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DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DAS COOPERATIVAS

Definição e objetivos das cooperativas

• 1. As cooperativas são pessoas coletivas de direito privado que exercem
qualquer atividade económica que vise, sem fins lucrativos e a título
principal, a satisfação das necessidades dos seus membros, enquanto
consumidores, fornecedores ou trabalhadores da empresa cooperativa.

• 2. Sem fins lucrativos significa que os lucros obtidos são afetados
principalmente ao pagamento de juros, dividendos ou prémios pelo
dinheiro investido, depositado, ou emprestado à cooperativa ou a qualquer
outra pessoa.

• 3. Para efeitos do n.º 1, «empresa cooperativa» pode incluir empresas
detidas pela cooperativa através de uma filial, se tal for necessário para a
satisfação das necessidades dos seus membros e desde que estes
detenham o controlo dessa filial.

• 4. Podem, igualmente, ser constituídas cooperativas para o exercício de
uma atividade económica que vise a satisfação do interesse geral da
comunidade (cooperativas de interesse geral).



DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DAS COOPERATIVAS

Requisitos de admissão

• 1. Os membros de uma cooperativa podem ser membros cooperadores ou não-
cooperadores.

• 2. Os membros cooperadores são pessoas singulares ou coletivas que se comprometem
a participar na atividade da cooperativa como consumidores, fornecedores ou
trabalhadores da empresa cooperativa.

• 3. Os membros não-cooperadores são pessoas singulares ou coletivas (tais como
investidores, voluntários ou entidades públicas) que não participam na atividade
cooperativa, mas que estão interessadas na prossecução dos objetivos da cooperativa.

• 4. Uma cooperativa deve integrar sempre, no mínimo, dois membros cooperadores. Uma
cooperativa de interesse geral deve integrar sempre, no mínimo, dois membros,
independentemente de serem cooperadores ou não-cooperadores.

• 5. As cooperativas só podem admitir membros não-cooperadores se os seus estatutos
assim o estipularem.

• 6. Os estatutos da cooperativa podem fazer depender a admissão do cumprimento de
requisitos razoáveis relacionados com o seu tipo e objetivos, mas sem discriminação de
sexo, social, étnica, racial, política ou religiosa ou qualquer outra restrição artificial.



DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DAS COOPERATIVAS

Atividade cooperativizada

• 1. As cooperativas prosseguem os seus objetivos principalmente através da realização de
atividades com os seus membros cooperadores (atividade cooperativizada) para o
fornecimento de bens, serviços ou trabalho. Esta disposição também se aplica às
cooperativas de interesse geral.

• 2. Na determinação e prossecução da atividade cooperativizada, as cooperativas devem
respeitar o princípio da igualdade de tratamento dos membros cooperadores.

• 3. Os estatutos da cooperativa devem incluir disposições sobre a participação dos
membros cooperadores na atividade cooperativizada, designadamente quanto à extensão
e/ou ao nível mínimos dessa participação.

• 4. Sem prejuízo do recurso a outras vias legais, o não cumprimento, por parte do
cooperador ou da cooperativa, da atividade cooperativizada constitui fundamento,
respetivamente, para a expulsão ou para a demissão do membro.



DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DAS COOPERATIVAS

Operações com terceiros

• 1. As operações com terceiros abrangem a atividade entre cooperativas e membros não-
cooperadores (terceiros) para o fornecimento de bens, serviços ou trabalho, do mesmo
tipo dos fornecidos aos membros cooperadores.

• 2. As cooperativas podem realizar operações com terceiros, salvo disposição em contrário
dos seus estatutos.

• 3. As cooperativas que desenvolvam operações com terceiros devem conceder-lhes a
possibilidade de se tornarem membros cooperadores, devendo informá-los dessa
possibilidade.

• 4. Quando as cooperativas realizem operações com terceiros, devem organizar uma
contabilidade separada dessas operações. Esta disposição também se aplica às
cooperativas de interesse geral.

• 5. Os lucros provenientes das operações com terceiros são afetados a reservas
irrepartíveis.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Princípios gerais da governação cooperativa

• 1. As cooperativas são administradas e controladas pelos membros ou em seu nome,
membros esses que detêm, em última instância, o controlo democrático da cooperativa
através do seu modelo de governação.

• 2. A governação cooperativa reflete a sua natureza mutualista, democrática e autónoma; e
funciona de acordo com os valores e princípios cooperativos internacionalmente
reconhecidos, incluindo a responsabilidade social cooperativa.

• 3. Os órgãos de governação da cooperativa são estruturados para prosseguirem
atividades económicas centradas, principalmente, no interesse dos seus membros
cooperadores. Nas cooperativas de interesse geral os órgãos de governação são
estruturados para prosseguirem tais atividades centradas, principalmente, no interesse
geral da comunidade.

• 4. Os modelos de governação cooperativa podem variar de acordo com:

a) a dimensão e o tipo de empresa cooperativa;

b) o setor em que opera;

c) se se trata de uma cooperativa de interesse geral.

• 5. Os modelos de governação cooperativa devem sempre assegurar a autonomia
cooperativa e o controlo por parte dos membros.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA
Adesão voluntária e livre

• 1.A admissão numa cooperativa deve ser aberta a qualquer pessoa apta a utilizar os serviços e disposta a assumir
as responsabilidades de membro.

• 2. Os estatutos da cooperativa devem assegurar que:

a) os pedidos de admissão sejam apreciados por um órgão designado e dentro de um prazo razoável;

b) a recusa seja fundamentada;

c) o candidato possa recorrer para a assembleia geral se a admissão tiver sido recusada por outro órgão;

d) o candidato tenha o direito de ser ouvido antes da decisão final.

• 3. Ninguém tem um direito subjetivo de admissão numa determinada cooperativa.

• 4. Os estatutos da cooperativa devem regular os fundamentos e os procedimentos aplicáveis à extinção por
qualquer das partes da relação cooperativa. Os estatutos devem regular, nomeadamente:

a) o prazo de pré-aviso exigido;

b) o reembolso e/ou liquidação das entradas de capital ou de outros compromissos financeiros;

c) outras consequências dessa extinção.

• 5. A extinção da relação por iniciativa da cooperativa está sujeita:

a) ao direito do membro a ser ouvido antes da tomada da decisão;

b) ao direito do membro a ser informado das razões que motivaram a decisão;

c) ao direito do membro de recorrer para a assembleia geral contra uma decisão desfavorável e ao direito de

exercer qualquer outra ação legal.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Direitos e obrigações dos membros

• 1. As obrigações dos membros cooperadores incluem:

a) a participação na atividade cooperativizada numa medida e/ou nível mínimos;

b) entradas de capital, quando aplicável;

c) um nível mínimo de participação na governação da cooperativa;

d) a participação nas ações de educação e formação previstas para os membros;

e) outras obrigações impostas pela lei ou pelos estatutos da cooperativa, que podem,

em alguns casos, incluir a obrigação de assumir uma parte das dívidas ou perdas da

cooperativa.

• 2. As obrigações dos membros investidores incluem a realização do capital subscrito, mas
não a participação na governação. Os membros investidores devem respeitar os limites
das suas atribuições e a necessidade de os membros cooperadores controlarem a
cooperativa.

• 3. Os estatutos de uma cooperativa de interesse geral devem especificar as obrigações e
os direitos dos membros cooperadores e não-cooperadores, incluindo as diferentes
atribuições dos diversos grupos na prossecução do interesse geral da comunidade.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Direitos individuais dos membros

• Os membros cooperadores têm os seguintes direitos individuais:

a) participar nas ações de educação e formação adequadas às suas funções na

cooperativa;

b) participar na governação da sua cooperativa, em princípio assistindo e participando

ativamente em reuniões presencialmente ou, se necessário, por procuração;

c) votar nas eleições para os titulares dos órgãos ou em qualquer assunto decidido por

votação direta dos membros (presencialmente, eletronicamente, ou por correio);

d) apresentar-se como candidato a eleições;

e) requerer e receber informações de natureza financeira e informações relevantes de

outra natureza, nos termos da lei ou dos estatutos da cooperativa;

f) receber os juros pelas suas contribuições de capital, nos termos dos estatutos da

cooperativa;

g) quando aplicável, participar na atividade cooperativizada e receber o retorno

cooperativo nos termos da lei ou dos estatutos da cooperativa, depois de assim

deliberado pelo órgão competente.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Direitos coletivos dos membros

• Conjuntamente com o número de membros estabelecido pela legislação ou pelos
estatutos da cooperativa, os membros têm um direito coletivo a:

a) receber ou solicitar qualquer informação necessária para o desempenho das suas

funções como membro da cooperativa;

b) propor candidatos para serem eleitos como administradores ou delegados em outro

órgão ou assembleia;

c) requerer a convocatória de uma assembleia geral;

d) apresentar propostas de deliberação ou acrescentar assuntos à ordem de trabalhos

de uma assembleia geral;

e) exigir uma auditoria à cooperativa;

f) propor a alteração dos estatutos da cooperativa e a reestruturação ou dissolução da

mesma, de acordo com os procedimentos previstos na lei ou nos estatutos da

cooperativa.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Modelos de governação cooperativa: controlo direto pelos membros

• 1. Os modelos de governação cooperativa devem assegurar que os membros controlem
democraticamente a cooperativa, e possam participar ativamente na formulação de
políticas e na tomada de decisões fundamentais, em princípio com base na regra de um
membro, um voto.

• 2. Salvo se os estatutos da cooperativa dispuserem em contrário:

a) nas pequenas cooperativas, todos os membros participam, diretamente, na tomada

de decisões;

b) nas restantes cooperativas, a governação será dividida entre uma estrutura ou

órgão que permita aos membros o controlo da organização (a assembleia geral) e um

ou mais órgãos ou comissões, responsáveis pela gestão corrente e que responderão

perante os membros.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Modelos de governação cooperativa: controlo direto pelos membros

• As competências dos órgãos deliberativos de uma cooperativa:

a) são fixadas por lei ou pelos estatutos da cooperativa;

b) podem ser delegadas pela assembleia geral, mediante um ato de delegação

revogável.

• A assembleia geral pode ser organizada numa ou em várias assembleias separadas. Nas
cooperativas com um vasto e disperso número de membros ou com diferentes categorias
de membros, os estatutos da cooperativa podem prever assembleias setoriais em vez da
assembleia geral, sendo os membros representados por mandatários ou delegados. As
reuniões podem ser presenciais ou virtuais.

• A assembleia geral tem competência para nomear e destituir administradores.

• A assembleia geral deve ter competências para tomar decisões fundamentais. As
decisões fundamentais abrangem as matérias relativas à reestruturação ou dissolução da
cooperativa, alteração de estatutos, participação em pessoas coletivas ou a constituição
de filiais.



CAPÍTULO II - GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Modelos de governação cooperativa: controlo direto pelos membros

• A votação numa assembleia geral é, em princípio, baseada na regra de um membro, um
voto, independentemente do capital detido.

• Quando necessário para o bom funcionamento da cooperativa, os estatutos da
cooperativa podem atribuir votos plurais não relacionados com a contribuição de capital,
refletindo, por exemplo:

a) a participação na atividade cooperativizada;

b) o número de membros em secções específicas;

c) a representação equilibrada de diferentes categorias de membros.

• Quando os estatutos da cooperativa permitem o voto plural, devem, sempre, garantir que,
em caso algum, os membros investidores ou uma minoria de membros cooperadores
controlem a cooperativa.

• O total de votos plurais detidos por um membro cooperador não pode exceder a
percentagem prevista na lei relativamente ao conjunto dos votos dos membros presentes
ou representados na assembleia geral em que vota.

• Por sua vez, os membros investidores podem deter votos plurais de acordo com o capital
subscrito, mas limitados a uma percentagem prevista na lei relativamente ao conjunto dos
votos dos membros presentes ou representados na assembleia geral em que votam.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Modelos de governação cooperativa: administração e controlo interno

• 1. As funções dos órgãos de administração cooperativa (se os houver) incluem a gestão,
a representação e a supervisão. Estas três funções podem ser exercidas por um conselho
de administração (no sistema monista) ou divididas entre um órgão de supervisão e um
órgão de administração (no sistema dualista). A distribuição de competências é
estabelecida pela lei e pelos estatutos da cooperativa.

• 2. A maioria dos membros dos órgãos de administração e de supervisão são membros
cooperadores. O mesmo regime pode ser adotado pelos estatutos das cooperativas de
interesse geral.



GOVERNAÇÃO COOPERATIVA

Direito à informação dos membros e requisitos de transparência

• 1. Os titulares dos órgãos de administração devem assegurar que a cooperativa opere
com um elevado nível de transparência e fornecer aos membros informações
suficientemente precisas para lhes permitir controlar a cooperativa.

• 2. Em particular, devem assegurar que se elaborem, auditem e divulguem junto dos
membros as contas anuais e, se for o caso, as contas consolidadas, sejam elaboradas,
auditadas e divulgadas junto dos membros, conjuntamente com o relatório anual e
relatórios de auditoria financeira e cooperativa, nos termos da lei. Esses documentos
devem estar disponíveis para consulta na sede da cooperativa a um custo que não
exceda os seus encargos administrativos.

• 3. Os membros e os candidatos à adesão têm o direito de ser informados sobre as suas
obrigações e direitos.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Princípios gerais da estrutura financeira das cooperativas

• 1. Enquanto pessoas coletivas de direito privado que exercem uma atividade económica
sem fins lucrativos, as cooperativas dispõem de uma estrutura financeira específica
destinada à prossecução dos seus objetivos, respeitando os valores e princípios
cooperativos internacionalmente reconhecidos.

• 2. Enquanto organizações empresariais, as cooperativas podem utilizar títulos de capital,
títulos de investimento, obrigações, reservas e outros instrumentos financeiros como
fontes de capital, desde que sejam compatíveis com a sua natureza cooperativa.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Capital social das cooperativas

• 1. As cooperativas constituem-se sem capital mínimo, a menos que a lei ou os estatutos
da cooperativa disponham o contrário.

• 2. Os estatutos da cooperativa podem fixar um capital social mínimo, assim como o
montante mínimo e a natureza da contribuição de cada membro para o capital social, no
respeito pelo princípio da adesão voluntária e livre.

• 3. Em qualquer caso, o capital social é variável, o que significa que as variações no
montante do capital, devidas nomeadamente ao aumento ou redução do número de
membros, não requerem alterações dos estatutos da cooperativa nem publicações.

• 4. A redução do capital social, abaixo de qualquer mínimo prescrito, pode ser causa de
dissolução da cooperativa.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Contribuição dos membros para o capital social

• 1. A subscrição exclusiva de entradas de capital não confere a qualidade de membro
cooperador.

• 2. Os membros cooperadores contribuem equitativamente para o capital social
cooperativo, a menos que os estatutos da cooperativa prevejam outro critério, como seja
o da contribuição proporcional à participação na atividade cooperativizada.

• 3. A lei pode permitir que os estatutos da cooperativa exijam que os novos membros
contribuam com mais capital ou com uma contribuição superior ao montante mínimo, para
se poder ajustar de maneira razoável às novas condições.

• 4. Nenhum membro pode deter uma percentagem do capital social superior ao máximo
estabelecido por lei ou pelos estatutos da cooperativa.

• 5. O capital realizado pode ser remunerado com juros se os estatutos da cooperativa
assim o previrem e se a assembleia geral assim o decidir. A taxa de juro pode variar de
acordo com a natureza da contribuição (se é obrigatória ou facultativa) e de acordo com a
categoria dos membros (se são membros cooperadores ou outro tipo de membros). Em
qualquer caso, a taxa de juro não pode ser superior a uma taxa razoável, ou seja, a
necessária para obter e reter capital suficiente para manter o negócio.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Contribuição dos membros para o capital social

• As participações de capital só podem ser transmitidos entre membros ou candidatos a
membros. A transmissão de títulos de capital está dependente da aprovação do órgão
designado, bem como de quaisquer outras condições estabelecidas nos estatutos da
cooperativa. As entradas de capital subscritas por membros investidores não são
transmissíveis sem autorização de um órgão da cooperativa.

• As contribuições de capital não podem ser penhorados pelos credores particulares dos
membros.

• O membro que sair da cooperativa pode ser reembolsado pelo valor nominal das suas
entradas de capital e pela sua quota-parte de reservas não obrigatórias repartíveis, nos
termos estabelecidos nos estatutos da cooperativa, os quais podem sujeitar o reembolso
a condições razoáveis. Na determinação do montante a reembolsar ao membro cessante
pode ter-se em conta os juros e o retorno devidos ao membro, bem como perdas
imputáveis ao membro.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Reservas

• 1. Nas cooperativas existem reservas obrigatórias e reservas facultativas.

• 2. As reservas obrigatórias incluem a reserva legal e outras reservas exigidas por lei ou
pelos estatutos da cooperativa, como a reserva para educação, formação e informação.

• 3. A reserva legal e a reserva para educação, formação e informação são irrepartíveis,
mesmo em caso de dissolução da cooperativa.

• 4. A reserva legal é constituída por:

a) uma percentagem do excedente anual líquido da cooperativa, sujeita, em princípio, a

um limite fixado por lei ou pelos estatutos da cooperativa;

b) uma percentagem dos lucros líquidos anuais, tal como previsto nos estatutos da

cooperativa;

c) uma percentagem de outros recursos, nos termos estabelecidos nos estatutos da

cooperativa.

• 5. A reserva legal só pode ser utilizada para cobrir uma perda patrimonial que não possa
ser coberta pela utilização de outras reservas e não pode ser utilizada para aumentar o
capital social.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Reservas

• 6. As reservas facultativas são reservas que dependem da vontade coletiva dos membros
cooperadores, manifestada numa deliberação da assembleia geral, a qual determina o
seu modo de constituição, aplicação e liquidação, nomeadamente a sua natureza
irrepartível ou repartível, organizando-se com base em contas individuais dos membros.

• 7. A reserva para educação, formação e informação é constituída por:

a) uma percentagem do excedente anual líquido da cooperativa;

b) a parte dos lucros não afetada à reserva legal;

c) outros recursos previstos nos estatutos da cooperativa.

• 8. A reserva para educação, formação e informação destina-se à educação e à formação
técnica e cultural dos membros, dos titulares de órgãos, dos gestores e dos trabalhadores
da cooperativa, bem como à informação do público em geral sobre o modelo cooperativo.

• 9. A reserva para educação, formação e informação pode ser tratada como um património
autónomo, se a lei assim o determinar.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Responsabilidade limitada dos membros

• 1. As cooperativas têm personalidade jurídica e gozam de autonomia patrimonial.

• 2. Nenhum membro responde pelas dívidas da cooperativa, limitando a sua
responsabilidade ao montante do capital subscrito, salvo se os estatutos da cooperativa
estipularem a responsabilidade dos membros por dívidas da mesma, estabelecendo
sempre um limite máximo.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Resultados económicos da atividade cooperativizada com os membros

• 1. Os resultados económicos da atividade cooperativizada com os membros são
«excedentes cooperativos» ou perdas da atividade cooperativizada com os membros.

• 2. Os excedentes cooperativos são a diferença entre as receitas e os custos da atividade
cooperativizada com os membros.

• 3. Por deliberação da assembleia geral, os excedentes cooperativos podem:

a) ser distribuídos aos membros cooperadores, sob a forma de retorno cooperativo,

proporcionalmente à quantidade e/ou à qualidade da sua participação na atividade

cooperativizada;

b) reverter para reservas irrepartíveis ou repartíveis.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Resultados económicos da atividade cooperativizada com os membros

• 4. As perdas da atividade cooperativizada são a diferença entre os custos e as receitas da
atividade cooperativizada com os membros.

• 5. Por deliberação da assembleia geral, as perdas provenientes da atividade
cooperativizada com os membros podem ser cobertas:

a) utilizando-se as reservas da cooperativa, começando pelas reservas facultativas;

b) pelos membros cooperadores, proporcionalmente à quantidade e/ou qualidade da

sua participação na atividade cooperativizada e limitada ao valor dos bens e serviços

recebidos.

• 6. As cooperativas de interesse geral não podem distribuir excedentes cooperativos aos
seus membros.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Lucros e outras perdas

• 1. As cooperativas também podem obter outros resultados, incluindo resultados
provenientes de operações com terceiros e resultados provenientes da titularidade de
participações de capital em sociedades e outros ativos. Independentemente da sua
origem, esses resultados são afetados a reservas irrepartíveis.

• 2. As perdas provenientes das operações com terceiros e de outras fontes são cobertas
por reservas, começando-se pelas reservas facultativas.



ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COOPERATIVAS

Liquidação

• 1. Em caso de liquidação da cooperativa, e uma vez pagas as dívidas da mesma, os
membros têm direito a recuperar somente o valor nominal das suas entradas de capital e
da sua quota-parte das reservas repartíveis, nos termos previstos nos estatutos da
cooperativa. O montante reembolsável aos membros abrange, além do valor nominal dos
suas entradas de capital, quaisquer juros e outros valores que lhes sejam devidos, nos
termos previstos nos estatutos da cooperativa.

• 2. O ativo restante é repartido de acordo com o princípio da distribuição desinteressada.

• 3. No caso de a cooperativa perder a sua forma jurídica por transformação, fusão, cisão
ou por qualquer outra modificação estrutural, aplica-se o disposto no n.º 2 quanto ao ativo
correspondente ao valor das reservas irrepartíveis existentes na data da modificação, a
menos que a nova entidade jurídica esteja sujeita à regra constante do n.º 2 quanto à
distribuição do ativo restante.



AUDITORIA COOPERATIVA

Princípios gerais da auditoria cooperativa

• 1. As cooperativas têm a obrigação e o direito de ser auditadas.

• 2. A auditoria cooperativa tem por finalidade verificar se as cooperativas prosseguem os
objetivos definidos por lei e pelos estatutos e se a sua estrutura e atividade são coerentes
com a sua identidade enquanto cooperativas.

• 3. A auditoria cooperativa deve ser realizada por auditores especialmente qualificados e
independentes, de forma a garantir a autonomia das cooperativas e que se tenha em
conta as suas especificidades.

• 4. As cooperativas também têm a obrigação e o direito a ser auditadas financeiramente
nos termos previstos na lei, de acordo com a natureza e o volume das suas atividades, a
sua dimensão, com a necessidade de proteger os credores e outras partes interessadas,
para além dos membros.

• 5. A entidade auditora é a entidade encarregada da auditoria cooperativa, que a realiza
por meio de auditores independentes, especialmente qualificados para auditar
cooperativas de acordo com normas mínimas estabelecidas por lei.

• 6. A entidade auditora pode ser o Estado, outra entidade pública, uniões ou federações de
cooperativas, e outras entidades privadas reconhecidas pelo Estado, de acordo com os
requisitos mínimos estabelecidos por lei.



AUDITORIA COOPERATIVA

Âmbito e modalidades de auditoria cooperativa

• 1. A auditoria cooperativa abrange, principalmente: o volume da atividade cooperativizada
com membros e com terceiros; a utilização e os resultados provenientes das filiais; a
participação dos membros na governação cooperativa; o controlo democrático da
cooperativa pelos seus membros; a composição dos ativos; a origem e distribuição dos
resultados económicos; o montante das reservas irrepartíveis e repartíveis; a
sustentabilidade económica da empresa; a existência de práticas de cooperação entre
cooperativas e de responsabilidade social cooperativa; o nível de participação em
atividades de educação e formação cooperativas; a prossecução do interesse geral; e a
participação dos interessados nas cooperativas de interesse geral.

• 2. A auditoria cooperativa é realizada mediante a análise dos livros, contas, balanços,
relatórios e demais documentos relevantes da cooperativa e das suas filiais, bem como
por outros meios, como sejam o acesso do auditor às instalações da cooperativa, a
entrevista a membros cooperadores e a titulares dos órgãos.

• 3. A auditoria cooperativa pode ser ordinária, extraordinária ou especial.



As novas tendências de evolução do direito cooperativo europeu.
Especial referência aos Princípios PECOL

MUITO OBRIGADA!

Deolinda  Meira

Instituto Politécnico do Porto/CEOS.PP/ISCAP

meira@iscap.ipp.pt
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