos mercados por parte das cooperativas legalizadas, 
seja no que diz respeito à própria possibilidade de criação de cooperativas verdadeiras em alguns dos países aderentes à 
OCPLP.

A OCPLP está ciente de que o modelo cooperativo pelos seus princípios e valores é veículo de democracia, de não discriminação 
e de liberdade de adesão para todos os que privilegiam o coletivo sobre o individual, e querem dessa forma contribuir para a 
solução dos problemas económicos e sociais que eles e suas famílias enfrentam.

Centradas nas pessoas, e não centradas no capital, as cooperativas não perpetuam nem aceleram a concentração de capital, 
previlegiam a cultura de trabalho inclusivo e distribuem a riqueza de maneira mais justa, contribuindo assim para criar riqueza 
e eliminar muita da pobreza que a�ige os países �liados na OCPLP.

As cooperativas da OCPLP estão ativas em todos os setores da atividade económica e social dos países lusófonos e, ao agirem, 
não se preocupam apenas com os seus membros, mas também com a comunidade em que se inserem, contribuindo para que 
o emprego seja local, se não deslocalize e possa ser sustentável. 

A OCPLP quer recordar que o cooperativismo é parte do património cultural intangível da humanidade listado pela UNESCO.

A OCPLP apela ao seu reconhecimento político por parte da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por ser uma 
estrutura agregadora da atividade económica nacional e global na lusofonia. Dos mais de 250 milhões de pessoas que são 
membros de cooperativas, alguns milhões cooperam na língua portuguesa.

A OCPLP preocupa-se na sua atividade com os grupos mais desfavorecidos, com as mulheres e os jovens, oferecendo-lhes 
oportunidades formativas e fomentando o intercâmbio de experiências e de negócio. Para tal criou um portal acessível em 
www.portalocplp.org.

A OCPLP associa-se ao Dia Internacional das Cooperativas, e recorda que a Aliança Cooperativa Internacional “convida as 
cooperativas de todo o mundo a re�etir sobre a miséria causada pela crescente desigualdade, a rea�rmar o compromisso de 
garantir a igualdade entre as comunidades e a celebrar a contribuição cooperativa para tornar o mundo um lugar melhor”. 

A OCPLP rea�rma a sua vontade de contribuir para o cumprimento dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e 
reconhece o papel e contribuição incondicional das cooperativas conforme plasmado no parágrafo 41 dos ODS e a OCPLP, apela 
aos Estados lusófonos em que o cooperativismo ainda é incipiente, que procurem nesta sua Organização o apoio técnico para 
um desenvolvimento pleno do modelo cooperativo, sempre que for considerado necessário.


