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1. INTRODUÇÃO 

 

No estado atual da legislação cooperativa, os ramos cooperativos em que as relações 

cooperativas têm por objeto principal a prestação de trabalho por parte dos cooperadores 

são os ramos de produção operária (Decreto-Lei n.º 309/81, de 16 de novembro), de 

serviços, na modalidade de produtores de serviços (Decreto-Lei n.º 323/81, de 4 de 

dezembro), de artesanato (Decreto-Lei n.º 303/85, de 12 de novembro), de pescas (Decreto-

Lei n.º 312/81, de 18 de novembro), de ensino (Decreto-Lei n.º 441-A/82, de 6 de 

novembro) e de cultura (Decreto-Lei n.º 313/81, de 19 de novembro). 

 

Nestas cooperativas, a aquisição e manutenção da qualidade de membro da cooperativa 

dependerá, obrigatoriamente, da sua contribuição para a cooperativa com capital e 

trabalho. Esta contribuição com trabalho faz parte do conteúdo do ato jurídico através do 

qual se opera a aquisição da qualidade de membro, sendo, por isso, um elemento necessário 

à aquisição da qualidade de cooperador 

 

A contribuição de trabalho consistirá na prestação, segundo regras definidas pelos 

estatutos, pela assembleia geral ou pelo órgão de administração, da atividade profissional 

dos cooperadores no contexto da cooperativa. Nesta, os cooperadores pretendem exercer 

a sua profissão em condições de trabalho aceitáveis e justas, sem dependerem de um poder 

externo, seja ele público ou privado, ou prestarem um serviço sob a responsabilidade de 

todos os que trabalham na cooperativa.  
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De facto, a cooperativa é criada com vista a eliminar o intermediário especulador, pela 

assunção direta, por parte dos cooperadores, da função da empresa, relegando -se assim o 

ente social (a cooperativa) para o papel de simples instrumento de articulação e ativação 

de um determinado grupo (o dos cooperadores), com vista à satisfação das necessidades 

deste grupo em condições mais favoráveis do que seriam obtidas com a intervenção de 

intermediários. Como destacava Cunha Gonçalves, as cooperativas têm a ambição de 

«libertar os operários do regime do salariado, da exploração capitalista, eliminando o 

patrão, visto que os trabalhadores, associando-se e produzindo em comum, se apropriam 

do lucro da produção, sendo patrões de si próprios».1 

 

No ordenamento português não existe um regime jurídico próprio para os cooperadores 

trabalhadores. Esta ausência conduz à autorregulação e que se tem traduzido, na maior 

parte destas matérias, na aplicação prática pelas cooperativas do mesmo regime a que estão 

sujeitos os trabalhadores não cooperadores.  

 

A ausência de um regime jurídico próprio para os cooperadores trabalhadores decorre, 

eventualmente, da circunstância de o legislador português não se pronunciar quanto à 

natureza jurídica do vínculo que une o cooperador trabalhador à cooperativa. Com efeito, 

ao contrário do que sucede em outros ordenamentos (como no italiano, no espanhol e nos 

latino-americanos), o legislador português não tomou posição sobre a questão da 

qualificação jurídica da relação entre o cooperador trabalhador e a cooperativa. 

 

2. O ACORDO DE TRABALHO COOPERATIVO 

 

A análise da doutrina e da jurisprudência portuguesas produzidas quanto à questão da 

natureza jurídica do vínculo que une o cooperador trabalhador e a cooperativa, permite-

nos identificar duas correntes: 

 
1 - GONÇALVES, C., Comentário ao Código Comercial português, volume I, Empreza Editora J. B., Lisboa, 
1914, p. 541. 
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(i) uma corrente que sustenta que a referida relação jurídica deve ser 

considerada um contrato individual de trabalho (tese juslaborista ou 

contratualista);2 

(ii) uma corrente que considera que o vínculo que une o cooperador 

trabalhador e a cooperativa é um negócio misto apelidado de «acordo 

de trabalho cooperativo» (tese monista);3 

 

A tomada de posição sobre esta questão apresenta uma evidente relevância prática. Desde 

logo, a questão é fundamental para a determinação da lei aplicável aos possíveis litígios: 

caso se entenda que existe um contrato individual de trabalho, a legislação reguladora 

dessa relação será o Código de Trabalho4, ao passo que caso se rejeite essa qualificação, 

as normas relevantes serão, em face da lei vigente, as contidas no Código Cooperativo 

(CCoop)5, na legislação complementar, nos estatutos da cooperativa, no regulamento 

interno e nas deliberações da assembleia geral da cooperativa. 

 

O nosso entendimento é o de que não existe, entre a cooperativa e o cooperador que lhe 

presta o seu trabalho, um contrato de trabalho subordinado, mas sim um negócio de 

natureza distinta e específica que se designa como «acordo de trabalho cooperativo»6. 

 

Assim, os cooperadores trabalhadores apresentam-se como «produtores autónomos» ou 

«empresários de si mesmos» e, por esse motivo, são indissociáveis as dimensões de 

 
2 - No âmbito da qual se podem incluir, nomeadamente, GOMES, J., Direito do Trabalho - Volume I - 
Relações Individuais de Trabalho, Coimbra Editora, Coimbra, 2007. p. 177; OLIVEIRA CARVALHO, C., 
«Qualificação da relação jurídica entre cooperador e cooperativa: contrato de trabalho ou acordo de 
trabalho cooperativo?», in D. A. MEIRA (coord.), Jurisprudência Cooperativa Comentada. Obra coletiva de 
comentários a acórdãos da jurisprudência portuguesa, brasileira e espanhola, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, Lisboa 2012, pp. 587- 594; e RODRIGUES, J. A., Código Cooperativo - anotado e comentado e 
Legislação Cooperativa, 4.ª Edição, Quid Iuris - Sociedade Editora, Lisboa, 2011, p. 102. 
3 - Em que se incluem, designadamente, LEITE, J., «Relação de Trabalho Cooperativo», Questões Laborais, 
Ano I, n.º 2, Coimbra, 1994, p. 89-108; MEIRA, D. A., O Regime Económico das Cooperativas no Direito 
Português - O capital social, Vida Económica, Porto, 2009, pp. 235-239; e MARTINS, A.A., «A relação 
jurídica entre cooperador trabalhador e cooperativa - notas sobre a sua qualificação e regime», 
Cooperativismo e Economía Social, n.º 36, 2014, pp.31-53. 
4 - Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na versão que lhe é dada pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro. 
5 - Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, na versão que lhe é dada pela Lei n. 66/2017, de 9 de agosto. 
6 - Neste sentido, MEIRA, D. A., MARTINS, A. A., FERNANDES, T. P., «Regime jurídico das cooperativas 
de trabalho em Portugal: Estado da arte e linhas de reforma», CIRIEC-España, Revista jurídica de economía 
social y cooperativa, 30, 2017, pp. 199-228 
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cooperador e de trabalhador. Nesta perspetiva, a posição deste cooperador trabalhador 

apresenta-se como complexa, visto que a prestação de atividade a que está obrigado tem 

um conteúdo muito próximo da laboral, muito embora a sua origem assente num vínculo 

de evidente cariz cooperativo, formalizado na aceitação dos estatutos. Com efeito, 

entendemos que a função económica e social do vínculo que liga estes cooperadores à 

cooperativa só se concretiza com a realização de uma prestação global (que congrega, 

simultaneamente, carateres cooperativos e de natureza próxima à laboral). Ou seja, entre 

a cooperativa e o cooperador trabalhador não há duas relações distintas e autónomas, mas 

um negócio jurídico misto e não se pode pretender a aquisição da qualidade de membro 

de uma cooperativa de trabalho recusando a correspondente contribuição em trabalho, 

como não se poderá manter aquela qualidade recusando a prestação, para o futuro, da 

atividade a que se comprometera7. Este nosso entendimento encontra respaldo em alguma 

da jurisprudência nacional que se dedicou ao tema, da qual resulta que «enquanto o 

contrato de trabalho se caracteriza pelos elementos da subordinação jurídica e económica, 

a atividade desenvolvida pelos trabalhadores-sócios assenta numa relação de cooperação. 

Pois, apesar de o trabalhador não sócio e o trabalhador sócio executarem a mesma 

atividade e serem dirigidos pelas mesmas pessoas físicas, estas intervêm em qualidades 

jurídicas diferentes, para o primeiro como empregador e para o segundo como o 

cooperador que tem funções de distribuição de trabalho».8 

 

Portanto, entre a cooperativa e o cooperador trabalhador não há duas relações jurídicas 

distintas e autónomas ou um duplo estatuto, marcado por dois vínculos autónomos com 

a cooperativa, isto é, por um lado, cooperador e, por outro lado, trabalhador subordinado.  

 

3. A PROTEÇÃO DO COOPERADOR TRABALHADOR 

 

Em contrapartida do trabalho prestado, o cooperador trabalhador receberá 

periodicamente, nos termos previstos nos estatutos ou nos regulamentos internos da 

cooperativa, uma parte do rendimento anual da cooperativa, que lhe é antecipado 

 
7 - MEIRA, D. A., O Regime Económico das Cooperativas no Direito Português. O capital social, cit., pp. 
235 - 239. 
8 - Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 19 de setembro de 2011, disponível em www.dgsi.pt. 

http://www.dgsi.pt/
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provisoriamente («levantamentos por conta» dos excedentes), e que será contabilizado no 

final do exercício económico quando se proceder ao apuramento dos resultados, mais 

especificamente dos excedentes. 

 

Neste sentido, quanto às cooperativas de produção operária (Decreto-Lei n.º 309/81, de 

16 de novembro), o art. 9.º estabelece que, após a determinação dos excedentes, se 

deduzirão «os levantamentos dos membros recebidos por conta dos mesmos». Por sua vez, 

o diploma que regula as cooperativas de serviços (Decreto-Lei n.º 323/81, de 4 de 

dezembro), estipula, no seu art. 9.º, que a distribuição dos excedentes, nas cooperativas de 

prestação de serviços, será feita «proporcionalmente ao trabalho de cada membro, segundo 

critérios definidos nos estatutos e/ou regulamentos internos da cooperativa, nos termos do 

art. 100.º do CCoop, deduzindo-se após a sua determinação, os levantamentos dos 

membros recebidos por conta dos mesmos». 

 

Estes «levantamentos por conta» dos excedentes não constituem uma retribuição, nos 

termos previstos na lei geral do trabalho, mas uma participação antecipada de resultados, 

mais especificamente de excedentes.9 

 

O excedente define-se como um valor provisoriamente pago a mais pelos cooperadores à 

cooperativa ou pago a menos pela cooperativa aos cooperadores, como contrapartida da 

participação destes na atividade da cooperativa. O excedente resulta, assim, de operações 

da cooperativa com os seus cooperadores, sendo gerado à custa destes, constituindo «o 

resultado de uma renúncia tácita dos cooperadores a vantagens cooperativas imediatas».10 

 

Este excedente poderá retornar aos cooperadores, tal como resulta do art. 100.º, n.º 1, do 

CCoop, quando dispõe que «os excedentes anuais líquidos, com exceção dos provenientes 

de operações com terceiros, que restarem depois do eventual pagamento de juros pelos 

 
9 - Considerando que não estamos perante uma retribuição, mas uma participação nos resultados, ver 
GARCÍA JIMÉNEZ, M., «El estatuto jurídico del socio trabajador desde la perspetiva del derecho del 
trabajo», in G. FAJARDO GARCÍA (dir.) e M. J. SENENT VIDAL (coord.), Cooperativa de trabajo 
associado y estatuto jurídico de sus socios trabajadores, Cooperativa de trabajo associado y estatuto jurídico 
de sus sócios trabajadores, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 311-313. 
10 - Ver, neste sentido NAMORADO, R., Cooperatividade e Direito Cooperativo. Estudos e Pareceres, 
Almedina, Coimbra, 2005, p. 183. 
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títulos de capital e das reversões para as diversas reservas, poderão retornar aos 

cooperadores». 

 

Sendo certo que os levantamentos por conta dos excedentes constituem uma repartição 

antecipada dos resultados e não poderão ser qualificados como retribuição, consideramos, 

todavia, importante equacionar uma aproximação ao regime e às garantias previstas para 

o conceito de retribuição, no domínio da legislação laboral. Tal aproximação visará 

proteger o caráter alimentar que, por vezes, os referidos levantamentos por conta dos 

excedentes poderão assumir, ou seja, o facto de constituírem a principal fonte de 

subsistência para o cooperador trabalhador. Destaque-se, sobretudo, a consagração de 

uma periodicidade no pagamento, nos termos estabelecidos nos estatutos.  

 

Em matéria de procedimento disciplinar, e tendo em conta a natureza cooperativa do 

vínculo que une o cooperador trabalhador à cooperativa, percebe-se que a prática de uma 

infração por parte de um cooperador trabalhador terá natureza cooperativa, enquanto que 

a prática de uma infração por parte de um trabalhador não membro terá natureza 

disciplinar. Assim, por exemplo, o trabalhador não membro pode ser perseguido 

disciplinarmente pela prática de uma infração e o cooperador trabalhador pode, perante o 

incumprimento dos seus deveres, ser objeto de um processo escrito e de uma deliberação 

da assembleia geral que, no limite, poderá determinar a exclusão do cooperador (art. 16.º 

do CCoop). Deste modo, o cooperador trabalhador não pode resolver o vínculo, mas 

demitir-se, e não pode ser despedido, mas sim excluído. 

 

Acresce que as caraterísticas que singularizam o estatuto do cooperador trabalhador 

permitem-nos concluir que este não está sujeito às regras de tempo de trabalho ou ao 

regime de faltas e férias constantes do Código do Trabalho. Estas matérias deverão estar 

previstas nos estatutos, no regulamento interno ou resultar de deliberações da assembleia 

geral ou do órgão de administração da cooperativa.11 

 
11 - Ver GARCÍA JIMÉNEZ, M., «El estatuto jurídico del socio trabajador desde la perspetiva del derecho 
del trabajo», in G. FAJARDO GARCÍA (dir.) e M. J. SENENT VIDAL (coord.), Cooperativa de trabajo 
asociado y estatuto jurídico de sus socios trabajadores, cit., pp. 311-312. 
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Por último, levanta-se a questão de saber se o cooperador trabalhador, em caso de saída 

da cooperativa por motivo que não lhe seja imputável, poderá beneficiar de um regime de 

proteção social. 

 

Em Espanha, o legislador entrega essa decisão à própria cooperativa, prevendo o art. 14.º 

da Ley General de la Seguridad Social12 que os cooperadores trabalhadores possam aceder 

a benefícios em matéria de Segurança Social, cabendo à cooperativa optar pelo regime que 

lhes será aplicável, a saber: ou um regime assimilado ao de um trabalhador por conta 

alheia, ou o de um trabalhador independente.13 

 

Em nossa opinião, o legislador deve permitir que o cooperador trabalhador possa 

enquadrar-se na categoria dos trabalhadores independentes em matéria de proteção social, 

dada a notória similitude que identificamos entre ambos esses sujeitos. Relembre-se que o 

cooperador trabalhador se apresenta como um «produtor autónomo», como um 

«empresário de si mesmo». 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz do exposto, é forçoso concluir que urge uma intervenção legislativa que consagre 

normas que tenham em consideração o estatuto específico do cooperador trabalhador. 

 

Assim, propomos a introdução de preceitos e/ou alterações de preceitos nos diplomas dos 

seguintes ramos cooperativos: Decreto-Lei n.º 309/81, de 16 de novembro (Regime 

Jurídico das Cooperativas de Produção Operária); Decreto-Lei n.º 312/81, de 18 de 

novembro (Regime Jurídico das Cooperativas de Pesca); Decreto-Lei n.º 313/81, de 19 de 

novembro (Regime Jurídico das Cooperativas Culturais); Decreto-Lei n.º 303/81, de 12 de 

novembro (Regime Jurídico das Cooperativas de Artesanato); Decreto-Lei n.º 441−A/82 

 
12 - https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724. 
13 - Ver MARTÍNEZ, F. C., «Protección social de los socios trabajadores en las cooperativas de trabajo 
asociado», in Cooperativa de trabajo asociado y estatuto de sus socios trabajadores, in G. FAJARDO 
GARCÍA (dir.) e M. J. SENENT VIDAL (coord.), cit., pp. 539 e ss. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724


REVISTA ES – Economia Social 

outubro 2020 – n.10 

 

8 
 

de 6 de novembro (Regime Jurídico das Cooperativas de Ensino); e Decreto-Lei n.º 323/81, 

de 4 de dezembro (Regime Jurídico das Cooperativas de Serviços). 

 

O que defendemos resume-se à introdução de normas, de exposição clara, que incidam 

sobre as especificidades da relação laboral cooperativa. 

 

Não esqueçamos que nas áreas não cobertas pela regulação constante dos diplomas acima 

mencionados, aplicar-se-ão, de modo direto, as normas mais gerais do Código 

Cooperativo. 

 

Dado que a aquisição da qualidade de membro depende de uma contribuição obrigatória 

em capital e trabalho, deverá a legislação complementar incorporar normas que claramente 

prevejam esta questão. 

 

Apresentam-se como propostas de formulação as seguintes: «1. A contribuição de trabalho 

assenta num acordo de trabalho cooperativo, formalizado pela aceitação dos estatutos; 2. 

A contribuição de trabalho consiste na prestação, segundo regras definidas pelos estatutos, 

pelo regulamento interno, pela assembleia geral ou pelo órgão de administração, da 

atividade profissional dos cooperadores ao serviço da cooperativa». 

 

No que respeita aos levantamentos por conta, defendemos a introdução de um preceito em 

que esta figura surja associada à problemática da distribuição de excedentes, com a 

seguinte formulação: «1. Nos termos definidos pelos estatutos, pelo regulamento interno 

e pela assembleia geral, o cooperador terá direito a receber levantamentos por conta dos 

excedentes; 2. A distribuição de excedentes anuais gerados pelos cooperadores é 

proporcional ao trabalho de cada membro, segundo critérios definidos nos estatutos e/ou 

regulamentos internos da cooperativa, deduzindo-se após a sua determinação os 

levantamentos dos membros recebidos por conta dos mesmos». 


