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No dia em que todos os cooperadores interrompem o seu trabalho
quotidiano para comemorar os êxitos já conseguidos e meditar sobre as
etapas a percorrer, queremos, embora modestamente,
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rações do Dia da
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as suas organizações cooperativas de todos os graus;
•
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das
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mento Cooperativo

SAUDAR os 215 milhões de cooperadores inscritos nas organizações filiadas na Aliança Cooperativa Intternacional;

ComemoCooperação
o

SAUDAR os cooperadores portugueses de todos os sectores e

•

SAUDAR todos aqueles que abnegadamente têm dado o seu
contributo para o progresso da Cooperação em Portugal;

Movi-

Mundial

•

E X O R T A R os cooperadores portugueses à colaboração cada
vez mais estreita em todos os níveis, orien1#dos pelos Princípios
da Cooperação.

Í . S RELAÇÕES ENTRE

COOPERATIVAS

de cada uma: a cooperativa de produção
(adega, lagar de azeite, agrícola, etc.), colocando nas de consumo os seus produtos, e
estas recebendo-os em melhores condições
de preço, visto que é na origem que vão abastecer-se. U m mercado assim estabelecido é
um mercado natural e ideal, e constitui ainda
uma garantia para ambas as partes, o que
não é nunca para descurar.
Respeitando-se os contratos, cada uma
delas sabe sempre que direcção deve tomar
para colocar ou para adquirir os produtos
da sua actividade. Também é um conforto:
a Cooperativa de Consumo sabe que distriE aprovou-se este princípio novo:
Com o fim de melhor servirem os interes- bui um produto são, genuíno, e a de produses de seus associados e das suas comunida- ção também fica com a certeza de que se
des, todas as organizações cooperativas de- serve ao consumidor o que ela própria provem cooperar activamente, de todos os mo- duziu. N ã o há adulterações nem trocas, nem
dos possíveis, com outras cooperativas locais, enganos. Situação regular em toda a parte.
nacionais e internacionais.
Este estado de espírito está sendo experiMesmo que não fora por necessidade da mentado nalgumas transacções efectuadas peépoca que vimos atravessando, tão diferente las nossas cooperativas entre si. Mas é preda há trinta ou quarenta anos, este sexto ciso alargá-lo mais, levá-lo a todas, ao moviprincípio
tinha inteira justificação numa mento nacional e até para além das nossas
acção cooperativa bem estruturada. N ã o fronteiras metropolitanas ou nacionais, como
houve, pois, dificuldade em aprová-lo.
Vejamos agora em que consiste esta acção
intercooperativas, para a qual chamamos a
atenção dos Cooperadores Portugueses, certo
é que representa ela, hoje, uma das grandes
necessidades do nosso Movimento. Hoje e
sempre. Mas agora bem maior, motivo por
que deve ser encarada com muita ponderase está fazendo já cm considerável escala
ção.
pelo mundo fora. Assim: nalguns países da
As relações intercooperativas são, geralEuropa Oriental, umas Cooperativas como
mente de duas espécies: uma. de carácter de
compradoras e outras como vendedoras, dão
negócios — as cooperativas trocam, investem,
saída às mercadorias para dentro ou fora do
vendem umas às outras os seus produtos ou
país. Concluem acordos ou assinam contratos,
os seus serviços outra, que é consequência
dando-se até o caso de criarem agências para
tios princípios que lhes são comuns como
colocação de produtos, como é por exemplo
movimento de ideias sociais que c — promoa Agência mista de produtos agrícolas da
ver a realização do ideal cooperativo e a deNova Zelândia que agrupa uma associação
fesa dos interesses inerentes ao mesmo.
de cooperativas leiteiras deste país e um
É fácil ver quão proveitosa pode ser para
armazém cooperativo, por grosso, do Reino
as cooperativas uma acção em comum, estaUnido.
belecida a partir das necessidades próprias
Nessa mesma Europa, as relações comerciais estão muito desenvolvidas entre as Cooperativas de consumo, as Cooperativas opeSUMÁRIO
rárias de produção e as cooperativas de pes• A nossa mensagem
cadores. Às vezes, estas organizações financeiam em comum empresas de produção.
• Página agrícola
Algumas cooperativas de habitação trabas As relações entre Cooperativas
lham com as cooperativas operárias de proo Página da habitação
dução para o fornecimento de móveis e de
® Formas desconhecida das Coopepequeno material doméstico. Os acordos de
ração
resseguros entre cooperativas são bastante
° Saudemos a integração cooperativa
numerosos tanto ao nível nacional como ao
nível internacional. Acontece ainda, neste
Mensagem da Aliança Cooperativa
Internacional
mesmo domínio do seguro, que as organizações nacionais tenham por agências, Coope° Programa das Comemorações do
45.° Dia Mundial da Cooperação
rativas do 1.° grau de várias categorias. Como
no Japão e na Tanzânia, os bancos cooperaSem fronteiras
tivos nacionais administram às vezes as contas de organizações de diferentes espécies; da
• Relatório do Departamento de Formesma
forma, os bancos instituídos pelas
mação Técnica e Cooperativa
cooperativas duma categoria (tal o serviço do
» De Norte a Sul
banco do Armazém Cooperativo Central por
— Noticiário cooperativo
Grosso na Grã-Bretanha) efectuam operao Telex Consumo
ções para cooperativas doutras categorias

No último Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, realizado em Viena em
Agosto de 1966. foi proposta uma nova formulação dos princípios cooperativistas. Notava-se de há muito que a que vinha vigorando desde 1937 não correspondia já às
circunstâncias criadas ao Movimento Cooperativo pela evolução da Política Económica, sendo necessário, por isso. chamar a
atenção das Cooperativas para uma colaboração cada vez mais estreita entre as várias
modalidades que a organização apresenta,
tanto dentro do país como fora dele.

pelo Prof.
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ou entendem-se com cooperativas doutras
categorias para criarem instituições financeiras comuns.
Esta acção intercooperativa que se nota
igualmente noutros paises, é completada pela
formação de Federações ou Uniões de consulta e da coordenação auxiliar, em comum,
do movimento cooperativo. Assim, nos Estados da Europa Oriental é cada vez mais frequente a ligação de todo o Movimento pot
um Conselho Central; e em França, existe
um Conselho Superior da Cooperação que
está encarregado de estudar os assuntos que
interessam a toda a Cooperação; facilitar o
desenvolvimento dos organismos cooperativos: estabelecer, enfim, uma ligação permanente entre as diversas formas de acção
cooperativa. Composto de representantes do
Parlamento des administrações e das organizações cooperativas (Cooperativas de consumo, agrícolas, operárias de produção, de
habitação e de construção, artesanais, de
credito popular, de pescadores, etc.), o Conselho Superior da Cooperação, desempenha
estas funções por intermédio de quatro sec-
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ções permanentes: a secção jurídica, a fiscal,
a económica e política e a do ultramar.
Há também organizações cooperativas internacionais para este trabalho de condenação em grande escala: a Associação Cooperativa Internacional dos produtos do petróleo
com sede nos Estados Unidos, e abrangendo
a República Árabe Unida, a República Federal Alemã, a França. Israel, a Noruega, a
Holanda, a Suécia, a Jugoslávia e outros
países: a Federação Cooperativa do Norte,
com sede na Dinamarca, a Finlândia, a Islândia e a Suécia, a Organização das Cooperativas da América, que abrange cooperativas
de 16 países da América do Norte, da América Central e da América do Sul. e que
se destina a difundir informações sobre Cooperação, a fornecer assistência técnica aos
seus associados, a organizar um intercâmbio
central, a unificar, enfim, a legislação coopetiva em vários países; a Confederação
Europeia da Agricultura, a Federação
Internacional dos Produtores Agrícolas, e, entre outras,
ainda, que não referiremos para nos não
alongarmos demasiadamente, a velha Aliança
Cooperativa Internacional que é a mais antiga e mais importante de todas as organizações cooperativas internacionais da qual fazem parte 58 países, 140' Uniões, 575 546
cooperativas com um número de sócios individuais superior a 215' milhões. A Aliança
tem assento na O.N.U. como elemento de
consultas e tem resolvido problemas entre
nações que atingiram alto grau de gravidade,
como f o i há anos o dos petróleos da Pérsia,
bem conhecido.
Continua
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A G R Í C O L A

ALGUNS PROBLEMAS COMUNS AS COOPERATIVAS
DE PRODUÇÃO E CONSUMO
Modifica-se dia a dia o panorama
económico na vida contemporânea.
Quem estava ainda há pouco habilitado para dirigir uma empresa depara agora com uma multiplicidade
de factores novos e, sen ão fizermos
um enorme esforço de actualização,
é fatal que venha a soçobrar em
face de complexidade crescente do
mercado que tem de encarar.
Tanto para a produção como para
o consumo são problemas que é necessário enfrentar. No campo da
produção a evolução da procura, a
transferência de mão-de-obra para
os sectores secundários e terciários,
a necessidade de equipamento mecânico caro e exigindo um elevado
grau de Utilização para ser rendável, a evolução das técnicas de cultivo, empurram para a renovação
de estruturas e para formas de
associação e entre estas, sobretudo
para a solução de cooperativista
cuja expansão é tão espectacular
em nossos dias. No campo do consumo as Cooperativas de tão nobres
tradições vêem-se reforçadas continuamente com novas empresas e
novos associados que nelas buscam
uma defesa intransigente dos seus
interesses mais legítimos. Mas o
comércio tradicional sofre uma evolução que obriga ambos estes sectores cooperativos — produção e conconsumo —a procurar uma coordenação de esforços, uma integração,
pois é esta a palavra já aceite para
designar o fenómeno, capaz de assegurar, não apenas a sobrevivência,
mas a eficácia a que tem de aspirar
para integralmente cumprir a sua
missão.
Vejamos a traços largos e no
ponto de vista dum leigo sem a preparação requerida, as linhas da evolução do comércio de venda, evidentes nos grandes países desenvolvidos, já bem nítidas nos nossos centros urbanos de maior importância.
Deparamos com uma expansão
avassaladora de organizações designadas por Super-mercados a que
o comércio tradicional procura responder com agrupamentos de retalhistas. Uns e outros se encontram
nesta cidade. Grandes organizações
de venda, de carácter internacional,
como a SPAR, integram o fornecimento de um crescente número de
retalhisttas e o seu volume de vendas é tal que lhes permite criar, fabricar e acondicionar marcas próprias. Fundamentalmente essas organizações caracterizam-se p e 1 a
procura de aumento de vendas pelas

compras maciças nos centros abastecedores ou por contratos com os
abastecedores e produtores, pela redução das despesas gerais e de pessoal — auto-serviço — pela rotação
rápida dos «stocks», o que tudo permite uma limitação de preços pela
diminuição do lucro unitário, largamente compensado pelo número de
unidades vendidas. Todos procuram
o pagamento das vendas a pronto,
e isto é uma condição sine qua non
nos super-mercados e procurado nas
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organizações de retalhistas, pela
oferta de brindes cujo preço é já
calculado nas margens de lucro. Há
tempos vi um interessante estudo
sobre a venda dum determinado detergente : apenas 8 a 12 % do seu
preço de venda é referente ao custo
de produção; os restantes 92 ou
88 % repartiam-se pela propaganda,
promoção de vendas, estudos de
mercado, comissões, etc. Mas tudo
isto tem de ser acompanhado de
uma rigorosa administração de empresa e não é raro hoje ver como
administradores delas diplomados
em Económicas e Financeiras.
No campo de produção depara-se-nos com um fenómeno paralelo. É
cada vez maior a organização dos
que compram produtos à lavoura,
dos que lhes vendem as máquinas,
os adubos os insecticidas, os fungicidas de que necessita. Por outro
lado o fraco poder de defesa que a
lavoura tem, como sector não privilegiado que é, obriga os seus membros a vender os produtos quantas
vezes abaixo dos custos de produção, fenómeno de que infelizmente,
por falta de uma contabilidade —
factor quase desconhecido das nossas explorações agrícolas — nem
chega a tomar consciência, nem sequer, quando a ruína inevitável lhe
acaba por bater à porta. Mas a produção enfrenta sobretudo o momento de transformação de uma
economia de auto - abastecimento
numa economia de mercado, para a
qual não está preparada 0 ) .
Até há pouco, salvo excepções, os
agricultores viviam sobre uma exploração de que primeiro tiravam
os géneros necessários à sua subsistência e vendiam excedentes com o
dinheiro dos quais compravam o que
a terra não produzia. Mercê da evolução das sociedades, nem isso é já
viável, nem as necessidades do con-

sumo o consentem. Assim os agricultores enfrentam o dilema: perecer ou produzir o que o mercado
quer, na qualidade exigida pelo mercado e em quantidades rentáveis.
Não podem continuar a produzir
uma gama de produtos na mesma
exígua parcela ou grande exploração, mas sim tem de cultivar um
número menor de produtos, quando
não apenas um, e vendê-los ou vendê-lo a um mercado com um menor
nível de organização elevado e diante do qual se encontra desarmado.
Mudança paralela enfrenta o comércio retalhista em face da evolução dos gostos e das necessidades
do público. A uma primeira fase em
que as necessidades de alimentação
vão sobretudo para os farináceos e
cereais panificáveis, segue-se um
aumento relativo de procura de alimentação de proteínas e finalmente
chega-se a uma fase em que a procura dominante será de frutas e de
alimentos pré-preparados.
A este panorama corresj^onde a
evolução a que assistimos no mundo
cooperativista — concentração de
produtores em cooperativas de
modo a poderem fabricar ou vender
os seus produtos em melhores condições técnicas e de defesa, modificações nos postos de venda das cooperativas de consumo no sentido de
diminuir encargos com pessoal e,
sobretudo, a tendência, que nos últimos anos se tem notado, dos agrupamentos de cooperativas, quer na
produção, quer no consumo. Pois
que é a UNICOOPE, o que são as
Uniões de Cooperativas de Produção —• enquanto se espera pela constituição duma Federação Nacional
das Cooperativas de Produção — senão respostas às necessidades bem
sentidas das condições novas de
mercado e produção?
Com as Uniões torna-se viável
para as Cooperativas de base comprar ou vender — ou comprar e
vender — em melhores condições.
Cooperativas de cooperativas, mantendo intransigentemente a pureza
dos princípios, asseguram serviços
e dão às empresas de base a dimensão económica de que carecem para
enfrentar as novas condições de
mercado.
Mas fazendo-o tornaram ainda
mais evidente os problemas que servem de pretexto a este artigo e que
apreciarei a seguir.
(') Evolução do auto-consumo nas explorações agrícolas francesas: 1944 —
33 %; 1950 — 22 % e 1964 —12 % da produção.
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4. Uma Cooperativa de Fotógrafos

FORMAS
DESCONHECIDAS
DE
COOPERAÇÃO
Aparecem no México,, em Pequim,
em Saigão, ©m Calcutá, em Nairobi
ou em Djakarta. Neste momento
exacto, um deles está talvez dentro
de um «jacto» em direcção a Tóquio
ou a bordo de um navio em direcção
à Nova-Caledónia. Ohamam-se Inge
Morath, Mare Riboud, Cornell Sapa
ou Henri Cartier-Bresson. Aas imagens que trazem das suas viagens
aparecem nos jornais do mundo inteiro. O seu nome é sempre seguido
de uma palavra que de há vinte anos
para cá, designa a primeira cooperativa de repórteres - fotógrafos:
«Magnum».
No princípio, eram três amigos:
um húngaro, Robert Capa, um polaco, David Seymour, e um francês,
Henri Cartier-Bresson. Estavam em
Paris, um pouco antes da '2. Guerra
Mundial. Robert Capa tinha-se já
distinguido ao tirar, durante a
guerra de Espanha, a foto inesquecível de um soldado atingido mortalmente por uma bala. David Seymour tinha fotografado as infelizes
crianças de uma Europa conturbada
pela ascensão do nazismo. Henri
Cartier-Bresson, revelara-se um
grande artista da objectiva, mais
pintor do que fotógrafo.
A guerra entretanto dispersa os
três, cada um a combater por seu
lado, mas regressada a paz, voltam
a encontrar-se em Paris. Desta vez,
decidem fundar uma cooperativa.
a

Fundação da Cooperativa. Dificuldades iniciais
A «Magnum» vê a luz do dia em
Nova Iorque, no ano de 1947. Aos
três amigos juntou-se George Rodger, um fotógrafo inglês conhecido
pelas suas reportagens sobre a
África negra. Um pouco mais tarde
chegam William Vandivert da «Life», e Maria Eisner, primeira dirigente feminina da «Magnum». Cria-se um escritório em Paris a fim de
servir de ligação com a Europa.
Inútil será dizer que os primeiros
anos foram marcados pelas dificuldades inerentes a toda empresa que
possui um capital limitado — cada
membro inscrevla-se com quatrocentos dólares — e grandes sonhos.
Nos primeiros tempos, «Magnum»
estava impossibilitada de assegurar
aos fotógrafos profissionais os ganhos importantes a que estavam habituados.
4 boletim cooperativista

O êxito
No entanto, os primeiros grandes
êxitos, não tardaram a chegar. Foram, primeiramente, as « S é r i e s
Mundiais» tais como: «Jeunesse du
Monde», «Femmes du Monde» e
«Enfants du Monde», para a realização das quais a maior parte dos
fotógrafos da «Magnum» viajavam
pelos quatro cantos do globo.
A seguir, outros fotógrafos entraram ma cooperativa: o suíço
Werner Stock, Eve Arnold e Erich
Hartmann em 1951, Elliot Erwitt
em 1953, Cornell Capa, irmão de
Robert, em 1954, Eugène Smith em
1955. E mais tarde: Burt Glinn
(U. S. A.), Inge Morath (Áustria),
Mare Riboud (França), Brian Brake (Nova Zelândia), Erich Leasing
(Áustria),, Kryn Taconis (Holanda)
e René Burri (Suíça).
Desde a sua fundação «Magnum»
perdeu cinco dos seus membros dos
quais dois dos seus fundadores: Robert Capa, morto na Indochina em
1954 e David Seymour, morto durante a campanha do Suez, em 1956.
Werner Bischof morreu num desastre na estrada dos Andes, no Peru,
em 1954.

Orgânica actual
Além dos seus dezassete membros, a «Magnum» dispõe de cinco
colaboradores, fotógrafos independentes, mas dos quais é o único
agente, que poderão um dia, se o
desejarem, fazer parte do Conselho
de Administração. Todos os anos,
uma votação faz integrar no seio da
cooperativa um destes «colaboradores associados». Se este não for
eleito, conservar-se-á no mesmo regime até à próxima votação.
Cada fotógrafo dá 36 % dos seus
ganhos à Cooperativa, recebendo
em troca acções em proporção dos
seus anos de serviço. Os fotógrafos
trabalham assim em benefício do
grupo, assegurando deste modo o
seu futuro. Não são simples empregados, como acontece nos jornais ou
nas agências, mas proprietários da
própria empresa onde trabalham.
O exemplo da «Magnum» f r u t i f i cou em França, pois há pouco tempo
constituiu-se nova cooperativa, a
«Gamma» cuja sede é em Paris.
Trad,
(De

de Faustino
Cordeiro
«LaisonsCoopératives>)

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO
TÉCNICA E COOPERATIVA
RELATÓRIO
Em 1965, no âmbito do Plaiio AMES, e
com a aprovação da Assembleia Geral da
UNICOOPE foi criado o Departamento
de
Formação Técnica e Cooperativa,
dedicado
às tarefas de educação e divulgação cooperativa.
Como base de criação de estruturas para
o futuro tal sector da actividade da União
era indispensável:
não era possível o progresso por caminhos seguros sem a existência de um órgão que se encarregasse, ao
nível nacional da tarefa de educação cooperativa. Julgava-se, e muito justamente, que
não surgiriam novas etapas na evolução do
movimento
cooperativo de consumo sem a
conveniente preparação dos dirigentes e do
pessoal, e por outro lado adivinhava-se que
o cooperativismo
de consumo iria suscitar,
cada vez mais, a curiosidade e o interesse
dos consumidores,
sendo necessário responder a esse interesse com indicações seguras
e úteis, para se não cometerem os erros do
passado. E em Setembro de 1965 surgiu, pela
primeira vez em Portugal, depois de cem
anos de cooperativismo, um departamento de
educação.
No entanto, é bom frizá-!o, a criação deste
departamento paru responder àquelas necessidades evidentes, só foi possível graças à
boa vontade e espírito verdadeiramente
cooperativo de uma dúzia de sociedades, que se
declararam dispostas a suportar os encargos
respectivos mediante o pagamento de uma
quota proporcional ao seu
movimento.
Passados pouco mais de um ano de actividade, é conveniente fazer um balanço do
que já foi feito, das vantagens e dos defeitos
a corrigir, das insuficiências e dos êxitos
alcançados, para prosseguirmos depois, mais
escl arecidos.
Eis pois, em resumo, a actividade já realizada:

Cursos de formação para dirigentes
Realizaram-se na época de 1965-66 três
cursos para dirigentes cooperativos: dois na
Margem Sul do Tejo e um no Porto com
um total de 26 participantes. Os cursos tiveram um carácter elementar e foram dirigidos pelo director do Departamento segundo
algumas indicações práticas dadas pelo professor da Escola Cooperativa Sueca de Var
Gard, Sr. Sven Liljestrõm. O programa, bastante simples, versou especialmente os temas: história da Cooperação; o cooperativismo português e a acção a empreender, a
organização dos estabelecimentos cooperativos; as relações com o pessoal; indicações
práticas sobre apresentação de contas, problemas financeiros, etc. Em relação ao que
se esperava, os cursos mais eficazes foram
sem dúvida os realizados no Barreiro e no
Porto, pois houve um verdadeiro interesse e
regular frequência. Os frutos da realização
do curso no Barreiro estão à vista, pois verifica-se hoje uma consciencialização dos dirigentes cooperativos da área muito maior
do que há três anos, que contagiou aqueles
que não participaram. A renovação do cooperativismo barreirense e é um facto.

Cursos para pessoal
Numa resposta a uma necessidade premente e com a colaboração do já citado
prof. Liljestrõm f o i organizado um curso
para encarregados de auto-serviço o qual f o i
ministrado nas três áreas cooperativas prin-

DAS ACTIVIDADES
cipais: Margem-Sul do Tejo, Lisboa e Porto.
Ao início dos cursos da Margem-Sul e do
Porto assistiu ainda o técnico sueco.
Participaram 26 encarregados e gerentes
de cooperativas. Também aqui houve um
sector mais fraco no interesse pelo curso:
Lisboa. As cooperativas de Lisboa, embora
tivessem sido convidadas, na sua totalidade,
alhearam-se, de uma maneira geral. O mesmo
não aconteceu na Margem-Sul e no Porto,
e em especial aqui, onde participaram os
profissionais mais responsáveis de cada cooperativa. Através destes cursos f o i possível
descobrir bons elementos profissionais e de
forte consciência cooperativa com os quais
o movimento cooperativo de consumo muito
terá a contar no futuro.

Planificação de auto-serviços
Graças às indicações dadas pelos técnicos
suecos trazidos pelo grande amigo de Portugal, J. W. Ames, f o i possível assistir várias
cooperativas que quiseram melhorar os seus
serviços de abastecimento com a montagem

DE

1965-66

que adiante exporemos; o segundo aspecto
refere-se à resposta a inúmeras consultas,
de todas as partes do País, sobre cooperativismo e a que f o i dado inteiro esclarecimento. Notou-se o que se previa, e que está a
acentuar-se cada vez mais: um interesse pela
solução cooperativa, que pode ser uma faca
de dois gumes se não houver o cuidado de
esclarecer bem os neófitos, contra a aparente facilidade em fundar cooperativas. Os
exemplos de fracassos são já bastantes em
Portugal, e daí, ser uma tarefa melindrosa —
mas a que tem de se dedicar muito tempo —
o esclarecimento daqueles que voltam agora
os olhos para a Cooperação.
Além das inúmeras consultas pessoais, não
registadas, através de visitas feitas á sede da
UNICOOPE, foram dadas 15 respostas escritas a outros tantos pedidos de esclarecimento, versando em especial a fundação de
cooperativas.
O outro aspecto desta actividade refere-se
à colaboração dada ao «Boletim Cooperativista», órgão do Cooperativismo Português,
mas a ela nos referiremos adiante, em rubrica especial.

Conferência Latino-americana sobre
Integração Cooperativa

IPifl i|«

de auto-serviços. O Departamento realizou
neste período doze estudos, e em contacto
com as casas fornecedoras de material obteve
orçamentos e deu parecer sobre eles às direcções das cooperativas. A economia que isto
representou para as cooperativas é bem visível sabendo-se como a inexperiência dos
dirigentes neste assunto é tantas vezes aproveitada pelos vendedores para impingir aquilo
que é supérfluo. Neste aspecto as cooperativas que mais aproveitaram foram exectamente às da Margem-Sul que assim expandiram os seus serviços e os modernizaram.

Uma das actividades de maior responsabilidade que o Departamento teve a seu cargo
foi a organização das sessões da Conferência
Latino-Americana sobre Integração Cooperativa em colaboração com a K F sueca. Participaram 10 países latino-americanos, cujos
delegados manifestaram de viva voz e por
escrito, posteriormente, o seu contentamento
pela maneira como foram recebidos. A importância desta Conferência f o i enorme, pois
mostrou os caminhos que os países participantes têm de seguir se quiserem progredir na Cooperação.
Para nós, Portugueses, as relações estabelecidas revelam-se muito úteis para uma
Continua

na púg. 10

Inquéritos cooperativos
Foram feitos dois inquéritos cooperativos:
um aos dirigentes e outro ao pessoal, já publicados, e dos quais se extraíram indicações
muito úteis para as acções a empreender.
Através dele verificou-se, por exemplo, a
quase completa ausência das mulheres nos
quadros dirigentes e o fraco nível cultural
dos empregados das cooperativas, que apontam a necessidade de desenvolver uma acção
de modo a captar aquelas a quem a cooperação mais interessa e a modificar certas
políticas salariais que afastam os bons empregados das nossas colectividades.

uffSy

Divulgação cooperativa
Esta actividade teve três aspectos: o primeiro incluiu a organização de sessões de propaganda e divulgação dos princípios cooperativos em colaboração com as cooperativas
através de sessões com projecção de filmes.
Realizaram-se quatro sessões, número muito
insuficiente, em parte devido às dificuldades
boletim cooperativista 9
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troca dc experiências. Para os países americanos participantes teve a conferencia o aliciante de escutarem e observarem a nossa
própria experiência que alguns começaram
já a seguir, graças ao bom conselho do grande animador que é J. W. Ames. O número
de Agosto-Setembro do «Boletim Cooperativista» dá já um relato suficiente da Conferência para não termos necessidade de nos
alongarmos mais.

Dia mundial da Cooperação
Deu este Departamento o maior apoio às
comemorações realizadas no Porto por ocasião do 44." D I A M U N D I A L D A COOPERAÇÃO e em especial à preparação da
Exposição Documental sobre Cooperativismo, encarregando-se do pedido de documentação às Cooperativas do Sul e participando pessoalmente o seu director nos
trabalhos da Exposição aos quais agregou
elementos voluntários que, em conjunto com
a magnífica Comissão Cultural da Cooperativa da Foz. responsável pelas comemorações, puseram de pé uma realização que mereceu os melhores elogios a todos os visitantes e à Imprensa.

•w;-

Criação do Suplemento «Auto-Serviço»
Com destino especial aos encarregados e
gerentes das cooperativas, às donas de casa,
e em geral a todos os consumidores, criou
este Departamento um suplemento do qual
foram publicados, neste período, oito números, suscitando um geral aplauso. Visa
esse suplemento chamar a atenção para problemas de ordem prática na vida do pessoal
das cooperativas, dar a conhecer a composição, fabricação e utilização de produtos a
empregados e a consumidores, e ensinar a
distinguir os bons produtos dos de pior qualidade.
Para maior divulgação foi inserido na paginação do «Boletim Cooperativista», atingindo, assim, milhares de consumidores. A
despesa do aumento de páginas a cor. sempre
que aparece o suplemento, é suportada pelo
Fundo de Educação e Contabilidade.

ganda, pareceres sobre estabelecimentos cooperativos, provas para admissão de pessoal,
conferências, orientação de visitas de estudos, etc. Independentemente disto houve estreita colaboração com o Consultor Jurídico
da UNICOOPE na resposta a questões jurídicas postas pelas cooperativas, no fornecimento de Estatutos a novas cooperativas em
vias de formação, etc.

(À data da confecção deste relatório pode
dizer-se já, que o interesse das Cooperativas
de Lisboa se acentuou, a ponto de se poder
julgar que muito poderá fazer-se neMe local
onde existe o maior número de cooperativas
e onde as dificuldades de progresso são aparentemente maiores)..
Uma nota: A ausência de Comissões culturais mais uma vez se fez notar pois é
impeditiva de uma ligação mais estreita.

Algumas dificuldades
Algumas dificuldades surgiram no trabalho do Departamento de Formação Técnica
e Cooperativa. Podem enunciar-se muito
brevemente:
1.

Dificuldades funcionais

Nem sempre o Departamento correspondeu ao que se esperava dele e os motivos
são óbvios: falta de condições para servir
ràpidamente as cooperativas por não possuir
ainda pessoal suficiente para execução das
tarefas mais urgentes. O pessoal que existe
na UNICOOPE é pouco para a actividade
comercial e nem sempre f o i possível deslocar funcionários para tarifas de importância secundária mas que roubam muito
tempo, Assim, a título de exemplo, não f o i
possível ainda organizar um ficheiro de obras
entradas na pequena biblioteca do Departamento, embora exista um registo de títulos
de obras sobre Cooperativismo com cerca de
300 nomes.
Ao director do Departamento, devido ao
esforço de arranque da UNICOOPE, f o i pedida também a colaboração no sector de
Secretaria-Geral, o que forçosamente prejudicou a sua acção, mas não podia ser de
outra maneira dadas as condições ainda
difíceis em que se trabalha. Esta situação,
terá, neste campo, de se manter durante
algum tempo, até se chegar à possibilidade de
preenchimento pleno dos cargos previstos
nos Estatutos da UNICOOPE.
2.

Colaboradores do Departamento
Foram magníficos colaboradores do Departamento: alguns dos dirigentes nacionais
e regionais da UNICOOPE. como f o i o caso
dos srs. Eugénio Mota, Fernando Moreira.
Bento Gonçalves. Carlos Baptista; os srs.
Carlos Castro e Francisco Carvalho da cooperativa da Foz, e os srs. Miranda dos Santos, António Albuquerque e Júlio Alves, da
Cooperativa Piedense.
Há ainda que citar a bela colaboração
dada pelas seguintes Cooperativas: Operária
Barreirense, Piedense, Almadense, Ramalde.
Foz e Povo Portuense, pela cedência de
instalações para a realização dos cursos de
dirigentes e pessoal. À Cooperativa Piedense
tem de agradecer-se ainda o ter posto a sua
máquina de projecção de filmes à disposição
do Departamento, sempre que foi necessária.

Um apelo para o futuro
Este Departamento foi criado para servir
os cooperadores: os dirigentes das cooperativas, seus mandatários, têm à sua disposição
um sector da UNICOOPE capaz de responder a algumas das suas necessidades. Apresentai as vossas sugestões, os vossos pedidos
de asistência, mesmo as vossas críticas, pois
a vossa presença será benvinda. sobre qualquer forma.
Lisboa, Abril de 1967.

Dificuldades exteriores

Ao empreender-se uma tarefa educativa,
a primeira dificuldade é fazer sair do marasmo comodista alguns espíritos cépticos
que só sabem dizer que tudo está mal e que
não é possível realizar seja o que for. Deste
estado de coisas se ressentiu esta fase de
arranque em especial num sector: o de Lisboa. Local onde existem as mais antigas
cooperativas verificou-se que, apesar de ter
sido oferecida colaboração, poucas a utilizaram. Isso aliás aconteceu também nas manifestações associativas da UNICOOPE, onde
algumas cooperativas, apesar de associadas,
se mantêm, de há muito, alheias às actividades da União a que pertencem. Os dirigentes das cooperativas de Lisboa que recorreram ao Departamento não tiveram
que se arrepender pois a todos f o i prestada a assistência que f o i possível. Já o
Colaboração na Comissão do Bole- mesmo não aconteceu em relação às Cooperativas da Margem-Sul que, não deixaram
tim
de recorrer, sempre que o necessitaram, para
Nomeado representante da UNICOOPE o Departamento que sempre procurou servina Comissão do «Boletim Cooperativista», o -las.
director do Departamento tem dado a sua
No Norte, apesar de as dificuldades da
melhor colaboração aos trabalhos de recolha
de original, coordenação e revisão do jor- distância — o que levará, assim que for dinal, contribuindo assim para a melhoria da nanceiramente possível, à necessária descenaceitação geral do órgão do Movimento tralização pela criação de um sector regional
do Departamento — o interesse de algumas
Cooperativo Português.
cooperativas pela actividade deste fez-se notar, e cite-se, sem desprimor para os restantes,
Outros trabalhos
os casos da «Foz», dos «Maquinistas» e da
Vários outros trabalhos, foram executados Cooperativa de Viana do Castelo, que apepara as cooperativas entre os quais se podem sar de ser a mais distante, deu um alto exemdistinguir: execução de circulares de propa- plo de espírito de integração.
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C O O P E R A T I V O
54.' aniversário
Barreirense

da

Popular

mento, a funcionar em sistema de auto-serviço e com a reorganização administrativa processada, foi possível a este
grupo dinâmico apresentar um Relatório das actividades de 1966 que surpreende pela clareza e franqueza pouco
habituais. Nele se refere a colaboração
prestada pelos Serviços de Contabilidade
e do Departamento de Formação Técnica e Cooperativa em recuperação. Parabéns à Cooperativa de Braço de Prata.

Integradas nas comemorações do aniversário desta Cooperativa realizaram-se algumas manifestações culturais de
grande valor. Destaquemos: um colóquio dirigido pelo sr. Eugénio Mota.
destacado dirigente do movimento cooperativo; uma sessão de poesia orientada pelo poeta Gastão Cruz; uma sessão de cinema com filmes de carácter
cultural e de divulgação cooperativa e Entraram em vigor os novos
a fechar o programa uma sessão de poeEstatutos da UNICOOPE
sia e música com a colaboração de José
Carlos de Vasconcelos, Mário Alboim.
Com a recente publicação no «Diário
Carlos Paredes e Adriano Correia de do Governo» entraram em vigor os noOliveira.
vos Estatutos da UNICOOPE que exprimem a nova orgânica desta União CooNova visita de J. W. Ames. perativa. No cumprimento da nova lei
está prevista para o dia 15 deste mês
Novo técnico cooperativo
uma Assembleia Geral para a eleição
sueco em Portugal
dos novos Corpos Gerentes.
Durante o mês de Julho estará em
Portugal, o grande amigo dos cooperadores portugueses Dr. J. W. Ames que
se fará acompanhar de sua esposa e f i lhas. Entretanto, o conceituado dirigente
cooperativo sueco trará consigo um técnico sobre contabilidade e organização
que graciosamente se desloca a Portugal
a fim de prestar assistência à U N I COOPE.

UNICOOPE — MOVIMENTO DE VENDAS DESDE 1958
(ARMAZÉNS

A Cooperativa dos Profissionais de
Seguros do Sul reconhecendo as vantagens económicas de aderir à distribuição centralizada criada pelo Armazém
Regional do Sul da UNICOOPE pediu
a sua inscrição que f o i aceite.

iò

Empacotamento centralizado
dos produtos fornecidos pelas Cooperativas

it) 000

Braço de Prata — Uma cooperativa remoçada
Graças à boa visão de um grupo de
dirigentes que resolveram varrer a
«poeira» da indiferença e do desleixo
esta cooperativa apresenta-se como uma
das mais progressivas da zona de Lisboa. Com a remodelação do estabeleci-

Crédito Social Poveiro, de Póvoa de Varzim — Acção útil

Recebemos o Relatório da Direcção
e Parecer do Conselho Fiscal, referente
ao ano de 1966, desta sociedade cooperativa de crédito que tem por f i m servir, nesta modalidade, as pessoas de
pequenos recursos financeiros.
Como já estamos acostumados a ver
nos anteriores relatórios desta Cooperativa, este último inclui um apelo à leitura e divulgação do «Boletim Coope«Tenho uma casa» — reapare- rativista, o que muito agradecemos.
O Crédito Social Poveiro tinha no
cimento de um boletim
final do ano, em circulação sob a forma
Reapareceu recentemente o boletim de empréstimos aos seus associados, o
mensal da conhecida Cooperativa de capital de 508 099S30. Durante o ano
Coimbra «Tenho uma casa». Felicita- transacto concedeu empréstimos no vamos os seus dirigentes e desejamos que lor dc 173 800S00.
continuem para uma melhoria do Coo(Continua
na pág. 12)

Nova a d e s ã o à distribuição
domiciliária da UNICOOPE

Começou a funcionar no mês passado
a unidade de empacotamento do Armazém Regional do Sul, dando-se assim
um grande passo para a integração no
sector de Lisboa e Margem-Sul. Passam
assim a ser embalados os seguintes produtos: açúcar, arroz, feijão, grão, milho,
aveia, cevada e batatas.

perativismo de Habitação em Portugal,
que infelizmente tão abandonado tem
estado e cujo dinamismo, por via disso,
se amorteceu bastante nos últimos anos.
H á que estudar novos caminhos a f i m
de contribuir para a resolução do grave
problema da habitação em Portugal. Por
isso o seu reaparecimento é motivo de
satisfação para aqueles que desejam
uma renovação neste sector cooperativo.
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C O O P E R A T I V A S
(Continuação
da pág. 2)
A sua constituição e os seus objectivos merecem ser conhecidos. Vamos dar deles uma
ideia sucinta, mas necessária neste artigo, não
só porque é ela, Aliança, o grau cimeiro do
Movimento Cooperativo, mas ainda porque
ela intervém com largo contributo para a
celebração do dia Mundial da Cooperação.
Os órgãos directores da Aliança, são:
a) O Congresso que se reúne de 3 em 3
anos;
b) O Comité Central, que se reúne uma
vez por ano; e
c) O Comité Executivo.
As suas principais actividades são as seguintes:
a) Informar as organizações cooperativas
dos diferentes países no sentido de lhes
dar, por intermédio de Comités auxiliares, a possibilidade de acções comuns
nos sectores dos seguros, bancos, produção artesanal e industrial, distribuição de géneros, compra e venda por
atacado, serviços agrícolas e habitação;
b) juntar e publicar elementos estatísticos
sobre Cooperação, serviços de imprensa,
publicação de relatórios e outros trabalhos, publicação duma revista quatro
vezes por ano;
c) investigação económica; publicação de
informações de carácter económico.
d) Organização dum curso anual consagrado aos problemas cooperativos: a
escola cooperativa internacional (a
partir, de 1921);
e) organização de conferências técnicas internacionais feitas por especialistas do
movimento cooperativo sobre documentação, organização de bibliotecas, produção e distribuição de filmes, propaganda e publicidade;
/) relações com o Conselho Económico e
social e instituições especializadas das
Nações Unidas junto dos quais a
Aliança desempenhará uma função consultiva; e
g) assistência técnica às organizações cooperativas pouco desenvolvidas (conselhos, concessão de bolsas fornecimento
de material de ensino, etc.).
Tal é o papel importante da Aliança Cooperativa Internacional, papel que ela desempenha com pleno êxito dentro, embora, dos
condicionalismos, que sempre rodeiam instituições deste género, vivendo tão só, como é
sabido, do entusiasmo e da crença de pessoas
que solidariamente estão empenhadas na realização duma grande obra.

DE
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continuação
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CONSUMO T E L E X

CONSUMO

TELEX

AUSTRÁLIA
Um teste sobre a invadir o mercado; segundo ele o facto dar-se-á dentro de sete a oito anos.
ânração das meias

(Do «Consummer Affairs
Bulletins
Durante três anos consecutivos, 30 consumidores do sexo masculino experimentaram FRANÇA — O que deve conter uma
o comportamento de peúgas que lhe foram
etiqueta
fornecidas por uma organização australiana
para investigação económica e sanitária, a
É preciso ler as etiquetas, mesmo se estas
título de ensaio sobre a qualidade e a dura- não trazem todas as indicações desejadas.
ção normal de uso de um par de peúgas e Mas, ao mesmo tempo, é indispensável meo momento do aparecimento do primeiro lhorar os rótulos dos produtos com indicaburaco.
ções mais completas. A Subcomissão «ConResultados: as peúgas em pura lã podem sumo» do 5.° Plano de Fomento Francês é
ser lavadas cem vezes sem se rasgarem e as da opinião que deveriam encontrar-se na etique contenham 20 % de fibras sintéticas du- queta — na maior parte dos casos — as seguintes indica:ões:
zentas vezes.
(De «Schweiz

Konsum-Verein»

A L E M A N H A — Cuidado com a «linha» !
Segundo uma notícia plblicada no «Verbrancher Rundschau» de Bonn, um excesso
de 10 % no peso reduz as esperanças de duração de vida em 17 %, e esta redução atinge
os 4 0 % para um excesso de peso de 30%.
A relação entre a obesidade e o crescimento
regular de um certo número de doenças do
coração ou da circulação f o i confirmado pelos médicos de todo o mundo quando da
Conferência Mundial sobre Nutrição realizada recentemente em Hamburgo.

I N T E R N A C I O N A L — Auto-serviço
nos comboios
A companhia internacional Wagons-Lits
acaba de pôr a funcionar no percurso Paris-Estrasburgo, o seu primeiro vagão snack-bar
em auto-serviço. Duas inovações: a caixa registadora electrónica com calculadora incorporada, na qual cada botão corresponde a
um prato ou a uma bebida e as mesas que
possuem uma cobertura anti-resvalante.
(De «Coopération»,
Bruxelas)

G R A - B R E T A N H A — Móveis de papel.
Móveis para deitar fora após a sua utilização destinados a casais jovens, e peças de
mobiliário desmontáveis e vendidas em caixas são previstas por um fabricante-desenhador, que diz estar a chegar o dia em que,
para responder a inadaptação dos móveis à
vida moderna, as caixas de mobiliário em
peças destacadas e os móveis de papel vão

•

Denominação inequívoca e compreensível para todos.
• Indicações sobre a composição precisas,
completas e coerentes.
• O endereço bem claro do fabricante ou
distribuidor responsável.
• A data de fabricação bem clara ou uma
data limite de utilização.
• Peso ou conteúdo normalizados.
• Apresentação conforme com o conteúdo.
• Modos de emprego explícitos indicando
dum modo bem visível as precauções
a tomar.
© Preço do artigo completado com a indicação do preço por quilo sempre que
seja necessário.
(De «Consummer

Affairs

Bulletin»)

HOLANDA — Supermercado
barco bananeiro

nun

Foi assim que uma firma holandesa resol
veu o problema do abastecimento dos marinheiros: instalou um supermercado num antigo barco para transporte de bananas. Ancorado na foz do Reno, este Supermercado
flutuante com uma superfície de venda de
230 metros quadrados, aberto 24 horas po;
dia devido à contínua chegada de marinhei
ros, apresenta por um lado um sortido alimentar completo assim como têxteis e po
outro lado, nos porões, toda a espécie de api
trechos necessário ao serviço marítimo e ao
desportos náuticos. Movimento de venda
semanal: perto de 400 contos.
Está prevista uma ligação por meio d
barco entre o Supermercado e os batelões
atracados nas redondezas para o transporte
dos clientes e das mercadorias.
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Além desta actividade concede anualmente 1000-S00 em prémios escolares e
distribui pelos seus associados o nosso
Boletim e opúsculos de propaganda
cooperativista.
Apesar da sua modesta dimensão,
pois não chega a contar uma centena
de associados, constitui esta sociedade
um grande exemplo de cooperação no
domínio do crédito.
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