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Genebra, 19 de Maio de 2020 
 

Mensagem de Solidariedade com as Cooperativas e outras Organizações da Economia Social e 
Solidária 
 
Estimados Colegas, 
 
Saudações da Unidade das Cooperativas da OIT, que está a comemorar o seu centenário. Nestes 
dias de incerteza, apresentamos os melhores cumprimentos aos nossos parceiros do sector das 
cooperativas e da economia social e solidária (ESS). 
 
Como mostra uma ficha informativa recente do Departamento das Empresas da OIT, o mundo do 
trabalho foi profundamente afectado pela pandemia mundial e pelas suas repercussões sociais e 
económicas. Empresas de todo o mundo tiveram que suspender ou reduzir as operações, o que 
provocou interrupções de produção e perda da procura de muitos bens e serviços, com enormes 
impactos para os trabalhadores e o emprego. Milhões de trabalhadores em todo o mundo estão 
sem emprego e incapazes de se sustentarem a si próprios e às famílias. Outros estão a pôr em 
perigo a própria saúde ao prestarem cuidados de saúde e assegurarem o fornecimento contínuo de 
bens e serviços. Outros ainda estão a adaptar-se ao trabalho a partir de casa e a conciliar diversas 
responsabilidades. 
 
O compromisso com a justiça social, a democracia, a solidariedade, a responsabilidade social e os 
cuidados a terceiros são mais necessários do que nunca. As cooperativas e as organizações da ESS 
em sentido lato em todo o mundo estão a provar a pertinência do seu modelo na resposta à 
pandemia da COVID-19. Pusemos em destaque no nosso site algumas dessas práticas emergentes 
e agradecemos que nos comunique para coop@ilo.org os desafios que tem de enfrentar e as 
medidas que está a tomar face à COVID-19. 
 
Nestes tempos difíceis, queremos reafirmar a nossa solidariedade com os movimentos 
cooperativos e da ESS em sentido lato. Estamos convictos de que as cooperativas e outras 
organizações da ESS serão fundamentais para além da fase de emergência e na recuperação a 
médio e longo prazo nos países afectados, como já se tem visto em muitos outros contextos de 
crise ao longo da história. Os seus valores e princípios podem orientar a transição não só para uma 
nova normalidade, mas também para uma normalidade melhor. 
 
Com solidariedade, 
 
 
Unidade das Cooperativas, 
Departamento das Empresas 
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