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Apontámos num artigo anterior as
vantagens de carácter social que as
Cooperativas de Mão-de-obra podem proporcionar.
Estas vatagens resumem-se assim:
— organização de trabalho mais agraB
dável;
— condições de trabalho mais seguras
e mais dignas;
— Menores probabilidades de desemprego ;
— mais instrução geral e técnica; portanto maior rendimento da mão-de-obra.
Claro que uma cooperativa deste género, como de resto todas as outras, só
confere vantagens reais, quando comparadas com outros sistemas de relações de
trabalho se for próspera, dependendo
isso, em parte importante, não só de
uma boa gestão como também do espírito
cooperativista dos operários associados.
Uma Cooperativa de Mão-de-Obra
próspera pode ainda juntar aos benefícios
apontados outros de grande importância
também, que contribuem eficazmente
para uma vida mais elevada e mais feliz,
k Um deles vai ao encontro de uma
^aspiração justíssima e até consignada
por lei. As férias pagas. As férias não
são consideradas hoje como um luxo, a
que só as classes socialmente mais favorecidas têm direito. Na saúde e no bem-estar da população têm o seu lugar e
constituem um direito que deve ser não
só respeitado como também efectivamente cumprido.
E como cumpri-lo efectivamente? Em
primeiro lugar modernamente não são
consideradas férias efectivas as que se
resumem a uma simples ausência ao
trabalho. As férias verdadeiras envolvem
uma mudança de ambiente, não só para
o operário ou empregado que as goza,
mas também para a sua família.
Ora, na maioria dos casos, os salários
são insuficientes para permitir a transferência para o campo ou para a praia,
onde os filhos se revigorem, a dona de
casa se liberte dos trabalhos caseiros e o
operário ou o empregado se retempere de
um ano de fadiga.
Salvo nalguns casos em que este possui
família no campo ou na praia, que possa
pôr à sua disposição um canto onde se
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instalar com os filhos e a mulher, só o
subsídio de férias ou a colónia de férias
poderia permitir-lhe um período de retemperança.
As Cooperativas de mão-de-obra procuram por isso organizar para os seus
associados, quer pelos seus próprios
meios quer em colaboração com outras
cooperativas do mesmo tipo ou de tipos
diferentes, colónias de férias, ou então
estabelecer um subsídio que permita aos
seus associados o gozo de férias como é
preciso que sejam.
Há muitos exemplos de colónias de férias organizadas e sustentadas por cooperativistas. Não são portanto sonhos
irrealizáveis, mas sim exemplos a atestar
o ilimitado poder da cooperação, quando
esta não dorme apenas nos estatutos,
mas arde bem viva no espírito dos cooperadores.
Nada melhor do que a Cooperação pode
demonstrar a verdade contida no provérbio— Querer é poder.
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M Á I S DUAS ADESÕES
À
U N I C O O P E
49 associações cooperativas
estão decididas a prosseguir
num trabalho colectivo demonstrando que o Povo Português é
capaz de se governar a si próprio.
As adesões à Unicoope prosseguem! Representam a vitória
do povo português associado em
cooperativas. Representam um
esforço de cooperação estruturado em base voluntária, para
alcançar melhor nível de vida,
quer sob o aspecto económico,
quer sob o aspecto social.
48.* Cooperativa dos C . T . T .
4 9 . Adega Cooperativa de
Torres Vedras.
1

0 COOPERATIVISMO NA ESCOLA
1. Quatro anos depois de Rochdale,
no verdadeiramente fatídico ano de 1S48,
surgia em Pinerolo a primeira cooperativa italiana de consumo, a qual, como a
pioneira do Lancashire, colocava entre
seus próprios fins (não-marginais) a instrução, a educação dos cooperadores.
E, transcorridos apenas vinte anos
(Junho de 1869), a Comissão do Prémio
Ravizza lançava o concurso para um ensaio sobre a influência do cooperativismo
no melhoramento das condições morais e
sociais do povo italiano. Com o parecer
de Cesare Cantu o prémio f o i concedido
a Eurico Martuscelli, em cujo trabalho,
publicado anos depois em Firenze por
Le Monnier, concluía ele observando que,
se pelo desenvolvimento das sociedades
cooperativas ocorre «un certo grado di
istruzione nei loro componenti» c, porém
verdadeiro que geralmente «essas sociedades, onde surgem, servem de estímulo
ao aumento da instrução, formando-se,
assim, entre cooperativismo e instrução

do povo uma correspondência de causa
e efeito.
A experiência encarregou-se de dar
razão a Martuscelli, de vez que o Cooperativismo deve ser considerado sob um
duplo aspecto: como método económico
e como contribuição à educação, à formação do homem. É especialmente por
este segundo título que o cooperativismo
encontrou digna posição em quase todas
as modernas Constituições, as quais seguiram o exemplo dado, há noventa e
um anos, pela Constituição do Cantão de
Zurich, que dispõe em seu artigo 3 3 . ° :
«O Estado encoraja e facilita o desenvolvimento da cooperação baseada no auxílio
mútuo».
O auxílio mútuo é a consequência do
espírito solidarístico e de responsabilidade pessoal, que, juntamente com o
princípio de «um homem, um voto», está
na base da educação cooperativa. Esse
(Continua, na página 10)

COOPERATIVISMO E C O O P E R A Ç Ã O
por
Emílio Costa, esse incontestável valor
intelectual e social, como eu nascido em
Portalegre, na introdução do seu estudo
«Cooperativismo» dos «Cadernos Históricos» diz-nos:
«Nada conhecemos da vida do homem,
em que ele não se encontre vivendo com
o seu semelhante, vivendo perfeitamente
isolado. Mais: tudo o que sabemos, por
mais recuado que seja no tempo, indica
uma forma de viver em comum, que
significa um grau relativamente elevado,
porque implica a existência de um acordo,
de uma consciência por mais rudimentar
da necessidade da colaboração, da cooperação. Por isso alguém definiu o homem
como um animal essencialmente sociável...
Transcrevemos este trecho do citado e
admirado autor, para que a sua autoridade, de homem culto, inteligente e
sensato nos inspire durante o artigo que
nos propomos enviar para o «Boletim
Cooperativista» onde a nossa modesta
colaboração tem tido bom acolhimento,
Essa colaboração vale apenas pela sinceridade e pelo desejo, que nos é habitual
de ser prestável ao semelhante dentro do
nosso apoucado valimento. E é escudado
na sentença de que cada um dando o
que pode a mais não c obrigado que porfiadamente havemos trabalhado no meio
cooperativo local, sem fito ou propósito
que não seja a execução, a realidade
desse tal hábito.
Durante os anos de cooperação com a
Cooperativa Operária Portalegrense, que
já somam duas dezenas, tem-me sido
muito grata a circunstância de ali encetar e manter convivência com gente de
todas as variadas categorias sociais e
mentais.
É que nesta nossa Cooperativa, no rol
dos sócios, figuram desde o formado em
Direito, em Medicina, etc. até ao operário urbano e rural, simples e analfabeto. E com que prazer se nota a aproximação dessas várias categorias de
pessoas irmanadas no mesmo propósito
social e associativo.
Isto apesar de a Cooperativa se denominar Operária. E denomina-se ainda
hoje, porque a comissão de reformas do
Estatuto, à qual tive a satisfação de
pertencer, deixou manter essa denominação em honra da ideia e do esforço
daqueles quarenta operários, guiados nos
seus primeiros passos cooperativistas pelo
guarda-livros Manuel Ceia. A fundação
do estabelecimento data de Abril de 1S98,
regulada pelo primeiro estatuto que foi
publicado no «Diário do Governo» de 14
de Dezembro do ano citado.
E convém contar como esta Cooperativa começou. Esse grupo de 41 indivíduos, tão dedicados ao bem colectivo,
compraram uma saca de farinha. Numa
modesta casinha na hoje Rua Cândido
dos Reis, manipolaram-na.
Póg. 2 — B O L E T I M
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Vendido esse pão, outra saca f o i comprada e assim durante um tempo. Quando
os lucros obtidos j á avolumavam um
pouco outros géneros foram adquiridos,
O movimento de compras foi aumentando
de semana para semana e a instalação
já era bastante insuficiente. Foi então
arranjada outra sede, na Rua da Misericórdia. O movimento, mercê do aumento
do número de sócios, subiu naturalmente,
E então veio a ideia de o arranjo de
uma mais ampla sede. E como j á havia
o capital suficiente um edifício próprio
foi construído. Esse edifício fez-se naquela rua devido à sua proximidade da
Fábrica Robinson, ao tempo o aglomjrado operário onde err. maior o número
de sócios da Cooperativa. Hoje está um
pouco deslocada da parte central da cidade e dada a circunstância j á nomeada
de serem de todas as profissões sociais
os sócios, cujos locais de moradia ou de
trabalho são espalhados por toda a cidade. Como disse, o primeiro Estatuto
data de Abril de 1898. Foram reformados em Março de 1905. Outra reforma
sofreu em Agosto de 1926. Outra em
Outubro de 1937 e o actual aprovado em
Novembro de 1939.
A comissão que elaborou o Estatuto
em vigor, levou longe o seu propósito
enquanto ao desenvolvimento das funções
e foi até ao pont-i ae registar no Estatuto a ideia então já r m marcha da construção de casas para os sócios. Claro que

para tal a Cooperativa tinha de contrair
um empréstimo de quantia relativamente
elevada.
E lá ficou assim redigido o art. 64.°:
«As casas económicas que venham a
ser construídas, serão arrendadas de preferência aos sócios reconhecidamente
mais necessitados, mas que ofereçam
solvência».
Agora, volvidos vinte e dois anos, que
aumentaram dolosamente as cãs dos empreendedores desse grande passo, é que
nos pomos a pensar que a ideia, aliás
bastante grandiosa, não podia passar de
um sonho — um sonho de idealistas acordados !
Emílio Costa diz-nos ainda no seu
opúsculo: «Em primeiro lugar temos de
considerar que, tomada no sentido mais
geral, a cooperação é uma forma de actividade combinada, em que cada indivíduo, que dela faz parte, tem a sua fun*at determinada. Isto é assim, seja qual
for a natureza ou o género da cooperação».
Pois é exactamente dessa cooperação^^
que tem saído a duração, o progresso,
crédito da Cooperativa Operária de Portalegre. Se há nos sócios quem se recuse
a trabalhar ^os corpos gerentes, entre
eles tem havido sempre pessoas dispostas
a dar-se todas ao progredir da sociedade.
É o que lhe tem valido.
Acontece um caso interessante: a viúva
do sócio, cuja situação perante a Cooperativa está regulada no art. 14.° do Estatuto, em muitos casos continua a ser sócia com todos os direitos que o marido
havia conquistado.
E para não maçar, ponto final por
hoje.

MAIS DE 600 CONTOS DISTRIBUÍDOS
COMO «BÓNUS» A PRODUTORES DE LEITE
Por A L B E R T O A L V E S
A

seguir a uma visita às instalações

pasteurização

e

armazenagem

do

de

leito

e

fabrico de queijo e manteiga, serviços esses
criados, orientados e mantidos pela União
das Cooperativas de Produtores de Leite de
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«bónus» o que nós entendemos,

como mais"

próprio, poder chamar-se retorno.
Depois de mencionar, de passagem, quais
os inimigos da o r g a n i z a ç ã o cooperativa da
lavoura, o orador, que era sr. dr. Silva e Sá,

Entre-Douro e Minho, realizou-se, na sede

presidente da citada União das Cooperativas,

da Federação dos Grémios da Lavoura uma

«solicitou do sr. secretário de Estado, que
redima os lavradores da subordinação e

reunião
de

a que

assistiram algumas

lavradores

de

toda

aquela

dezenas

região

do

norte.

Findas

Destinava-se,

a

do complemento
Teve, a citada

mesma,

«à

distribuição

de valorização
«sessão»,

do

leite».

a presença

do

sr. secretário de Estado da Agricultura, que
presidiu, ladeado por várias entidades, todas
essas ligadas, mais ou menos,
aos problemas da

directamente

Lavoura.

Posto em relevo, pelo presidente
organismo

federativo,

abastecimento

o êxito

de leite

daquele

obtido

pelo

à cidade do Porto,

serviço há três anos iniciado, não obstante
lutar
niente

que v i v e m » .

com

a

apoio

«falta
legal»,

de
foi

firmeza e

conve-

possível,

mesmo

entrega

as
dos

considerações,
630

contos

procedeu-se

pelos

à

presidentes

dos Grémios dos concelhos o que se estende
toda a área orgânica daquela União Cooperativa, que, por sua vez, farão a sua distribuição pelos lavradores agremiados.
Como se regista, trata-se de uma importância resultante do lucro de um serviço a
cargo

de

ticas

cooperativas,

uma

essa,

reverteria,

bolsos dos
recto da
Acto

organização
que

se

de

caracterís-

não

exclusivamente,

intermediários,

em

existisse,
para

os

prejuízo

di-

Lavoura.
dignificante

e

acertado,

é

um

exemplo vivo e verdadeiramente demonstra-

assim, fazer-se uma distribuição de mais de

tivo do incontestável

600 contos a 5000 produtores, a título de

económico

do sistema

e alto valor social e
cooperativista.

UM

ROMANCE

DE

ALAN

BURGESS

A POUSADA DA SEXTA FELICIDADE
Gladys Aylard com crianças que
acompanhou ao Sião

3." classe. Embarcaria para a Holanda,
e de Haia, por terra, vencidas as fronteiras e as distâncias, atravessada a
f r i a Sibéria, cujo grandioso cenário a
surpreendeu, chegaria a Vladivostoque,
novamente tomaria um barco para o
Japão, e das ilhas nipónicas demandaria
o porto de Tientsin — onde começaria a
sua aventura chinesa.

r

O talento de Alan Burgess transformou esta narrativa num verdadeiro romance. A história de Gladys Aylard ofereceu-se-lhe, quando a missionária regressou a Inglaterra, pela notícia breve
de um jornal. Alan Burgess tinha um
programa na B.B.C, baseado em histórias
verídicas: a rubrica «Os Invencíveis».
Pressentiu que Gladys poderia ser um
assunto. Em vez de um programa radiofónico, a vida que se lhe abria e revelava,
e maravilhosamente se desdobrava em
episódios tocante ou fantásticos, daria
um livro: A Pousada- da Sexta Felicidade.
Dezassete anos esteve Gladys na China.
Doente e sem recursos regressou. Mas a
íntima alegria e a serenidade com que
contou a Alan Burgess a sua história
mostram que o sacrifício por um ideal
é ainda uma das razões por que vale a
pena viver. A livros que especulam com
a podridão, o equívoco e o absurdo merece a pena contrapor esta bela história
vivida — o romance de Gladys Aylard.

Este romance de Alan Burgess narra
uma história que realmente aconteceu.
Inspira-se na vida de uma mulher inglesa, modesta e frágil, que se dedicou
inteiramente à missão de pregar a religião cristã na China: Gladys Aylard. E
segue tão de perto a sua vida, reporta-se
tão directa e estreitamente aos factos,
que só um escritor experimentado e háhil
como Alan Burgess consegue triunfar
tão brilhantemente desse compromisso
entre a ficção e a biografia.
Nesta tradução portuguesa, que se
segue a edições j á publicadas em inglês,
francês, italiano, alemão, sueco, finlandês
e japonês, preferiu-se ao título original
— The Small Woman — o título A Pousada da Sexta Felicidade com que foi
^Lsxibido em Portugal o filme, inspirado na
•aventura vivida por Gladys Aylard extraordinariamente interpretado por Ingrid Bergman.
Uma mulher pequena e débil, mas de
grande coragem e perseverança, parte
para a China. Parte do cais da estação
de Liverpool Street para a sua aventura,
no dia 18 de Outubro de 1930, com nove
pence em dinheiro e um traveller's-cheque
no valor de duas libras. Aí se despediu
do pai, da mãe e da irmã, da Inglaterra
e da sua vida, para i r instalar-se timidamente ao canto de um compartimento de
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das
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trinta e sete

A POUSADA DA SEXTA FELICIDADE
(Colecção «Séc. XX»)
35$00
Gladys Aylard pouco
tempo antes da sua
partida da China após
vinte anos de actividade

Irigrid Bergman vê o
romance que interpretará no cinema
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ESFORÇOS E REALIZAÇÕES
É propósito deste artigo mostrar como
a população negra da África pode alcançar alta produtividade e rendimento, e
também, um alto padrão de vida, organizando cooperativas com bases democráticas, e como o auxílio técnico pode ser
dado pelos países industrializados a estas
cooperativas e também às escolas profissionais.
Os laços tribais na África são dissolvidos pelo constante progresso da «civilização» e deviam ser substituídos por outros, antes que comece o desenvolvimento
rumo à proletarização, à formação de
classes baseadas na propriedade, a sociedades dirigidas contra os brancos ou outra indesejável constituição de sociedade.
É um facto feliz que a população negra,
pelo menos em Moçambique, teve organizações tribais que se assemelham com
aquelas das cooperativas, assim sendo,
eles podem usá-las como estrutura básica.
Eles tem um pronunciado senso de solidariedade, que não devia ser substituído
por exagerado individualismo. Houve o
medo de que o colectivismo das populações negras (a terra é propriedade da
tribo ou de uma associação de tribos e
não dos próprios camponeses) poderia dar
aos bolchevistas esperanças para uma
fácil manobra na África, onde seria somente necessário converter as terras do
Estado e as propriedades das tribos em
propriedades comuns tipo kolkose. Com
excepção das terras que são propriedade
das tribos, na África Portugxiesa quase
todas as terras são propriedade do Estado. Mesmo as concessões definitivas de
terras dadas aos colonos e fazendeiros
permanecem propriedade do Estado, que
pode revogar a concessão, pagando um
preço razoável pelas indemnizações. Nas
novas cooperativas e «colonatos» (colonizações sob a direcção de engenheiros
agrónomos e capatazes do governo) o Estado dá aos membros dessas organizações lotes de terra como propriedade individual, para fixá-los à terra e educálos como colonos e fazendeiros, mediante
modernos métodos de agricultura tropical,
com os últimos resultados das pesquisas agrícolas. A meta é substituir a
agricultura nómada tradicional a prática da queima dos campos por processos mais actualizados e racionais. A
agricultura nómada tirou toda fertilidade
do solo africano e deixou vastas zonas
com erosão. A formação do rendimento
comum em constante crescimento nas cooperativas conduz à formação de fazendeiros quase independentes e responsáveis e evita o extremo colectivismo que
levaria a população negra a sentir, novamente, que eles não tem interesse na
propriedade individual, e torná-los nómadas novamente.
Onde velhos costumes como as tradicionais danças, os batuques, o agradável
tocar das marimbas e o folclore em geral
são retidos, uma completa e mesmo revolucionária mudança verificava-se na posição das mulheres nas cooperativas de
negros. As leis antigas das tribos ao sul
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Por RALPH VON G E R S D O R F F Pesquisador Associado da Universidade
do Rio Save, em Moçambique, estabeleciam normas ou regras tais como permitir
que a mulher pudesse ser comprada, reclamada como propriedade, herdada ou
vendida. Elas eram as mais importantes
«produtoras de comida». Através da propriedade de máquinas e gado, e das realizações educacionais das missões, bem
como os novos costumes introduzidos na
população feminina, verificou-se uma
completa mudança no seio da família nas
populações negras. Com excepção do folclore, a moda de viver é exactamente a
mesmo do europeu. As velhas superstições
terminaram definitivamente, e por isso
as tribos têm mais confiança na técnica
dos doutores brancos do que no feiticeiro
da tribo, que passou a não ter mais influência.
Sempre foi muito difícil conquistar a
confiança do povo, o que é a condição
básica para o bom funcionamento das
cooperativas; era por isso necessário criar
«eooperativas-piloto» no começo, para
mostrar que um trabalhador pode adquirir maior lucro nas cooperativas do que
se trabalhasse nas minas de ouro na
União Sul-Africana. De facto, um associado da cooperativa pode ganhar três
vezes mais, como demonstra a administração portugbuesa, contrariando a propaganda da «Witwaterrand Native Labour Association)). Os portugueses usam,
para esta propaganda, gráficos mostrando numa balança que os lucros ganhos
são bem maiores nas cooperativas. Ãs metas das cooperativas são estabelecidas nos
estatutos aprovados pela Administração,
baseadas nas condições locais, nas experiências e também em exemplos realizados em países estrangeiros. As metas das
cooperativas da região de Zavala, no distrito de Inhambane, são as seguintes:
— Melhoramento da qualidade dos produtos através de sementes seleccionadas,
melhoramento de processos agrícolas de
armazenagem e de técnica de embalagem.
— Aumento da renda individual, mediante utilização de transportes colctivos
e venda de seus produtos no tempo mais
favorável.
— Abertura de crédito aos associados
para trabalhos agrícolas e construção de
casas de tijolo, além do auxílio técnico.
— Empréstimo de máquinas agrícolas
e instrumentos agrícolas gratuitos ou
com aluguéis moderados.
— Distribuição gratuita de sementes
pelas estações experimentais agrícolas.
— Compra de máquinas, instrumentos,
sementes, fertilizantes, insecticidas, forragens etc.
Para a execução de suas metas, as cooperativas obtêm todo auxílio possível do
governo. Somente poderão ser sócios das
cooperativas os colonos que cultivarem,

de Harvard

pelo menos, 3 hectares durante 3 anos.
A admissão à cooperativa depende da
recomendação de dois sócios e da maioria
de votos dos directores. Os colonos que
não forem admitidos, poderão apelar para
a Assembleia Geral e para o Governador
do distrito. As exclusões podem ser decididas pelos directores, mas o excluído
pode apelar para a Assembleia Geral.
Os membros das cooperativas têm obrigação de obdecer aos directores, executar
as funções que lhes forem atribuídas, sem
nenhum pagamento ou recompensa, pagar
pontualmente sua quota de capital, contribuições, aluguel das máquinas empi'estadas, e estar presente às reuniões de Assembleia Geral.
A receita das cooperativas compreende
a jóia de admissão, a prestação mensal
da quota de capital que o associado >>^B
obrigou a pagar, a comissão convencioíç'
nada pela venda dos seus produtos, o
aluguel das máquinas, as taxas de armazenagem, o pagamento dos serviços de
transporte, e ainda os juros recebidos de
depósitos feitos na Caixa Económica Postal, e os decorrentes de empréstimos feitos aos sócios. A jóia e a (mota são f i xadas pela assembleia geral.
Muitas cooperativas em Moçambique
são dirigidas democraticamente, sendo as
decisões da Assembleia Geral tomadas
pela maioria de votos. A maior tarefa das
Assembleias Anuais é a votação do orçamento, cuja execução não tolera despesas
além das fixadas. Quando os dois vicedirectores e o gerente são eleitos pela
Assembleia Geral, os presidentes das cooperativas são propostos pelos administradores das «circunscrições» e nomeados
pelo governador do distrito. O presidente
e os directores podem propor a reforma
do estatuto da cooperativa na Assembleia
Geral. O gerente tem que trazer os l i vros constantemente em dia para que possam ser vistos e controlados por cada sócio a qualquer momento. Ele é regular-^fc>
mente controlado pela administração da circunscrição, a qual tem também o direito de obter informações a respeito das
actividades das cooperativas, para conseguir informações e relatórios anuais. Mas
as autoridades não têm outras funções
nas cooperativas, que são auto-administradas, podendo eles próprios provindenciar auxílio técnico. As autoridades ajudam a abertura de poços financiados com
dinheiro público, que funcionam com moinho de vento ou bombas manuais para o
tempo calmo. Perto dos poços constroem
bebedouros, lugares para lavar roupa e
chuveiros; assim as mulheres podem tomar banho após a lavagem da roupa, e
os homens, após darem de beber ao gado.
Eles também constroem banheiros carrapaticidas.

Quando visitei uma das cooperativas
da circunscripção de Zavala, em Setembro de 1957, foi-me dito pelo presidente,
que o moinho de vento para moer milho
não funcionava. Mesmo com vento suficiente para várias vezes, e que era necessário moer três vezes para se conseguir uma boa farinha. O moinho era de
fabricação portuguesa e f u i solicitado
pelo presidente e também pelo administrador Sr. Abel dos Santos Baptista, a
encontrar um moinho melhor nos países
industriais. Procurei o melhor que pude
na Alemanha Ocidental mas não consegui
encontrar uma única firma que pudesse
fornecer tal tipo de moinho, porque não
existe firma que produza máquinas primitivas que são usadas nos países subdesenvolvidos. Não é somente nos Estados
Unidos, mas também na Alemanha Ocidental, que existe o esforço para auxiliar
tècnicamente esses países, e por isso deveria ser uma tarefa dos países industriais fundar empresas que possam produzir máquinas primitivas e instrumentos que são tão urgentemente pedidos nas
áreas subdesenvolvidas.
Muito pode ser feito no campo de assistência técnica aos países subdesenvolvidos, se escolas profissionais forem construídas pelas cooperativas e em vilas de
áreas subdesenvolvidas, que podem conseguir máquinas e outros equipamentos,
„ orno presente dos industriais nos países
desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados
Unidos muitas máquinas que poderiam
ser usadas nessas escolas, são vendidas
a preço irrisório como «ferro velho» embora elas ainda sejam novas, porque outras melhores, do mesmo tipo, já se encontram no mercado. Este facto, explica,
em parte, porque a produtividade nos
Estados Unidos é a maior do mundo.
Muitas máquinas já estão amortizadas
quando vendidas como ferro velho, e industriais mexicanos estão tirando vantagem da situação. No custo da máquina
apenas 20 % referem-se ao seu valor, cabendo os restantes 80 % ao transporte.
Industriais que dêem máquinas de presente, terão vantagens indirectas mais
tarde, quando o pessoal treinado nos países subdesenvolvidos com estas máquinas
exigirem sua utilização no trabalho. Procedendo dessa forma, os doadores podem
conseguir um bem largo lucro para sua
empresa. No caso de investimentos directos por firmas que desejem obter e usar
^natérias primas nos paísee subdesenvol™ idos, elas poderão lá encontrar pessoal
- treinado, mesmo com máquinas de seus
próprios países. A dificuldade é somente
encontrar professores para essas escolas,
que possam aceitar salários bem baixos.
O custo do transporte poderia ser pago
pelos Estados Unidos, através dos governos ou de organizações internacionais,
como no caso das Escolas Missões dos
Salesianos. O último método foi experimentado por mim próprio. Depois de conseguir que algumas firmas na Alemanha
e Suíça doassem máquinas aos salesianos
para suas escolas profissionais «Oratório
D. Bosco» em Panjim, Goa (índia Portuguesa), os salesianos custearam a despesa do transporte ao porto de Bremen
ou Hamburgo, e daí essas máquinas foram transportadas gratuitamente pela
empresa do governo português «Companhia Nacional de Navegação», até Mormugâo, o maior porto de Goa, porque os
Salesianos são uma instituição religiosa
que não visa lucros. As doações às escolas-missões não só difundem o conhecimento técnico, como também espalham
a fé cristã como desafio ao comunismo
nos países subdesenvolvidos. Os governos
desses países não poderão dizer que há
«laços políticos» vinculando esse processo.
O Ocidente está falando demais da sua
herança cristã. Seria melhor que agisse

de forma bem mais cristã. Há muita oportunidade para agir, especialmente nos
países subdesenvolvidos. É facto consumado que o cristão asiático tem uma fé
religiosa bem mais profunda que o cristão europeu, por exemplo.
Para dar ideia do padrão de via adquirido pelos membros das cooperativas na
circunscrição de Zavala, damos os seguintes dados referentes a dezembro
de 1956:
As cooperativas foram fundadas em
1955 por iniciativa do administrador da
circunscrição, mas a melhoria de vida só
foi adquirida pela própria iniciativa dos
colonos negros. Na data mencionada
acima, havia 6 cooperativas na circunscrição de Zavala, com 812 associados, assim distribuídos: Banguza 161, Zandamela 152, Canda 136, Zavala 148, Nhagutou 109, Mavila 106. A remarcável tendência para a poupança e formação de
capital que teve lugar nas cooperativas,
é mostrada pelo facto de que 109 membros tiveram oportunidade de abrir conta
na Caixa Económica Postal. Seus depósitos totais eram de 567 644 escudos (1 dólar = 28,50 escudos). Trinta membros t i nham mais 240 dólares depositados em
suas contas! Primeiro eles querem guardar o suficiente para construir uma
casa de tijolos, que custa cerca de 4 000
dólares; depois querem comprar mobílias, máquina de costura, um rádio, etc.
Uma casa desse tipo é propriedade de
mais de 24 famílias e 11 casas já estavam em construção. O segundo motivo de
poupança é a compra de um jeep ou um
Landrower, pelos quais tei ão de pagar
-

3 000 dólares. Na data referida havia 2
Landrowers como propriedade particular
de negros associados a cooperativas, e
mais 3 tractores, 6 camionetas, 1 camião,
4 arados, 2 semeadeiras, 1 arado com
grade e muitos outros instrumentos. O valor de todas as máquinas e instrumentos
que são de propriedade particular, adqui-

ridas pelos membros dessas cooperativas,
era aproximadamente de 1 807 000 escudos. Além disso tinham como propriedade particular 1 544 885 árvores f r u t í feras, 2 059 bois, 471 vacas, 556 burros,
4 641 cabras, 726 carneiros, 1 621 porcos,
e e 4 393 galinhas. Também tinham como
propriedade particular: 72 espingardas
de caça, 122 máquinas de costura, 46
gramofones, 78 bicicletas, 2 geladeiras
Èlectrolux e 5 aparelhos de rádio.
A situação financeira das 6 cooperativas de Zavala era a seguinte, em 31
de Dezembro de 1956:
Caixa
Depósitos na Caixa Económica
Créditos concedidos aos sócios
Dos quais para a compra de
gado
Dos quais para a compra de
instrumentos
Dos quais para a compra de
sementes
Dos quais para o aluguel de
máquinas, instrumentos e
combustível aos membros ..

Escudos
48 110
167131
253 241
54 300
66 779
5 411
126 751

As cooperativas tinham estoques de
combustível e instrumentos para a venda
aos associados no valor de 40 760 e
90 961 escudos, respectivamente. Seus
activos totais, (os itens acima mencionados) eram de 600 204 escudos. A propriedade dessas cooperativas consistia dos seguintes itens (valores em 1 000 escudos) :
17 tractores Ferguson, 850; 17 arados
com grades, 107; 16 discos para arados,
155, 6 cilindros, 132; 5 semeadeiras, 40;
5 ceifadeiras, 25; 20 máquinas descascadeiras de amendoim, 30; 3 carros de boi,
18; 24 balanças, 6; 2 forquilhas, 5; tudo
no valor total de 1 268 000 escudos. No
(Continua na página 9)
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Bases doutrinárias da coope

ê

As e x p e r i ê n c i a s do progresso Técnico

A acção dos correspondentes

Por J U L E S M I L H A U
Prof, da Escola Nacional de Agricultura
e da Faculdade de Direito de Montpellier

é de grande importância
para o Movimento Cooperativo

A

actividade agrícola continua sendo na

França

o

Sobre
Um dos objectivos apontados ao Boletim,
desde o seu
regular

aparecimento, é a

do que

se

pode chamar o

ciário c o o p e r a t i v o » .
vulgar

nas

suas

colunas

importância

«noti-

Entende-se por tal di-

grandes e pequenas
A

publicação

as

realizações

das Cooperativas.

do

assenta

no

interesse

marem

conhecimento

noticiário
dos
das

cooperativo

cooperadores

to-

realizações

dos

mil

sector

dois

milhões

empregam

Através
vemos

das

da

pequenas

de

mão

assinalar-se

lavouras,

de

legislação

só

180

obra assalariada.
de

diversos

tipo

ideal

países
de

quena

unidade

de

produção.

Esta

tendên-

cia

pode verificar-se na França, no campo

da

legislação

tatuto

dos

social da agricultura, no

contratos

rurais

e

es-

através

do

regime sucessório.

ex-

O processo de c o n c e n t r a ç ã o de empresas

ploração agrícola, que se beneficia de uma

nos sectores comercial e industrial praticado

protecção

um

unidades.

mais ou menos grande. Esta

ploração

ou

social

económico

e

cultivo,

de

carácter

protegida,

é

ex-

há um século, não se realiza na agricultura.

familiar,

Ao contrário, as numerosas reformas a g r á -

uma

pe-

rias

promulgadas

um

pouco

por

todo

o

outros cooperadores. Mais do que quaisquer
artigos, por bem elaborados que sejam, defendendo

e

propondo

empreendimentos

e

iniciativas, é de grande estímulo para dirigidos o conhecimento das coisas bem feitas
das outras cooperativas.
O facto de uns tantos terem sido capazes
de levar por diante determinado

empreen-

dimento, considerado vantajoso sob o ponto
de vista cooperativo, é uma certeza de que
nós podemos fazer o mesmo, ou em escala
mais

modesta

ou

ainda

em

maiores

pro-

porções.
Por conseguinte,
rativas,
troca

além
de

constituir

experiências

cooperadores,
entre

o noticiário das Coope-

de

estes

de

é a base
e

de

uma

de uma

que

valiosa

trabalho

todo

o

entre

emulação
movimento

lucra.
O «Boletim Cooperativista»
sou

estar

meio

no seu

sempre pen-

papel ser o veiculo

do qual os cooperadores

por

contam

uns

aos outros o que fazem, as dificuldades e os
êxitos que tiveram.
Não pôde a t é agora, e não pode ainda,
dispor o Boletim
empregado

de

um corpo redactorial

na c a ç a de notícias nas Coope-

rativas. Julgou-se que a solução deste problema estaria em que
tivesse

cada Cooperativista

um correspondente

do Boletim com

a missão de lhe enviar relatos da vida da
sua

sociedade.

sistema

Pensou-se

ajudava

quadros,
próprias

mais

a

ainda

fazer

tarde

este

surgir

novos

aproveitados

pelas

Cooperativas ou

Algumas das nossas

que

pelo

movimento.

sociedades acharam

são Cultural ou em que a orqanização desta

de vantajoso há, para as suas próprias so-

não esteja nas preocupações

ciedades

constantes

da

Parecia, portanto, que o importante problema

dos

tinha

correspondentes

encontrado,

naquelas

do

Boletim

Comissões,

a

Acontece, porém, que o B. C . e s t á longe
receber

desejadas
bui-se

cooperativo,

com

profusão

notícias

esta

das

razoável

as t ã o

Cooperativas. A t r i -

insuficiência,

dentes do B. C , além
excessiva

modéstia,

de que, talvez por

não lhes

o valor das suas realizações

fazem
por

sentir

pequenas

que sejam.

solução mais fácil e feliz.
de

e para o movimento

o exercício regular da f u n ç ã o de correspon-

Direcção.

por um

lado,

a

O B. C , aliás num esforço cujo êxito se
deve

também

aumentou

às

Cooperativas

assinantes,

de oito para doze páginas, com

o fim de, entre outros, poder dedicar mais

não terem as Comissões Culturais compreen-

espaço

— e no nosso entender bem — que a f u n ç ã o

dio a importância,

agora

de correspondentes do Boletim estava natu-

tivas e para o conjunto do movimento, da

com as suas notícias, para que a acção do

ralmente

sua

Boletim

Comissões

indicada para

ser exercida

pelas

Culturais.

f u n ç ã o de correspondentes

e,

Com efeito, estando o B. C . no centro da

para as suas Coopera-

por outro lado, t a m b é m

derarem

suficientemente

acção cultural do movimento cooperativista,

divulgação

a colaboração das Cooperativas, no que res-

tos, embora vitoriosos.

peita ao noticiário das suas realizações, f i caria bem entregue às Comissões Culturais.
Por

outro

lado, acontece

que

raras são

as Cooperativas que não t ê m a sua ComisPág. 6 — B O L E T I M
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As

Direcções

lhadas
não

certos

nos

têm

Comissões

das

Culturais

de

empreendimen-

ganda

estas

se

Cooperativas,
bastante

mergu-

administrativos,
para

compreendam

que

as

quanto

o

alargue

cooperativo.
ajudem a
no

das realizações

âmbito

É preciso
preenchê-lo
da propa-

cooperativistas.

Esperamos que as Direcções
rativas concordem
os cooperadores

afazeres
o

não consi-

merecedores

pequenos

seus
feito

de

do Boletim,

ao noticiário
que

na vantagem

das Coopeque todos

teriam em que elas

dedi-

cassem um pouco do seu tempo a este problema, que

não é dos

mais difíceis.

Con-

tamos com a sua boa vontade e esta, certamente,

bastará

para

o resolver.

leração agrícola

/las ôaqiekadúites
Gostosamente vos informamos que o Centro de Estudos de Economia Agrária da Fundação Gulbenkian vai organizar no ano
corrente um curso intensivo sobre cooperativismo agrícola, com a
duração de uma semana.
Para esse efeito está convidado um grupo de 3 especialistas
franceses recrutados pelo Centre National de la Coopération Agricole, que tomou o encargo de organizar o respectivo programa.
A esse curso deverão seguir-se, se possível, conferências públicas
complementares proferidas por especialistas da Dinamarca, Suiça,
Itália e Israel, nas quais cada um dará uma imagem acerca da
importância do movimento cooperativo nos seus respectivos países
e bem assim das dificuldades surgidas ou dos problemas levantados
ao seu desenvolvimento.
A data da realização do curso está prevista para 23 a 28 de
Outubro ou 13 a 18 de Novembro, no entanto logo que haja uma
resolução definitiva a este respeito comunicá-lo-emos.
As lições ou conferências, serão proferidas em francês e terão
provavelmente lugar num dos auditórios da Fundação Gulbenkian
de manhã e de tarde e o programa detalhado será oportunamente
publicado.
Os cooperadores que desejem tomar parte no curso em referência
devem participá-lo com a maior brevidade à Unicoope ou ao Boletim
para que possam ser devidamente inscritos.
Se as inscrições ultrapassarem os limites julgados convenientes
haverá necessidade de se proceder a um sorteio pelo que é urgente
a brevidade da inscrição.

mundo, t ê m como resultado multiplicar, na
agricultura, as pequenas unidades de produção. N ã o obstante, a agricultura não escapa
à lei do progresso que impõe uma produtividade

crescente

em

todos

os

terrenos

e

para todos os factores da produção. 0 progresso técnico tende a acelerar-se e se t r a duz

por

um

moquinismo

técnicas

mais adaptáveis

trabalho

mais

Pode-se
ção

entre

nico

colectivas.
não há contradi-

as e x i g ê n c i a s

do progresso

téc-

das pequenas

uni-

de

pequena

por

perguntar se

e a multiplicação

dades

complexo,

e por formas de

produção

na

agricultura.

produção agrícola

A

de carácter f a -

miliar, não é demasiado pequena, rotineira
em

demasia, e poderá

gências

adaptar-se às exi-

do progresso? A Cooperação

Agrí-

cola responde a esta pergunta de um modo
positivo.
A

Cooperação

Agrícola

permite produzir

melhores condições; aumenta a produtividade do trabalho agrícola e reduz o custo
de produção, facilitando o emprego de m á quinas, permitindo a recuperação

dos sub-

produtos, proporcionando o seguro, o crédito
e o suprimento de matérias primas a preços
mais baixos. A Cooperação permite comercializar
a

em

melhores

quantidade

dos

condições.

produtos;

Aumenta

desenvolve

a

e s p e c i a l i z a ç ã o e a p a d r o n i z a ç ã o , facilitando,
assim, a o r g a n i z a ç ã o

do mercado; permite

resolver o problema dos estoques

(ONIC)

na França, e com frequência o da exportação dos produtos agrícolas

(Cooperação na

Dinamarca ) .
Poder-se-ia afirmar que a Cooperação é
para

a

agricultura o qua

a

concentração

das empresas é para a indústria;
quanto

a

pequenas
ção

concentração
empresas

permite

a

tem

mas en-

eliminado

as

artesanais, a Coopera-

persistência

e

o

progresso

^ ^ d a s pequenas empresas agrícolas. A Cooperação

Agrícola

estes três

permite

dar

satisfação

a

imperativos da democracia: jus-

tiça, liberdade e solidariedade.

tampouco

é

justo

abusivamente
a

função

reunir

o

do

os

se

permite

enriquecer

intermediário.
intermediário

Certamente

é

necessária;

produtos,transportá-los,

cioná-los,

armazená-los,

acondi-

conhecimento

servis e degradantes, tudo o que lhe per-

ser

pagos.

Mas

do

lismo liberal, o preço era justo quando era
lentilhas

de

do mercado.

Esaú

é

o

preço

justo do direito de primogenitura.
nosso

concepção

tempo

mais

tem-se

humana.

imposto

O

preço

uma
não é

justo quando não permite ao produtor viver
decentemente

deve ser

considerado

o lucro, que Charles Gide qualifica de « b e -

êxito das cantinas cooperativas é devido em

nefício

parasitário.»

parte

A Cooperação considera o lucro um excesso de percepção

(isto é, o cobrado em

à

como

factor

libertação

aos pequenos

de

que

libertação.

elas

O

proporcionam

viticultores durante o período

da vindima. Quando a vinificação se fazia

demasia) e o redistribue entre os produtores

no

e os consumidores. É por isto que o seguro

trabalhar, com frequência, a t é muito tarde

mutualista é um seguro barato e o crédito

de

cooperativo

o

é também

um crédito

barato.

A percepção do lucro é auspicioso factor de

A

porque, com

frequência,

crista-

lagar
noite
seu

individual, o viticultor tinha
e em

vinho,

más condições
depois

de

para

haver

de

fazer

vindimado

durante todo o dia. Hoje, graças às Cooperativa, o trabalho da vindima tem uma duração normal e não impõe qualquer esforço

e manter a família. O preço

LIBERDADE.
A Cooperação Agrícola apresenta-se como

uma
Um

salvaguarda da liberdade dos
homem

decer contra sua vontade. E o meio agrícola

homens acostumados em sua conduta diária,

COOPERATIVAS

O PRODUTOR AGRÍCOLA
DO

APRO-

CONSUMIDOR

e executar uma tarefa or-

denada por um patrão, mas a decidir seu
como

livremente
ORGANIZANDO

independentes;

o campesinato está formado por milhões de
não a obedecer

um soberano,

em

um

terreno

e

a mandar

que

pode

ser

em verdade pequeno, mas no qual ninguém
lhe discute sua autoridade. Este espírito de
independência,
em

um

que

passado

tem

distante,

profundas

de

pequenas

unidades

pelo Cooperativismo.

de

raízes

não poderá

conservado senão por meio da

A SOLIDARIEDADE

homens.

não é livre quando deve obe-

está constituído por homens

trabalho

XIMA-SE

mita reduzir os constrangimentos,

preço do serviço, a empresa comercial põe

exagerado ao viticultor.

o resultado dos automatismos

Em

potência do homem frente à Natureza, tudo

por cima

a noção de justiça. Na época do individua-

de

por ser-

série de operações que exigem

JUSTIÇA

prato

ou

e

progresso,

A vida económica no século X I X ignorou

O

hostis

vilismos materiais. Tudo o que aumenta a
o que em seu trabalho elimine as tarefas

liza, convertendo-se em renda.
A

é livre se se acha

por forças

uma

merecem

representam

Tampouco o homem
embaraçado

ser

manutenção

produção

salvas

Costuma-se

dizer

uma

instituição

deve

ser

que

a

solidária.

compreendida

Cooperação

A
no

sentido

amplo. N ã o é simplesmente
nico

entre

os

homens,

é

solidariedade

um elo

mais
mecâ-

nem tampouco

um

contrato ou quase contrato; a solidariedade
é

a acepção

voluntária

da

mancomunação

humana, cheia de obrigações.
Na

Cooperação,

todos

os

cooperadores

são iguais, cada um tem um voto, a autoridade vem

de

baixo,

a disciplina comum

tem sido discutida e desejada, os dirigentes
são eleitos.
altruístas

Na Cooperação,

têm

preocupações

sempre
técnicas

as

inquietudes

um

lugar

da

boa

junto

ás

gestão.

A
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O

C O O P E R A T I V I S M O

E SEUS P R I N C Í P I O S BÁSICOS
Eis como Wabasse compendia os princípios fundamentais do cooperativismo:

3. ° — O Cooperativismo protege tanto a
propriedade privada quanto se opõe às
grandes empresas e aos monopólios, mas
1. " — Qualquer pessoa capaz pode ser
administra a propriedade que cada um enmembro de uma sociedade cooperativa, i n trega à sociedade. Por esse meio, a quantia
dependente de raça, profissão, religião, pocom que cada um contribui forma um c a lítica ou outras filiações, enquanto sua
pital concentrado que reúne somas maiores
permanência seja vantajosa e n ã o prejudicial
que a riqueza dos mais ricos indivíduos e
à sociedade cooperativa.
coloca os de situação menos favorecida em
posição económica superior.
2. ° — Cada membro dá certa quantia
em dinheiro, propriedade ou serviço, para
4. ° — Para assegurar democracia de coniniciar os negócios do grupo, isto é, em
trole, cada sócio tem direito a um voto e
agrupamentos de bens privados, para serem
não mais, nos negócios da sociedade.
administrados em comum para benefício
mútuo dos membros.
5. ° — Os membros t ê m o controle directo,

OS 10 MANDAMENTOS
DO B O M

COOPERADOR

1 — Mesmo as tuas compras mais insignificantes deves f a z ê - l a s em tua cooperativa.
2 — N ã o te esqueças de que, quando
compras em q u a l q u e r
estabelecimento, algum artigo que a cooperativa distribua, mesmo que nisso gastes poucos centavos, prejudicas os
interesses dela, os quais s ã o t a m b é m
os teus.
3 — Teu dinheiro só deve beneficiar a
cooperativa, porque deste modo te
beneficiará a ti mesmo.
4 — Lembra-te sempre de que a cooperativa não capitaliza para estranhos,
de vez que todas as suas economias
são para os cooperados.
5 — N ã o permitas que em tua casa e n trem artigos adquiridos fora da cooperativa, dentro da variedade que
esta distribui.
6 — Visita com frequência

a cooperativa,

que te pertence, pois todos estamos
obrigados a cuidar do que é nosso.
7 — Pensa que, se por tua displicência, a
cooperativa deixar de existir, voltarás a pagar artigos a preços excessivos.
8 — N ã o deixes de fazer sentir à administração da cooperativa, com preferência por escrito, todas as falhas
que notares, para que possam ser
sanadas, imediatamente.
N ã o te limites a comentários em f a mília, entre amigos etc.
9 — Se algum dos artigos que a cooperativa distribuir não te agradar, faze
com que a administração disso tome
conhecimento, indicando o que preferes, de vez que és um coproprietário.
10 — Vive na convicção de que a cooperativa nunca adultera os artigos, nem
vicia os pesos. D A C — S. Paulo.
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dos negócios da sociedade. Elegem uma
administração que procura e indica técnicas
para administrarem os diversos ramos de
negócios para serviço dos membros. Assim,
a sociedade cooperativa prova a praticabilidade da democracia.
6. " — É de conveniência suprir os sócios
aos preços correntes no mercado. Toda a r i queza, que é lucro nos negócios capitalistas, fica acumulada como sobras líquidas
na cooperativa, como propriedade dos sócios.
Depois de pagar todas as despesas e reservar fundos para outros usos, o saldo é dividido entre os membros, na proporção do
uso que cada um fez da sociedade, abolin-

do, assim, o lucro comercial, que é substituído por serviço.
7. " — Ao capital aplicado numa sociedade cooperativa poderá ou não ser atribuído juro; no caso afirmativo, o limite
será fixado de acordo com o mínimo corrente
na localidade. O propósito é não atribuir
lucro ou sobras ao capital aplicado, mas
pagar ao capital apenas um salário razoável.
8. " — Uma parte das sobras líquidas pode
ser empregada em diversões, artes, seguros,
saúde ou outros fins sociais, no interesse
dos membros como colectividade. A l é m desses princípios fundamentais do Cooperativismo, há outros secundários, que provaram
ser convenientes e são por isso, comumente
observados: a ) — A s transações devem ser
realizadas a dinheiro, sempre que possível;
b) —pessoas que não disponham de recursos suficientes para se associarem poderão
ter permissão para que se tornem associadas, desde que concordem em deixar retidas
sobras na sociedade, cm pagamento de sua
quota de capital; c ) — a expansão de novos
campos do Cooperativismo deve ser um
alvo a atingir; d ) — s ã o observadas condi
ções satisfatórias de trabalho e autonomia
para os empregados, de modo a tornar possível sair-se bem a sociedade numa competição de negócios lucrativos; e) — a s sociedades cooperativas formam federações
nacionais, que por sua vez t a m b é m se unem
na Aliança Cooperativa Internacional. As
federações t ê m por finalidade realizar conferências, serviços
mútuos,
protecção
e
comércio internacional.

Secção Jurídica
(Continuação

da página. 12)

Conclui-se, por esta disposição, que a incidência do imposto directo cobrado por
meio da licença de estabelecimento comercial ou industrial depende do exercício normal,
por parte das empresas, de actividade sujeita a contribuição industrial ou imposto especial
que a substitua.
Para fazer frente a um argumento que usam os opositores da nossa tese, d e v e m o s ^ ^
notar que não é necessário o efectivo pagamento duma contribuição para a sujeição ao
imposto camarário de licença de estabelecimento; basta que a actividade exercida corresponda ao facto tributário exigido para a contribuição industrial.
Nesta conformidade, as empresas que exerçam actividade sobre que incida contribuição industrial, mas que a não paguem por dela estarem isentos por lei, poderão ter
de pagar licença de estabelecimento comercial, ou industrial, desde que não estejam,
t a m b é m , isentas de impostos camarários.
É esta doutrina, defendida pelos que sustentam dever as cooperativas dos trabalhadores que s ó negoceiam com os seus sócios, pagar licença camarária de estabelecimento,
apoiada na interpretação que parece resultar da disposição do art. 7 1 2 . ° do Cód. Administrativo quando diz que as empresas isentas do pagamento de contribuição industrial ao
Estado, mas n ã o de impostos municipais, pagarão licença de estabelecimento comercial
ou industrial, calculada sobre a base da contribuição industrial que lhes seria liquidada,
segundo a lei, se dela não estivessem isentas.
Mas tal doutrina n ã o pode ser aplicada às cooperativas de consumo dos trabalhadores,
negociando, somente, com os seus sócios.
E porquê?
Porque as cooperativas de consumo dos trabalhadores que negoceiam somente com
os seus sócios, n ã o exercem a tal «actividade» sujeita a contribuição comercial ou industrial, pois tais cooperativas, nem são sociedades comerciais, nem praticam actos de
comércio.
N ã o s ã o sociedades comerciais porque o próprio Cod. Comercial as não inclui no
art. 1 0 5 . ° onde estabelece quais s ã o as sociedades comerciais; e, não se pode ter tal
omissão como « e s q u e c i m e n t o » , não só porque é um dos princípios básicos do direito que
o legislador não é esquecido e que aquilo que não estabeleceu foi porque não quis esta-

beleccr, mas t a m b é m , e principalmente, porque dedicou às cooperativas todo um capítulo
especial, onde estabeleceu

para elas disposições especialíssimas

que se afastam de toda

a orgânica das sociedades comerciais, tais como a variabilidade de capital, a possibilidade
de os sócios entrarem e saírem com uma facilidade que nas sociedades

comerciais não

ESFORÇOS E REALIZAÇÕES
DAS COOPERATIVAS OE MOÇAMBIQUE

existe, a dispensa de determinadas publicações do pacto, etc., etc.
É condição essencial para que uma sociedade ou pessoa possa ser tida como comerciante que habitualmente pratique um ou mais actos de comércio; e uma das características

fundamentais

como

«comercial»
Ora,

como

e indispensáveis

para

que

um qualquer acto

possa ser classificado

é que atravez dessa prática se vise um lucro.

nem as cooperativas praticam actos de comércio, nem visam lucros, antes t ê m

finalidade

o abastecimento

dos

seus

sócios

nas

melhores

condições

económicas,

libertando os preços em que o lucro aparece como elemento dominante.
Na

verdade, estranho seria que uma instituição que aparece e se desenvolve

pelas

necessidades dos seus suportes humanos, tivesse como finalidade uma actividade contrária
a essas necessidades, e obtivesse

lucros dos seus sócios.

Pode-se alegar, e alegam os que nada percebem de cooperativas, que as cooperativas
comprando por um preço e fornecendo aos seus sócios por um outro mais elevado, o b t é m
um excesso que, embora distribuído aos próprios sócios em forma de bónus ao consumo
ou de dividendo ao capital não deixa de ser um «lucro».
Mas, se ela o «distribui»

ao sócio, não o guarda ela própria e,

consequentemente,

não o aufere; porém, esta circunstância de uma diferença entre o preço de aquisição e o
de distribuição deve-se,
antecipadamente,

apenas, ao facto de as cooperativas de consumo

calcular a percentagem

para fazer face às despesas

exacta que

não poderem,

deve acrescer ao preço

gerais inerentes ao movimento

do custo

geral; e, ainda e principal-

mente à necessidade de cumprirem os preços de compra e os de venda oficialmente fixados,
^^pois entre nós comete-se o erro fundamental e ridículo de sujeitar as cooperativas de conV J f u m o dos trabalhadores à orgânica e disciplina dos grémios dos comerciantes.
Mas,
diferença

tanto

que esses excedentes não constituem

intencionalmente

procurada pela

um lucro, nem uma margem de

cooperativa,

nem

a actividade

desta

busca

essa margem de diferença, que a lei isentou as cooperativas de consumo de contribuição
industrial

desde que só negoceiem

com os seus sócios — vid. n.° 4.° do art.

Decreto-Lei 16 731 de 13-4, art. 1." do Dec. 22 513 de
Se «lucro»

2 9 . ° do

12-5-33.

pudesse e devesse ser considerada essa margem de diferença, a lei não

isentaria as cooperativas de contribuição, tal como as não isenta quando elas, negociando
com o público em geral realizam, na verdade, lucros e praticam actos de comércio.
Assim o entendeu

o Sup. Trib. Administrativo quando decidiu no seu acórdão de

15 de Junho de 1953 — v i d . D. Governo II Série n.° 138 dessa data — que as cooperativas não pagam imposto

de aplicação sobre capitais porque não distribuem lucros aos

sócios e apenas restituem a parte que deles recebeu a mais, não absorvida pelas despesas.
E,

não podia deixar de assim se resolver, uma vez que, como dissemos, as coope-

rativas de consumo dos trabalhadores, que só negoceiem com os seus sócios, não praticam
actos de comércio.
Na
mente

verdade, não só a cooperativa não realiza «lucros»

se costuma chamar «vendas»

antes um mero acto de

aos sócios

mas aquilo a que errada-

não s ã o , propriamente, « v e n d a s » ,

mas

«distribuição».

A compra e venda, segundo o direito civil, — art. 1 5 4 4 . ° do Cod. Civil — tem como
característica essencial e especial a do pagamento em dinheiro, contra a entrega da coisa;
segundo o direito comercial-—art.

463." do Cod. Com. — a compra só é comercial

quando for para revender em bruto ou trabalhada ou simplesmente para lhe alugar o uso,
e a venda só é comercial quando a aquisição tenha sido feita para revender a coisa.
Ora,

nem as cooperativas de consumo dos trabalhadores « v e n d e m » , nem «revendem»

aos sócios, seja o que for; t a m b é m estes lhes não « p a g a m » aquilo que eles lhes entregam.
Na

verdade, os sócios das cooperativas de trabalhadores não são sócios no vulgar

significação

do

termo,

mas«

compartes»,

comproprietários

da coisa

comum

que

é

a

«cooperativa»; o sócio da coperativa não confere, apenas, a sua quota, mas colabora activamente na e x e c u ç ã o do seu programa, «coopera»

na actividade comum, da qual é um

elemento activo.
Por isso nas cooperativas de consumo dos trabalhadores não há — nem pode haver —
o sistema de « p a g a m e n t o » que caracteriza a compra e venda sobre o aspecto civil; nelas,
o comparte é «debitado»

pela proporção da propriedade comum que passa à sua posse e

propriedade individual e exclusiva, e «creditado»

pelas porções de património individual

que à cooperativa entrega para reintegração e m a n u t e n ç ã o do património comum, operações estas movimentadas numa caderneta e conta de cada sócio.
São essas entregas que o comparte faz para reintegração do património comum que
permitem à cooperativa novas aquisições para novas distribuições de bens de consumo.
T a m b é m , sob o aspecto comercial as cooperativas não «vendem»

nem

«compram»,

pois os actos que praticam afastam-se em absoluto, daquelas características fundamentais
e

imprescindíveis

que o art. 463

do Cód. Comercial

tem como

essenciais para que a

compra e venda possa ser tida como comercial.
De resto, este mesmo código, no seu artigo 2 6 4 . ° diz claramente que não são comerciais as compras de quaisquer coisas móveis destinadas ao uso e consumo do comprador
ou de sua família e as revendas que por ventura desses objectos se venha a fazer.

(Continua

(Continuação

da página. ~>)

ano agrícola de 1955/56 as cooperativas
venderam os seguintes produtos (valores
em escudos) : 467 toneladas métricas de
amendoim descascado; 117 t. de amendoim em casca; 229 t. de milho, 182; 255 t.
de arroz, 405; 54 t. de feijão, 64; 371 t.
de algodão, 1 036; 1 t. de café, 20; 172 t.
de castanha de caju, 265; t. de sementes
de manfura, 265; valor total de 4 002 000
escudos.
Nas cooperativas da Circunscrição de
Chibuto, e nas Cooperativas Inhamissa,
na Circunscrição Vila de João Belo, é o
Estado que financia uma larga parte dos
seus investimentos. As cooperativas Chibuto promovem, mesmo, o seguro social
para seus membros e famílias. Em Inhamissa trabalham engenheiros do governo
que tomam conta das cooperativas, e que
são assistidos por uma junta de 5 directores eleitos pelos sócios. Os filhos dos sócios recebem lições de moderna agricultura em campos especiais. Cada sócio tem
que trabalhar certo tempo na drenagem
dos pântanos de papiros (Machongos) que
existem em ambas as margens do rio
Limpopo. A terra obtida para o cultivo
é negra e fértil. É dividida em lotes de um
hectare dado gratuitamente aos camponeses pretos, que desejem unir-se às cooperativas. As casas dos sócios são construídas por eles mesmos e financiadas
com fundos públicos.
James Duffy, profesor associado de história da Universidade de Brandeis, Mass:
(USA) infelizmente não mencionou a
realização das cooperativas em seu livro
«Africa Portuguesa», publicado pela imprensa da Universidade de Harvard em
1959. Ele somente menciona Inhamissa e
os colonatos sobre os quais escreve em sua
conclusão : «... Projectos experimentais
como os de Inhamissa e Caconda (Angola) são muitos caros. Mesmo que tenham um sucesso além do sonho português, colonatos similares não podem ser
instalados indiscriminadamente no interior. O Ministério do Ultramar sabe das
dificuldades, mas fala em usar vantajosamente a experiência ganha nos projectos-modelos para estabelecer outros mais
modestos nas aldeias dos pretos...»
O que devia ser feito era estabelecer
outras cooperativas na África Portuguesa
usando as experiências realizadas em Moçambique. Isto poderá custar ao governo
muito menos que os colonatos mesmo que
tenham que fazer grandes despesas com
educação das diferentes tribos para introduzir o sistema de cooperativas. O l i vro de D u f f y dá a impressão incorrecta
de que os portugueses estejam desenvolvendo a agricultura da população preta
de modo muito ineficiente. Espero que
este artigo possa contribuir para provar
que os portugueses podem mostrar-se orgulhosos das suas realizações. A última
frase do livro de D u f f y é a seguinte: —
« ... Para o futuro, Portugal precisa temperar suas doutrinas e experiências com
maior sabedoria e entender as aspirações
humanas, como demonstrou no passado.»
Penso que os portugueses tiveram maior
sucesso na África do que outros europeus
em outros campos, e que os últimos têm
muito que aprender dos portugueses, assim como os portugueses devem também
aprender com eles. Concordo com o professor William Brown, Director do Instituto Africano da Universidade de Bos
ton, (mando escreve: (5) «Mr. Dufry
(Continua na página 12)
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conceito está bem representado por
Fauquet:
«A educação cooperativa tende a transformar as massas humanas em pessoas
livremente responsáveis e livremente solidárias». É um conceito cristão e, portanto, universal, razão por que se compreende que tenha atraído também as
que, como Pantaleoni, não reconheceram
imediatamente a validade do método
económico, mas definiram como «viril»
a ideia.
Que o cooperativismo seja capaz, em
medida superior a qualquer outra forma
económica, de realizar, na economia, o
ideal democrático, é hoje verdade inegável. Os exemplos são inúmeros, bastando citar aquele que oferece a Finlândia. Falando na Universidade de Mónaco, na Baviera, durante as sessões de
1957 do Instituto Cooperativo Universitário de Erlangen, o ex-presidente do
Conselho de Ministros finlandês, Vaino
Tanner, disse que, se seu País tinha sabido conservar, a custo de inúmeros sacrifícios, a independência da Pátria dentro da liberdade garantida por uma
eficiente democracia política, isso se
devia também, e não em pequena parte,
à profunda acção desenvolvida para
educar o povo no ideal cooperativo.

(damos como j á superado o Plano da
Escola e as leis de cúpula, executados
retoques para que oportunamente acenava este jornal à carta do ministro
Medici) em grandes linhas programou o
seguinte esquema-base, no qual, bem se
entende, consideramos o cooperativismo
não só pelo seu elevado conteúdo social
mas também como doutrina económica.

gistério: «Instituições cooperativas», matéria fundamental para o sector de vigilância escolar, complementar de jurisprudência e Faculdade de economia e
comércio: matéria complementar; Faculdade agrária: «Cooperativismo agrícola»,
matéria fundamental; Faculdade de engenharia, curso de láurea em engenharia
civil: «Cooperativismo de construção e de
habitação», matéria complementar.
3. Na sessão de 14 de Março p.p., o
executivo Confederação Cooperativa Italiana nomeou uma Comissão de técnicos
que preparará o edital de concurso para
um livro sobre princípios do cooperativismo a ser posto como texto para as
Escolas. O regulamento do concurso indicará, entre outras coisas, como precisa
o comunicado do Executivo, «o âmbito
didático a que a publicação será destinada».
Era justo que a iniciativa partisse da
grande Associação que, por eleição popular e pelo reconhecimento da lei, tem
a função da tutela, assistência, representação e revisão do Movimento cooperativo.
A proposição do senador Menglei, aprovado por unanimidade no Senado em
Maio p.p. é, assim, um começo de
actuação. Assim, inicia-se uma longa estrada, que se tem de percorrer, iluminando-a como estrela polar, estas palavras: «O Senado convida o Governo a
dar o máximo impulso ao cooperativismo,
promovendo também o ensino de seus
princípios nas Escolas de todo grau».

a) Escola, elementar — Cooperativas
escolares.
b) Escola complementar — e escolas
profissionais:
«Princípio do cooperativismo», incluso no curso de Educação
cívica, como especial referência ao conteúdo social; nos institutos profissionais,
também o ensino do método económico
cooperativo, como matéria complementar.
Tanto nas Escolas complementares
como nas profissionais: Cooperativas escolares.
A importância das instituições escolares consideradas em b) é demais conhecida; compreendem anualmente uma população escolar de vários milhões de almas. A idade dos escolares será a mais
idónea para a formação espiritual: dos
11 aos 19 anos.
Passemos às Escolas não-gratuitas:
c) Escolas superiores de segundo grau:
Instituto de magistério: «Doutrina do
cooperativismo» como matéria fundamental; Instituto agrário e instituto matemático» idem, com particular atenção
A ESCOLA
para com as cooperativas de consumo e
(De L'Itália Cooperativo»
de produção industrial.
de 20 de Março de 1960,
2. Primário instrumento de educação
d) Universidade — Faculdade de maTrad, de Fábio Luz Filho)
é a Escola, à qual o cooperativismo se
apresenta não tanto como doutrina económica, porém mais como método de
formação do carácter dos jovens cidadãos.
(Continuação da página 9)
Sob este aspecto a considerou o ministro do P. I . , senador Medici, na carta diAssim, desde que o Código Comercial não inclui as cooperativas no número das
rigida ao Presidente da «Confederazione
sociedades comerciais, antes as inclui num capítulo a parte e manda que elas adoptem
Cooperativa
Italiana»
(publicada em
— só para a sua constituição — a forma duma sociedade comercial; desde que uma das
L'Itália Cooperativa de 13 de Março de
condições para que uma sociedade ou pessoa possa ser tida como comerciante é o praticar
1960). O Ministro acentuou o excepcional
actos de comércio e as cooperativas os não praticam; desde que o lucro é a característica
valor do cooperativismo como forma cafundamental e essencial dos actos de comércio e as cooperativas não só não visam a
racterística de solidarismo social, justa
o b t e n ç ã o dos lucros, antes são contra a sua e x i s t ê n c i a , irrecusável é que as cooperativas
razão para que se incluam os princípios
de consumo dos trabalhadores que só negoceiam com os seus sócios não são sociedades
do cooperativismo no plano do ensino da
comerciais.
educação cívica, conforme o D. P. E. 13
Então o que são?
de Junho de 1958, número 585. O reconheSão sociedades « e s p e c i a i s » , «sui generis» criadas pelos trabalhadores para os decimento e o empenho manifestado pelo
documento governamental, constituem, fender dos lucros dos intermediários e como tal reconhecidas e protegidas pelo direito nas
inegavelmente, um passo, um acto de sociedades democráticas.
E desde que as cooperativas de que vimos tratando não são sociedades comerciais,
programa para se desenvolvido, proresulta
que quaisquer dependências ou secções suas não são — nem podem ser considegrama j á convenientemente resumido na
moção conclusiva de Semana Social de r a d a s — « e s t a b e l e c i m e n t o s comerciais».
Efectivamente, os vários locais das cooperativas onde se faz a repartição e distriCagliari: «Impende sobretudo, educar o
buição
das coisas, propriedade comum pelos «cooperadores» compartes e comproprietários
homem, sujeito da cooperação, mediante
uma constante obra de preparação, para delas, são meras s e c ç õ e s da sua o r g a n i z a ç ã o inferna, tal como o são um seu vestiário, uma
a qual a Escola deve dar sua fundamen- biblioteca.
Todo o direito ensina que « e s t a b e l e c i m e n t o comercial» é o conjunto de coisas
tal contribuição».

Secção Jurídica

Há quinze anos que a C. C. I . trabalha
por esse escopo. Quem quiser poderá ler
na Itália Cooperativa de 26 de Outubro
de 1957, «Copperazione e Scuola», uma
síntese do trabalho desenvolvido. Agora,
Pág.
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corpóreas ou incorpóreas organizado pelo comerciante para o exercício do seu comércio.
Logo, não sendo estas cooperativas sociedades comerciais, as suas secções de repartição
não são estabelecimentos comerciais.

E, porque o não s ã o , não e s t ã o as cooperativas sujeitas ao pagamento do imposto
camarário.

(Continua na página 11)

Bases doutrinarias da cooperação agrícola

ante

A s e x p e r i ê n c i a s do p r o g r e s s o

nho estreito

o

impulso

colectivo

irresistível

e

o

resistência individual com frequência egoísta
e de curto alcance, aparece como um cami-

técnico

e difícil.

Assim, a sociedade

cooperativa,

agrícola

é mais propícia que todas as outras socie-

(Continuação

da página 7)

das

grandes

também
distribuição

dos

pode

dades,a todas as formas do cooperativismo:

às

o mundo agrícola feito de pequenas unida-

relação

grandes cooperativas agrícolas, sob um p a -

des;

a sociedade

ternalismo enganador. O Estado pode preo-

sobre

costumes

cooperativa

cupar-se com a potência e influência social

sociais

Cooperação não é unicamente uma máquina

do

ajuda m ú t u a e de hospitalidade, nas quais

de distribuição de excedentes.

o

ir,

com

em

para

deve

capitalistas,

parte, para as obras sociais, para a e d u c a ç ã o
e

excedentes

empresas

manifestar-se

interesse

geral.

A

movimento

cooperativo,

esforçando-se

do

de camponeses
comunitários

mundo

rural

baseia-se

as

são

relações

relações

de

Ao defender

por assentar sua tutela sobre o conjunto do

a

os interesses económicos de seus associados,

movimento. A Cooperação deve, pois, velar

grande

há de esforçar-se por libertá-los, e d u c á - l o s ,

zelosamente por manter seu equilíbrio entre

meio humano mais favorável que existe no

f a x ê - l o s melhores.

o indivíduo e o Estado.

benevolência
lugar.

maior

sem

o

que

do

nosso

nos

tempo

impõe

o

é,

conflito

do individual e do colectivo. A evolução do
mundo moderno é dominada pela e x p a n s ã o
demográfica

e

pelo

impulso

acelerado

Neste

conflito

moderno,
senta

a

como

fatória.

que

solução

^^íenos

obrigações

colectivas

mais

severas. Como os homens

numerosos

e

as

máquinas

cooperativa

classes.

potentes,

Cremos que a Cooperação tem
do conflito, sem que

dificuldades e perigos
e que

O desenvolvimento
com

as

qual

está

vender,
Mas

a

ilusões

t ê m origem

na safra,

ao

produção

e

de

que

preço

mais

elevado.

comercialização

comum, que nos proporcionam a
conseguem

a

de
em

sociedade

qualidade

e

o

preço médio. Em todas as épocas o indivíduo
tem

chegado

média
jhirnn

crer

que

está

acima
que

individualista lhe resultará

^Hjrsfatoria
é

a

e não abaixo, pensando

uma

mais s a -

que a solução cooperativa, o que
temível

ilusão

em

um

mundo

no

qual os que se isolam são destruídos por um
mercado cada vez mais exigente e normativo. O cooperativismo pode produzir terríveis desvios, quando domina o egoísmo individual.
A

São variadíssimos

e sucessivos os doutos acórdãos das Relações que v ê m decidindo

e s t ã o sujeitas ao pagamento

do imposto

— da Rei. de Coimbra de 1 4 - 1 0 - 9 5 8
— da
V.

pag. 5;

Rei.

de

Lisboa: — 1 3 - 5 - 4 4

6-7-49;

de 2 2 - 4 - 5 0 ;

Agrícola

poderá

servir de

in Jur. da Rei. ano I V , Tomo I V , fols. 1041;
Rev. T r b . 62 2 2 3 ;

11-1-52;

6-2-52

21-7-48

na mesma

Rev. Dir. Fiscal

Revista págs. 4 e

5;

2 5 - 4 - 5 6 ; de 2 1 - 1 1 - 5 2 ; 26-1 1-58; 5 - 1 2 - 5 8 na Jur da Rei. ano I V , Tomo IV respectivamente

a págs

1118,

Tomo I V , p á g s . 63

1122 e 1136;

7-1-58

e 14-2-50

na mesma Jur. Rei. ano I V ,

e 8 2 ; da mesma Relação ainda: acórdão de 5 - 3 - 5 8

ano I V , Tomo I I , p á g . 286

de 2 9 - 1 0 - 5 8

na mesma obra Jurisprudência

na Jur. Rei.
das

Relações,

ano I V , págs. 63 e 82.
Desta Relação há a destacar estes dois últimos acórdãos e ainda o que ela proferiu
em Abril de 1 9 6 1 , no recurso que nessa data sob o 6906 da 2." Secção foi interposto pela
Câmara Municipal de Santiago do C a c é m contra a Cooperativa de Consumo de

Ermidas-

-Sado.
Tendo esta cooperativa reclamado do l a n ç a m e n t o de imposto pela Câmara, o contencioso

camarário — como

de costume — indeferiu a reclamação

de que

resultou ter

a cooperativa recorrido para o Juiz de Direito, o qual lhe deu razão e decidiu não estar
a cooperativa sujeita a esse imposto.
Foi desta douta s e n t e n ç a que a Câmara recorreu para a Relação de Lisboa, a qual
nesse seu acórdão diz: « A s sociedades

Cooperação

camarário.

De entre eles citaremos:

da

a so-

da página lf>)

que às cooperativas de trabalhadores, quando só transaccionem com os seus sócios não

Cada

é capaz

(Trad. V. M. — Da «Revista de
la Cooperacion» de Buenos Aires)

Tribunais a fols. do seu volume 6 2 .

choca-se

individualismo.

apre-

É esta a doutrina e a jurisprudência já hoje dominantes.

por resolver.

da Cooperação
do

convencido

cooperativa,

do

e do individual, com uma ordem

Assim se pronunciaram a Revista de Justiça — ano 29, págs. 219 e a Revista dos

resolvido

desconheça

que

se esforça

se

(Continuação

Por outra parte, o gosto pela

no mesmo,

síntese

o

Secção Jurídica

ou

homem. É possível resolver esta contradição?

as

é

da

liberdade e s t á profundamente arraigado no

a solução

um

rural

nem civilização.

mundo

humana e satis-

multiplican-se os contratos sociais de todas
as

o

Entretanto, o caminho cooperativo.

são mais

mais

ameaça

uma solução

t é c n i c a . Este duplo carácter impõe a nossas
^Bpciedades

sempre

meio

vre, sem o que não pode haver democracia

problema

dúvida,

o

material eficaz, justa e espiritualmente l i -

CONCLUSÃO

E DO C O L E C T I V O
O

ocupado

mundo para conjugar a temível
colectivo

O EQUILÍBRIO DO I N D I V I D U A L

tem
Porisso

cooperativas não visam fins lucrativos, não pra-

ticam actos de comércio e por isso mesmo o art. 1 0 5 . ° do Cod. Comercial não as inclui

cortina jurídica na constituição de socieda-

na d e s i g n a ç ã o de sociedades comerciais. Ora segundo o já referido art. 710." só os esta-

des entre grandes produtores que se apro-

belecimentos que exerçam qualquer ramo de comércio são passíveis de imposto de licença,

veitam das vantagens

o que apenas vem confirmar a isenção que a favor das cooperativas fora prescrita no

tiva,

sem

fazer

da fórmula coopera-

nenhuma

concessão

ao

art.

223.°

do

Cod. Comercial,

relativamente

a qualquer contribuição.

Tem sido

esta

espírito, nem às obrigações morais do coo-

a orientação uniforme da Relação que não há razão para alterar. Negam assim provimento

perativismo.

ao recurso e confirmam a s e n t e n ç a

espírito

Paralelamente,

mercantil,

directores

preocupados

de

somente

recorrida».

Claro é que as mesmas razões que isentam as cooperativas de imposto camarário as

com a t é c n i c a , poderão dar a uma coopera-

isentam, t a m b é m , em minha opinião, das várias disposições legais referentes aos estabele-

tiva o impulso que aproximará a instituição,

cimentos abertos ao público.

em seu funcionamento e em seu espírito, de

M.

uma sociedade comercial.
São
quais

necessárias
surjam

os

imprescindível,

elites

cooperativas,

dirigentes.

uma

É

formação

lado de uma formação técnica.
inverso, o
bém
O

a

movimento

inflêuncia

processo

que

necessário,
moral,

ao

Em sentido

à

do

LAIA
UNICOOPE)

das

poderia sofrer tam-

dominadora
conduz

ROQUE

(consultor jurídico da

Estado.

nacionalização

NOTA

EXPLICATIVA:

— doutrina, deve entender-se

a opinião dos escritores que t ê m abordado o assunto

e a opinião expressa pelas revistas jurídicas;
— jurisprudência, deve entender-se

as s e n t e n ç a s

proferidas pelos tribunais; quando

as s e n t e n ç a s são proferidas por um tribunal composto por mais de um juiz tome
a designação de «acórdão»

(em abreviatura escreve-se: ac. ou A c ) .
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Secção

Ú N I C O O PE

Jurídica
SUMÁRIO:

GOOPHKATIYÀ

— As cooperativas de consumo dos trabalhadores não são sociedades
comerciais, nem praticam actos de comercio, pelo que as suas secções
de distribuição de géneros pelos seus sócios não podem ser considerados como «.estabelecimentos de que resulta não estarem tais cooperativas sujeitas ao pagamento do imposto camarário a que estão sujeitos os estabelecimentos comerciais e industriais.

c o N s i m i i H m p s

—• As cooperativas de consumo dos trabalhadores, quando negoceiem só
com os seus sócios, não praticam actos de compra e venda, nem realizam lucros; as quantias que aos sócios devolvem, quer sob a forma
de bónus ao consumo, quer sob a já desactualizada e indefensável
forma de remuneração ao capital, mais não são do que a restituição
feita aos sócios da parte que deles recebeu a mais por não ter sido
absorvida pelas despesas.
Por isso estas cooperativas não pagam imposto de aplicação de
capitais.

ESFORÇOS E REALIZAÇÕES
DAS COOPERATIVAS DE MOÇAMBIQUE
(Continuação da página 9)
dá-nos um relatório completo sobre a
presença portuguesa na África, histórica
e contemporânea» com a ressalva que o
relatório sobre a África Portuguesa contemporânea está longe de ser completo.
Discordo completamente da afirmação seguinte «Nenhum aspecto significante do
impacto político português na África f o i
ignorado».
Auto-administração e regime democrático nas cooperativas podem ser o primeiro passo no caminho da substituição
do governo patriarcal da África Portuguesa por um governo mais democrático.
É um facto que é melhor começar por
baixo do que por cima, como f o i feito
em outras partes da África, onde democracia não é nada mais do que uma farsa,
porque não existem ainda democratas, e
se não existem democratas o regime de
poucos demagogos é pior do que a ditadura. O governo português deve dar mais
oportunidades na Administração de suas
províncias africanas, às pessoas de raça
negra, como deviam ter feito no passado;
e fundando outras cooperativas, poderão
educar muito mais gente para pensar l i vremente, com responsabilidade, e agir
no sentido de ser formada uma nova
classe de líderes que possam ocupar importantes lugares no governo e na economia privada.
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
1) Para mais informações veja Ralph
von Gersdorff, Moçambique (Bonn, Sociedade Alemã para a África, 1958) e também, do mesmo autor, Measures to encourage Private Capital Formation in the
Portuguese Empire: Possibilities of Saving and Methods of financing in Underdeveloped Countries (Zurich, Polygralihischer Verlag, 1958).
2) Veja também James G. Maddox,
Technical Assistance by Religious Agencies in Latin America (Chicago, The University of Chicago Press, 195G).
3) Abel dos Santos Baptista, Cooperativas Indígenas de Produção (Quissico,
Administração da Circunscrição de Zavala, 1957, trabalho ainda inédito).
4) James Duffy, Portuguese
Africa
(Harvard University Press, 1959). Aspectos negativos do regime português em
Moçambique são também apresentados
por Marvin Harris em seu panfleto Porhigal's African Wards — A First Hand
Report on Labor and Education in Mozambique (New York, American Committee on Africa, 195S).
5) Veja a capa do livro de James
Duffy.
(De «Arco-Ires»— Jidlio-Agosto I960)

•

Casos práticos;

Indevidamente colectada pela Câmara Municipal de Santiago do C a c é m com imposto
sobre estabelecimento

comercial, a cooperativa de

Ermidas-Sado reclamou desse

lança-

mento para o Tribunal da 1." Instância, dos imposto e contribuições camarários, o qual,
incompreensivelmente, é constituído pelo secretário da respectiva Câmara.

(!)

Este, proferiu s e n t e n ç a , mantendo o imposto.
Como

aquela

com os nossos

cooperativa,

serviços

desde

o início

jurídicos, interpôs

da q u e s t ã o ,

se

mantinha cm

recurso dessa s e n t e n ç a

para

contacto

o M. " Juii
m

de

Direito da Comarca, o qual, dando razão à cooperativa, revogou a decisão do secretário
da Câmara. Esta, não concordando, recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa que,
num acórdão a que adiante fazemos referência, neqou provimento ao recurso da Câmara
e confirmou a s e n t e n ç a que declarava a Cooperativa isenta desse
Já depois dessse

imposto.

acórdão proferido aquela Câmara voltou a colectar a Cooperativa

com esse imposto para o ano de 1961, o que motivou novo processo que está correndo os
mesmos trâmites.
T a m b é m a Cooperativa da Baixa da Banheira foi colectada com semelhante
e também

o secretário

dele;

sentença

esta

da respectiva Câmara

está,

presentemente,

proferiu sentença

em reclamação

mantendo

imposto

a legalidade

de nulidade de que enferma;

depois, será objecto de recurso.

%
Explicação teórica da nossa posição
As
sócios

cooperativas de consumo dos trabalhadores, quando negoceiem
não e s t ã o

sujeitas

ao

pagamento

do imposto

camarário

sobre

só com os seus
estabelecimentos

comerciais.
Esta é, t a m b é m , já a doutrina e a jurisprudência assentes sobre este assunto, sendo
raríssimas as decisões em contrário.
Vejamos os fundamentos

legais

de tal opinião:

O art. 7 1 0 . ° do Cód. Administrativo, refere-se à licença de estabelecimento comercial
ou industrial como sendo devida por todas as empresas singulares ou colectivas que exerçam
qualquer ramo de comércio

ou de indústria

na circunscrição

municipal, esclarecendo o

parágrafo único deste artigo que, para tal fim, se considera comércio ou indústria toda
a

actividade sobre que

incida contribuição

industrial ou imposto

de natureza especial

que a substitua.

(Continua
BOLETIM
RUA

na página S)
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