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25049756759Total

6416181812> 20

92212030215 - 20

93123718260 - 4

Dimensão

12020422632Serviços

55826714Produção

752173413Agrícola

TotalSulLx/StCentroNorteActividade

Região

DescriDescriçção da amostraão da amostra

As 250 cooperativas entrevistadas têm ao seu serviço cerca de 5.000 trabalhadores.



42%58% HomensHomensMulheresMulheres

DistribuiDistribuiçção total de trabalhadores ão total de trabalhadores 
por gpor gééneronero

100,021,531,631,615,3Total

100,016,341,429,313,0Mulheres

100,028,618,234,818,4Homens

% hor.

100,0100,0100,0100,0100,0Total

57,643,775,553,449,0Mulheres

42,456,324,546,651,0Homens

TotalSulLx/StCentroNorte% vert.

100,056,58,335,2Total

100,064,76,229,1Mulheres

100,045,511,143,3Homens

% hor.

100,0100,0100,0100,0Total

57,165,442,547,2Mulheres

42,934,657,552,8Homens

TotalServiçosProduçãoAgrícola% vert.

100,077,019,43,6Total

100,079,816,83,4Mulheres

100,073,322,83,9Homens

% hor.

100,0100,0100,0100,0Total

56,658,749,053,1Mulheres

43,441,351,046,9Homens

Total> 205 - 200 - 4% vert.Na região de Lisboa/Setúbal a percentagem de trabalhadoras atinge os 
75%.
As mulheres têm maior representação nas cooperativas de serviços, 
enquanto os homens são maioritários nas cooperativas agrícolas e de 
produção.



26%

31%

39%

4%

15 a 24 anos

> 45 anos

35 a 44 anos

> 25 a 34 anos

DistribuiDistribuiçção total de trabalhadoresão total de trabalhadores
por grupos etpor grupos etááriosrios

100,022,615,437,025,1Total
100,021,615,837,425,2> 45 anos
100,026,412,835,425,335 a 44 anos
100,020,617,137,125,125 a 34 anos
100,015,619,443,121,815 a 24 anos

% hor.
100,0100,0100,0100,0100,0Total
38,636,839,639,138,7> 45 anos
30,936,125,729,531,235 a 44 anos
26,424,129,426,526,425 a 34 anos
4,22,95,34,93,715 a 24 anos

TotalSulLx/StCentroNorte% vert.

100,056,18,235,7Total
100,052,712,634,7> 45 anos
100,055,06,338,735 a 44 anos
100,063,34,731,925 a 34 anos
100,052,23,344,515 a 24 anos

% hor.
100,0100,0100,0100,0Total
38,936,559,637,8> 45 anos
31,130,523,833,835 a 44 anos
25,729,014,823,025 a 34 anos

4,34,01,85,415 a 24 anos
TotalServiçosProduçãoAgrícola% vert.

100,076,919,53,6Total
100,075,521,03,5> 45 anos
100,075,421,43,235 a 44 anos
100,080,015,64,425 a 34 anos
100,081,615,62,815 a 24 anos

% hor.
100,0100,0100,0100,0Total
38,838,141,737,5> 45 anos
31,330,734,427,835 a 44 anos
25,626,620,431,325 a 34 anos
4,34,63,53,415 a 24 anos

Total> 205 - 200-4% vert.

Nas cooperativas de produção os trabalhadores acima dos 45 anos 
representam mais de metade (60%) no total de trabalhadores.



7%

93%

DistribuiDistribuiçção total de trabalhadoresão total de trabalhadores
por regime de trabalhopor regime de trabalho

Tempo inteiro

Tempo parcial

100,022,230,325,622,0Total
100,019,323,029,628,1Mulheres
100,08,412,658,920,0HomensTempo parcial
100,017,041,129,712,2Mulheres
100,029,918,218,233,7HomensTempo inteiro

% hor.
100,0100,0100,0100,0100,0Total
5,54,84,26,47,0Mulheres
1,90,70,84,41,7HomensTempo parcial
52,039,870,660,428,9Mulheres
40,654,724,428,962,3HomensTempo inteiro
TotalSulLx/StCentroNorte% vert.

100,056,98,334,8Total
100,060,77,531,8Mulheres
100,065,45,928,8HomensTempo parcial
100,084,84,310,9Mulheres
100,044,611,643,9HomensTempo inteiro

% hor.
100,0100,0100,0100,0Total
5,55,85,05,0Mulheres
1,92,81,00,6HomensTempo parcial
51,759,336,642,8Mulheres
41,032,157,451,6HomensTempo inteiro
TotalServiçosProduçãoAgrícola% vert.

100,077,019,43,6Total
100,072,822,05,2Mulheres
100,079,916,83,2HomensTempo parcial
100,093,54,32,2Mulheres
100,073,122,94,0HomensTempo inteiro

% hor.
100,0100,0100,0100,0Total
5,24,95,97,4Mulheres
1,92,30,41,1HomensTempo parcial
51,553,544,845,5Mulheres
41,439,348,946,0HomensTempo inteiro
Total> 205 - 200 - 4% vert.

O trabalho a tempo parcial atinge maior expressão entre as mulheres.



80%

20%

DistribuiDistribuiçção total de trabalhadoresão total de trabalhadores
por tipo de contratopor tipo de contrato

Sem termo

A termo

100,022,030,231,915,8Total
100,010,654,523,811,1Mulheres
100,024,825,129,320,8HomensA termo
100,019,034,632,014,4Mulheres
100,029,416,835,318,4HomensSem termo

% hor.
100,0100,0100,0100,0100,0Total
13,96,725,110,39,7Mulheres
6,27,05,25,78,2HomensA termo
43,237,249,443,339,4Mulheres
36,749,120,440,742,7HomensSem termo
TotalSulLx/StCentroNorte% vert.

100,056,48,335,3Total
100,062,01,836,2Mulheres
100,056,25,138,7HomensA termo
100,065,57,526,9Mulheres
100,043,612,344,2HomensSem termo

% hor.
100,0100,0100,0100,0Total
13,915,33,014,3Mulheres
6,56,44,07,1HomensA termo
42,949,938,832,7Mulheres
36,728,454,245,9HomensSem termo
TotalServiçosProduçãoAgrícola% vert.

100,077,119,33,7Total
100,094,14,01,9Mulheres
100,083,714,12,3HomensA termo
100,074,721,34,0Mulheres
100,072,223,54,3HomensSem termo

% hor.
100,0100,0100,0100,0Total
13,917,02,97,3Mulheres
6,36,94,63,9HomensA termo
42,841,547,445,8Mulheres
37,034,745,143,0HomensSem termo
Total> 205 - 200 - 4% vert.

Os contratos a termo certo têm maior expressão na região de 
Lisboa/Setúbal e nas cooperativas de maior dimensão. 
Por outro lado nas cooperativas de produção os contratos sem termo 
certo representam cerca de 93%.



32%

68%

Não

Sim

Existem na cooperativaExistem na cooperativa
trabalhadores em regime de trabalhadores em regime de 

prestaprestaçção de servião de serviççosos

100,0100,0100,0100,0100,0% vert.

100,019,630,026,823,6% hor.Total

32,420,437,332,835,6% vert.

100,012,334,627,225,9% hor.Sim

67,679,662,767,264,4% vert.

100,023,127,826,622,5% hor.Não

TotalSulLx/StCentroNorte

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,048,022,030,0% hor.Total

32,042,527,318,7% vert.

100,063,818,817,5% hor.Sim

68,057,572,781,3% vert.

100,040,623,535,9% hor.Não

TotalServiçosProduçãoAgrícola

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,025,736,937,3% hor.Total

32,140,632,625,8% vert.

100,032,537,530,0% hor.Sim

67,959,467,474,2% vert.

100,022,536,740,8% hor.Não

Total> 205 - 200 - 4

O regime de prestação de serviços é menos utilizado nas cooperativas da 
região Sul.
Nas cooperativas de serviços recorre-se mais ao regime de prestação de 
serviços.
O recorrer a este regime tem uma relação directa com a dimensão da 
cooperativa. Quanto maior é a cooperativa mais recorre a este regime.  



82%

18%

Existem na cooperativaExistem na cooperativa
colaboradores em regime de colaboradores em regime de 

trabalho volunttrabalho voluntááriorio

100,0100,0100,0100,0100,0% vert.

100,019,929,926,723,5% hor.Total

18,316,028,013,413,6% vert.

100,017,445,719,617,4% hor.Sim

81,784,072,086,686,4% vert.

100,020,526,328,324,9% hor.Não

TotalSulLx/StCentroNorte

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,048,022,030,0% hor.Total

18,433,37,32,7% vert.

100,087,08,74,3% hor.Sim

81,666,792,797,3% vert.

100,039,225,035,8% hor.Não

TotalServiçosProduçãoAgrícola

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,025,736,937,3% hor.Total

18,518,813,023,7% vert.

100,026,126,147,8% hor.Sim

81,581,387,076,3% vert.

100,025,639,435,0% hor.Não

Total> 205 - 200 - 4

Sim

Não

O trabalho voluntário tem maior expressão na região de Lisboa/Setúbal e 
nas cooperativas de serviços.  



86%

14%

Existem na cooperativaExistem na cooperativa
colaboradores na situacolaboradores na situaçção de ão de 

primeiro empregoprimeiro emprego

Sim

Não

100,0100,0100,0100,0100,0% vert.

100,019,630,026,823,6% hor.Total

14,816,312,016,415,3% vert.

100,021,624,329,724,3% hor.Sim

85,283,788,083,684,7% vert.

100,019,231,026,323,5% hor.Não

TotalSulLx/StCentroNorte

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,048,022,030,0% hor.Total

14,420,81,813,3% vert.

100,069,42,827,8% hor.Sim

85,679,298,286,7% vert.

100,044,425,230,4% hor.Não

TotalServiçosProduçãoAgrícola

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,025,637,237,2% hor.Total

14,429,714,04,3% vert.

100,052,836,111,1% hor.Sim

85,670,386,095,7% vert.

100,021,037,441,6% hor.Não

Total> 205 - 200 - 4

As cooperativas de serviços e de maior dimensão são as que conseguem 
criar mais emprego jovem.
Em contrapartida, as cooperativas de produção e de pequena dimensão 
criam pouco emprego jovem.  



14%

86%

Existem na cooperativaExistem na cooperativa
colaboradores com deficiênciacolaboradores com deficiência

Sim

Não

100,0100,0100,0100,0100,0% vert.

100,019,630,026,823,6% hor.Total

14,018,413,311,913,6% vert.

100,025,728,622,922,9% hor.Sim

86,081,686,788,186,4% vert.

100,018,630,227,423,7% hor.Não

TotalSulLx/StCentroNorte

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,048,022,030,0% hor.Total

14,017,55,514,7% vert.

100,060,08,631,4% hor.Sim

86,082,594,585,3% vert.

100,046,024,229,8% hor.Não

TotalServiçosProduçãoAgrícola

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,025,537,137,5% hor.Total

14,331,312,94,3% vert.

100,055,633,311,1% hor.Sim

85,768,887,195,7% vert.

100,020,537,741,9% hor.Não

Total> 205 - 200 - 4Quanto maior é a cooperativa mais trabalhadores com deficiência existem 
nos seu quadro laboral.  



44%

56%

Durante o ano de 2011 Durante o ano de 2011 
a cooperativa admitiua cooperativa admitiu
novos trabalhadoresnovos trabalhadores

Sim

Não

100,0100,0100,0100,0100,0% vert.

100,019,630,026,823,6% hor.Total

43,246,946,744,833,9% vert.

100,021,332,427,818,5% hor.Sim

56,853,153,355,266,1% vert.

100,018,328,226,127,5% hor.Não

TotalSulLx/StCentroNorte

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,048,022,030,0% hor.Total

43,649,230,944,0% vert.

100,054,115,630,3% hor.Sim

56,450,869,156,0% vert.

100,043,327,029,8% hor.Não

TotalServiçosProduçãoAgrícola

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,025,736,937,3% hor.Total

43,876,643,521,5% vert.

100,045,036,718,3% hor.Sim

56,223,456,578,5% vert.

100,010,737,152,1% hor.Não

Total> 205 - 200 - 4A dimensão da cooperativa é fundamental na admissão de novos 
trabalhadores. Quanto maior mais admissões faz.



34,2

9,9

65,8

9,6

Total < 25 anos

Homens Mulheres

Trabalhadores admitidos durante o ano de 2011 Trabalhadores admitidos durante o ano de 2011 



69%

31%

Sim

Não

Durante o ano de 2011 Durante o ano de 2011 
a cooperativa dispensou a cooperativa dispensou 

ou despediu trabalhadoresou despediu trabalhadores

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,048,221,929,9% hor.Total

31,137,221,828,0% vert.

100,057,715,426,9% hor.Sim

68,962,878,272,0% vert.

100,043,924,931,2% hor.Não

TotalServiçosProduçãoAgrícola

100,0100,0100,0100,0100,0% vert.

100,019,630,026,823,6% hor.Total

30,838,833,331,320,3% vert.

100,024,732,527,315,6% hor.Sim

69,261,266,768,779,7% vert.

100,017,328,926,627,2% hor.Não

TotalSulLx/StCentroNorte

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,025,636,837,6% hor.Total

30,451,629,317,0% vert.

100,043,435,521,1% hor.Sim

69,648,470,783,0% vert.

100,017,837,444,8% hor.Não

Total> 205 - 200 - 4As cooperativas da região Sul foram as que mais despediram durante 
2011.
Foi também nas cooperativas de serviços que se registaram mais 
despedimentos.
Se a dimensão da cooperativa é fundamental para a criação de emprego 
é-o igualmente, embora de forma mais moderada, na sua extinção.



36,7

6,7

63,3

11,0

Total < 25 anos

Homens Mulheres

Trabalhadores dispensados durante o ano de 2011 Trabalhadores dispensados durante o ano de 2011 



37%

63%
Sim

Não

Se fossem criados programas de estSe fossem criados programas de estíímulo mulo 
àà contratacontrataçção de trabalhadores jovens, ão de trabalhadores jovens, 

pensa que a cooperativa estaria pensa que a cooperativa estaria 
interessada em aumentar interessada em aumentar 

o seu quadro de cooperadoreso seu quadro de cooperadores

100,0100,0100,0100,0100,0% vert.

100,019,630,026,823,6% hor.Total

62,869,465,359,757,6% vert.

100,021,731,225,521,7% hor.Sim

37,230,634,740,342,4% vert.

100,016,128,029,026,9% hor.Não

TotalSulLx/StCentroNorte

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,048,022,030,0% hor.Total

62,870,045,564,0% vert.

100,053,515,930,6% hor.Sim

37,230,054,536,0% vert.

100,038,732,329,0% hor.Não

TotalServiçosProduçãoAgrícola

100,0100,0100,0100,0% vert.

100,025,537,137,5% hor.Total

62,960,964,562,8% vert.

100,024,738,037,3% hor.Sim

37,139,135,537,2% vert.

100,026,935,537,6% hor.Não

Total> 205 - 200 - 4

O incentivo ao emprego jovem recolhe melhor acolhimento entre as
cooperativas da região de Lisboa/Setúbal e do Sul.
As cooperativas de serviços são as que manifestam maior interesse 
nestes programas, no pólo oposto encontram-se as cooperativas de 
produção.



19,1Apoios para formação em novas tecnologias

22,9Apoios de emprego para beneficiários das prestações de desemprego

35,0Apoios para criação de 1º emprego

37,6Apoios para a manutenção de emprego jovem

47,8Apoios ao investimento

64,3Apoios à contratação

Programas de estProgramas de estíímulo  mulo  àà contratacontrataçção de ão de 
trabalhadores jovens que desejariam obtertrabalhadores jovens que desejariam obter



16%

84%

HomensHomens

MulheresMulheres

DistribuiDistribuiçção dos directores das ão dos directores das 
cooperativas por gcooperativas por gééneronero

0%

5%

95%

DistribuiDistribuiçção dos directores ão dos directores 
das cooperativas das cooperativas 
por grupo etpor grupo etááriorio

> 34 anos> 34 anos

< 25 anos

25 - 34 anos

Apesar das mulheres representarem 58% dos trabalhadores, têm uma
representação quase discreta na direcção das cooperativas.

Os menores de 35 anos representam 43% dos trabalhadores, mas 
representam apenas 5% dos quadro dirigentes.


