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“Juventude, o futuro da empresa cooperativa”

O tema do Dia Internacional das Cooperativas de 2011 chama a atenção para as possibilidades
abertas à juventude pelo modelo cooperativo de empresa. Está ligado à celebração do Ano
Internacional da Juventude das Nações Unidas, que terminará em Agosto, pouco tempo antes do
lançamento pelas mesmas Nações Unidas de 2012 Ano Internacional das Cooperativas. O Ano da
Juventude encoraja o diálogo e a compreensão intergeracional e promove os ideais da paz, respeito
pelos direitos humanos e liberdades, e solidariedade.

O Dia Internacional das Cooperativas visa consciencializar todos os membros de cooperativas a
promover a participação dos jovens no movimento cooperativo. Demasiadas vezes o modelo
cooperativo de empresa é desconhecido dos jovens; não aprendem cooperativismo nas escolas, por a
matéria não constar dos currículos escolares. Podem ainda os jovens não perceber que produtos e
serviços que usam são fornecidos por cooperativas.

Todavia, as cooperativas fornecem aos jovens oportunidades que vão de encontro às suas
necessidades práticas e estratégicas. Oferecem-lhes um modelo de empresa que lhes permite criar os
seus próprios negócios. Oferecem-lhes oportunidades de emprego em empresas que vão de encontro
às preocupações dos jovens de actividades empresariais mais democráticas, responsáveis e éticas.

Numa época em que as redes sociais ligam os jovens de forma nunca antes vista, as cooperativas
deparam-se com oportunidades sem precedentes. O modelo cooperativo tem ínsitas, formas de acção
em colaboração, apelativas para a geração emergente.

As cooperativas oferecem aos jovens experiências de emprego profissional, formas de aprofundar a
sua educação e formação, de encorajar a participação no processo decisório cooperativo, ou de criar
as suas próprias cooperativas.

É antiga a ligação da ACI aos jovens. Desde 2003 que era co-optado um jovem para participar
plenamente nas discussões da Direcção, e em 2008 a ACI formalizou a sua passagem a membro
pleno da Direcção eleita em Assembleia Geral.

 A ACI tem activa uma Rede de Jovens, com o fim de:

 ajudar jovens cooperadores de países diferentes a estabelecer ligações, partilhar experiências
e ideias;

 fornecer um ambiente em que jovens cooperadores possam aprender mais sobre o amplo
movimento cooperativo;

 envolver jovens exteriores ao movimento através da educação e apoio;



 permitir aos jovens cooperadores que se envolvam com o resto do movimento por forma a
evidenciar as temáticas da juventude e assegurar que elas estejam presentes durante as
discussões mais gerais.

Como uma das prioridades do Ano Internacional das Cooperativas 2012, a ACI procura empenhar um
número maior de jovens no movimento cooperativo. A ACI está a organizar um concurso artístico
aberto a jovens adultos de todo o mundo com o propósito de promover os valores e princípios da
cooperação entre a juventude: o concurso Coop’Art. Os participantes poderão apresentar os seus
projectos numa página Web própria entre Novembro de 2011 e Maio de 2012, e a cerimónia de
distribuição de prémios decorrerá em Manchester em Novembro de 2012. Podem participar pessoas
dos 16 aos 35 anos. Existirão três categorias diferentes a concurso: música, vídeo e fotografia. O
objectivo é promover os princípios cooperativos de maneira a atrair jovens e consciencializá-los do que
representa o movimento cooperativo em todo o mundo.

Neste Dia Internacional das Cooperativas, a ACI apela aos cooperadores de todo o mundo para
envolver jovens no movimento cooperativo e investir na sua futura liderança.


