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“As empresas cooperativas e o desenvolvimento
sustentável para todos”
Este ano o Dia Internacional das Cooperativas, a ser celebrado a 5 de julho, aborda o tema
das «empresas cooperativas e desenvolvimento sustentável para todos».
O interesse pela comunidade é um dos valores basilares do movimento cooperativo e, por isso,
a necessidade de assegurar condições de vida favoráveis às comunidades subjaz à visão e
ações das cooperativas.
Em geral, a sustentabilidade é a capacidade de sustentar, manter e fazer perdurar. Desde os
anos 80, o conceito de sustentabilidade evoluiu e integra hoje a dimensão ambiental,
económica e social. Uma vez mais, as cooperativas assumem o papel de precursoras da
moderna sustentabilidade. Ao colocar as necessidades humanas no cerne das suas
preocupações, respondem às crises de sustentabilidade atuais e oferecem uma forma de «valor
partilhado» distintiva.
Um dos objetivos do Plano de Ação para uma Década Cooperativa é «posicionar as cooperativas
como construtoras da sustentabilidade» (1) O setor cooperativo precisa explicar ao mundo que a
sustentabilidade é parte intrínseca da sua natureza, e que as empresas cooperativas
contribuem positivamente para a sustentabilidade.
Neste quadro, a Aliança encomendou uma radiografia das cooperativas dos diferentes setores
e regiões do mundo para ver o seu grau de sustentabilidade. Apresentado na Assembleia Geral
da Cidade do Cabo, em Novembro de 2013, o relatório concluiu que as cooperativas inscrevem
a sustentabilidade no seu modelo operacional e seus valores, e que as Nações Unidas podem
e devem reconhecê-lo. Com efeito, numa resolução adotada em dezembro de 2001, as Nações
Unidas pediram aos Governos para encorajar e facilitar «a implantação e desenvolvimento das
cooperativas, inclusive tomando medidas visando permitir aos indigentes e às pessoas vulneráveis de se
empenharem, voluntariamente, na criação e desenvolvimento de cooperativas» (2)

As Nações Unidas estão atualmente a estabelecer novos e ambiciosos objetivos para o período
pós 2015. Eles intitular-se-ão: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O movimento
cooperativo envolve mil milhões de pessoas em todo o mundo e através da nossa visão de
desenvolvimento sustentável para todos, poderemos ser parceiros chave nessas ações.
Queremos apelar às cooperativas de todo o mundo a aproveitarem o 5 de julho para
demonstrar que as cooperativas são o modelo de empresa melhor adaptado para desenvolver
e consolidar a sustentabilidade do século XXI.
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