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Comunidades e Cooperativas pretende ser simultaneamente um 
panfleto e um manual prático - melhor dizendo, uma "sebenta" onde 
se podem encontrar indicações de orientação. Nunca receitas infalíveis. 

Nas mãos de espíritos abertos e independentes, pode ser um pequeno 
utensílio de trabalho, uma ferramenta, em busca de soluções concretas 
para variados aspectos da "crise" de que todos falam e que cada um sente 
à sua maneira. 

A sua edição testemunha da capacidade de entendimento entre várias 
pessoas, grupos, maneiras de ver distintas. O que é também um convite 
à iniciativa e capacidade de cooperação. 

Nós acreditamos que é possível CONSTRUIR UM MUNDO NOVO 
NOS TALHOES VAGOS DO ANTIGO. 

E você? 



COMUNIDADES E COOPERATIVAS: 

1- A COMUNIDADE INTEGRAL 

1. Exemplo de situação 

Nas cidades portuguesas, particularmente nas maiores, como Lisboa e 
Porto, os jovens defrontam-se com duas enormes dificuldades: arranjar um 
trabalho que lhes dê independência económica e satisfação pessoal por aquilo 
que fazem numa boa terça parte do seu tempo; e encontrar habitação própria, 
que possam organizar à sua vontade, libertos da pressão familiar, quer seja 
individualmente, quer em casal, quer ainda em grupo de amigos mais nume-
roso. Nesta situação-tipo, estão os jovens que abandonam a escola ansiosos 
de independência e que não têm casa nem trabalho, a quem se fornecem aqui 
várias indicações e conselhos, fruto da experiência de muitos intentos comu-
nitários. Porém, na sua generalidade, estas recomendações podem servir 
também para pessoas noutras situações, que até tenham casa e trabalho e 
sejam menos jovens, mas que aspirem a um tipo de vida quotidiana diferente 
daquele que a sociedade actual lhes oferece. 

Em qualquer caso, está bem de ver que será a experiência de cada um a 
principal fonte de ensinamentos e que estas indicações valem apenas como 
um "manual" de rápida consulta, ou para sensibilização dos mais distraídos 
perante as possibilidades práticas de uma experiência enriquecedora. 

2. Dimensão 

A primeira fase do projecto é certamente a da discussão entre as pessoas 
interessadas em viver e trabalhar em comum. Isto significa abandonar os 
centros citadinos para procurar instalação em zonas rurais ou suburbanas, e 
trocar a perspectiva de um trabalho assalariado (com a independência eco-
nómica que isso pode dar, mas também com a sujeição inerente a uma insti-
tuição ou um patrão) por uma actividade de tipo artesanal, hortícola ou de 
prestação de serviços, que combine as vantagens do trabalho em grupo com 
a própria individualidade de cada um. 
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É necessário um acordo de base para dar consistência à comunidade em 
gestação. E tão importante as pessoas estarem em sintonia na recusa à indús-
tria, à exploração, ao consumismo, à alienação e ao autoritarismo dos chefes e 
patrões, como na maneira positiva de encararem as suas relações internas e 
as relações com o "exterior": com a preocupação de salvaguardar o "eu" de 
cada um, mas igualmente na partilha de valores de solidariedade, tolerância 
e espírito pacificador. 

A questão do número é muito importante também. Um 'batalhão" 
nunca pode ser uma comunidade. Embora a comunidade não deva "fechar-
-se" como um convento, é incomportável uma grande instabilidade de 
entradas, saídas e gente de passagem. Por isso damos a indicação de que, nos 
seus primeiros tempos, o grupo deve situar-se entre as 5 e 10 pessoas fixas 
(mais, eventualmente, as crianças). 

3. Instalação 

A procura de um local de instalação é a fase seguinte, ou por vezes simul-
tânea à da constituição do grupo. Já se disse que terá de ser em zona subur-
bana ou rural, sendo nesta (sobretudo nas regiões mais desfavorecidas: Alen-
tejo, Beira Interior, Trás-os-Montes) que mais hipóteses há de se encontrar 
algo que melhor sirva.., e sobretudo mais barato. 

Pode considerar-se como necessdria a existência de pelo menos um edi-
fício (casa de habitação, se possível, mesmo velha), de água potável muito 
próxima e de uma extensão de terra de 1/2 hectares, no mínimo. 

Tudo o resto pode ser já encargo e o primeiro trabalho do grupo: novas 
construções (ligeiras), preparo das terras (para horta, pomar, jardim), sis-
temas de aquecimento e energia, utensílios, equipamentos, etc.. 

Uma observação importante diz respeito à habitação: cada indivíduo ou 
casal deve dispôr, em absoluto, de uma dependência própria. No mínimo, 
será um quarto de casa, mas recomendamos antes o sistema de "bunga-
lows", de madeira (os parques de campismo da Orbitur têm um modelo exce-
lente, de 2 pisos), de molde a deixar o edifício central para os espaços comuns 
(cozinha, sala de convívio, lavagens de roupa e corpos, sala de crianças), 
bem como para as actividades produtivas que exigirem abrigo. 

Durante a fase de instalação, esta independência mínima de cada pessoa 
pode ser sempre assegurada pelo recurso a barracas de campismo. Escolher, 
neste caso, a época do ano mais apropriada. 

4. A propriedade 

Mesmo sem o nosso acordo, é este o sistema em vigor na sociedade 
actual. Há pois que encará-lo. 
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Três hipóteses se podem geralmente apresentar: 

- o aluguer, mediante renda; 
- a compra (com escritura notarial); 
- a cedência (familiares, pessoas amigas, baldios camarários, etc.). 

Neste último caso, ficar sempre com um documento autenticado que 
comprove a cedência. Quanto aos outros, tudo depende essencialmente do 
dinheiro disponível. 

5. O capital 

Chamar-lhe de outra forma, não adianta. O certo é que sem um mínimo 
de dinheiro inicialmente reunido, a comunidade nunca chegará a ver a luz 
do dia. 

Quer seja como dádiva familiar, quer como resultado de trabalho ou bis-
cates anteriores, cada elemento do grupo deve procurar arranjar uma entrada 
mínima de 10 a 20 contos, de modo a reunir pelo menos 150 contos para as 
despesas iniciais. Não se pense que é muito, nem que está fora do alcance da 
maioria. 

Pelo contrário, em muitos casos essa quantia será insuficiente para a 
compra (ou rendas iniciais) da propriedade, as obras e os equipamentos 
necessários. Então, haverá que recorrer aos empréstimos, particulares ou 
bancários. 

Os primeiros consistem na emissão de obrigações (de 500 escudos ou de 
1 conto), a um juro muito baixo (apenas para atenuar um pouco a inflação) ou 
mesmo sem juro (o que é preferível, claro), as quais irão sendo reembolsadas, 
a pouco e pouco, por exemplo ao longo de 5 anos. Qualquer grupo arranjará 
sempre, entre os amigos, familiares, ex-colegas de escola ou de trabalho, 
correligionários políticos, etc., pelo menos 50 pessoas capazes de subs-
creverem tais empréstimos. Assim, o grupo poderá reunir entre 50 a 100 
contos mais para o seu arranque. 

E importante que essas obrigações sejam autenticadas e reembolsadas 
nos prazos previstos (por exemplo, 10 por ano, por sorteio, durante 5 anos). 
A impressão de "balda" afastará imediatamente qualquer possível subs-
critor. 

Finalmente, poderá ainda haver o recurso a um crédito bancário, o que só 
recomendamos em último caso, pelas condições "leoninas" que os bancos 
impõem. Contudo, há instituições (IAPMEI, CGD, etc.) que consentem con-
dições e taxas um pouco mais favoráveis e que em certos casos poderão ser 
úteis a uma comunidade. 
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6. A forma juri.dica 

A comunidade é uma entidade viva, de pessoas vivas, que não precisa de 
forma jurídica para existir. Porém, se ela quer ser algo mais do que "um 
acampamento de ciganos" (sem desprimor para os mesmos), ela terá conve-
niência em assumir uma forma jurídica qualquer: a que lhe seja mais conve-
niente na prática, e menos inibitória da realidade humana que é a sua. 

Entre outras possíveis, a cooperativa é talvez a forma mais adequada 
para a generalidade dos casos. Como requer pelo menos 10 membros (adul-
tos) para existir legalmente e a comunidade não atingirá frequentemente esse 
número, o grupo terá de contornar essa dificuldade arranjando alguns sócios 
não-comunitários, entre gente amiga e de confiança. 

O Código Cooperativo regula hoje a actividade legal das cooperativas. 
Pela complexidade das questões jurídicas e fiscais que ele põe, aconselhamos 
as comunidades a terem, desde o início, o apoio certo de um jurista e de um 
contabilista que - mesmo à distância - ajudarão a resolver todas as difi-
culdades que surgirem nesses campos. E são sempre muitas. 

7. O funcionamento 

Independentemente da forma de funcionamento legal (com assembleia 
geral, orgão administrativo e conselho fiscal), a comunidade funciona essen-
cialmente nas seguintes bases: 

- a assembleia de todos os seus membros discute frequentemente (uma 
vez por semana, em média) todas as questões que se põem à comunidade, 
sejam de trabalho, de relações pessoais, de desenvolvimento cultural, fi-
nanças, planos e projectos futuros, admissões e afastamentos, conflitos, 
relações com o exterior, etc., etc.. 

- o processo de tomada de decisões deve basear-se no aprofundamento 
das questões e na busca de consensos, em vez das votações, sem prejuízo da 
possibilidade de afastamento que cada qual tem sempre. 

- há certos encargos permanentes atribuídos a certas pessoas, que por 
eles respondem. Por exemplo, é necessário que alguém saiba (Ou aprenda) 
escrita comercial e contas. E desejável que haja rotação destes encargos, o 
que por vezes também traz inconvenientes sérios. Mas no que toca a tarefas 
desagradáveis para todos (por exemplo, despejos e limpezas), deve fazer-se 
escala que corra a todos os membros. 

- a comunidade é formada por pessoas, indivíduos. E um erro, que fre-
quentemente leva à sua dissolução, querer diminuir estes, em proveito 
daquela. Daí a nossa regra dos "quartos próprios ou bungalows". Daí tam-
bém que, quer no trabalho produtivo, quer no convívio, no lazer ou nas acti-
vidades criadoras ou lúdicas (ou até eróticas), se deva sempre preservar a 
individualidade de cada um. Só são colectivizáveis certas coisas, às vezes e 



sempre voluntariamente. A comunidade é um resultado. Não uma imposição 
prévia. 

8. A produção e o trabalho 

Qualquer comunidade procurará assegurar internamente o que lhe for 
possível: produtos da horta e do pomar; se puder, animais que lhe forneçam 
ovos, leite, carne. Procurará tornar-se o mais autónoma possível no capítulo 
da energia (evitando recorrer á EDP) através do uso do solar para águas 
quentes e aquecimento; do eólico, para electricidade e bombagem de águas; 
do bio-metano, para fornecimento de gás; etc.. E, claro está, fornecendo toda 
a mão-de-obra para os trabalhos rotineiros de limpezas e lavagens, de ali-
mentação e cozinha e outros mais, bem como as obras de arranjo ou expansão 
das construções e das terras. 

O grupo terá de arbitrar as suas escolhas, o seu "deve" e "haver", de 
maneira inteligente e consensual. Há necessidades que terá sempre que 
satisfazer no exterior: equipamentos e artefactos, complemento alimentar, 
satisfação de encargos financeiros (rendas e empréstimos), eventualmente 
energia, transportes e certos serviços. Para isso, a comunidade terá portanto 
que criar excedentes que possa vender em mercados e daí retirar lucros. 

Uma enorme gama de actividades produtivas estão acessíveis a coope-
rativas comunitárias conforme o local onde se estabeleçam e as instalações 
de que disponham, as capacidades profissionais dos seus membros, as dispo-
nibilidades financeiras iniciais, etc.. De uma maneira geral, devem procurar-
-se mercados relativamente marginais, com uma forte incidência de mão-de-
-obra e grande exigência de qualidade. Eis, a título de exemplo, alguns dos 
sectores de actividade económica viável para empreendimentos deste tipo: 

- produtos da terra: floricultura; excedentes das produções próprias de 
legumes e frutas; pão, confeitaria e doçaria; animais. 

- produtos artesanais: olaria; esmaltes e vidro; cestaria e empalhados; 
couros; tecelagem; bordados, rendas, lãs e tricots; confecção (alfaiate 
e costura); sapateiro; encadernação; bijuteria e relojoaria; carpin-
taria e trabalho de madeiras; pequena serralharia mecânica ou civil. 

- prestação de serviços: escola, explicações e guarda de crianças; 
enfermagem, massagista, assistência a idosos e doentes; traduções, 
dactilografia e secretariado; música, teatro, fantoches, animação cul-
tural; fotografia e cinema; reparações eléctricas e electrónicas, mecâ-
nicas e de pintura. 

Perguntará o leitor se actividades como estas serão rentáveis. Nós apos-
tamos que podem ser, pelo escasso capital que exigem, pelos mercados a 
que se dirigem, pelas necessidades que satisfazem. Apoiam-se, sim, em habi- 



litações profissionais ou no trabalho em grupo, e sempre com "espírito arte-
sanal", com primado da utilidade, da qualidade, do trabalho "gostoso e bem 
feito". E claro que se se tratasse de uma empresa capitalista, com o objectivo 
primeiro do lucro financeiro, seria bem mais arriscada a afirmativa. Porém, 
uma iniciativa destas tem outros fins: destina-se tanto a romper justamente 
com esses objectivos produtivistas-consumistas, como a tentar garantir um 
êxito económico que dê base estável ao êxito humano que a experiência comu-
nitária tem em vista. 

Uma última recomendação: vale a pena que os aspirantes a comunitários 
procurem previamente adquirir certas capacidades profissionais que vão cul-
tivar em seguida na comunidade. Sem um mínimo de aptidões deste tipo, os 
resultados serão maus, as dificuldades aumentam e o entusiasmo inicial 
funde-se como gelo ao sol. Não se exigem "artistas", "profissionais feitos" 
(e se os houver, melhor será), mas tão-só "aprendizes" interessados e apti-
dões despertas. Por isso, tanto ou mais que do seu capital inicial, o futuro 
membro deve cuidar deste aspecto. Há cursos rápidos, possíveis de fre-
quentar; há estágios, mesmo "de borla" - que muitas vezes compensam. 

9. A repartição de bens 

Embora não sendo uma empresa capitalista, a comunidade tem também 
resultados económicos, precisa por vezes de reinvestir, e tem que fixar cri-
térios de distribuição do seu rendimento. Se for uma cooperativa, deveria 
fazê-lo segundo a participação de cada um (por exemplo, o trabalho forne-
cido). Porém, como se trata de uma comunidade (mesmo que tenha a forma 
jurídica de cooperativa) ficam abertas portas mais amplas, seja para uma dis-
tribuição estritamente igualitária, seja para uma distribuição "segundo as 
necessidades de cada um", seja para qualquer tipo de fórmula mista que a 
colectividade ache por bem adoptar. 

A experiência mostra porém que, se é necessário haver sempre um 
"fundo comum", é em geral negativo que tudo aí se esgote. A comunidade 
não terá certamente por ideal "a miséria", mas também nunca realizará 
"a abundância". Mais provavelmente, terá que praticar uma certa contenção 
e austeridade. Por Outro lado, a individualidade de cada um fica mais bem 
assegurada se puder dispor de algum dinheiro que ele gere (ou esbanja) 
como lhe aprouver. Dai que recomendemos um qualquer sistema misto que 
se mostre mais adequado a cada caso, mas sempre com uma repartição indi-
vidual de uma certa parte dos rendimentos disponíveis. 



10. As relações exteriores 

As relações da comunidade com o seu exterior são também de grande 
importância, pois vêm condicionar muitas vezes o êxito da experiência. 

E forçoso o estabelecimento de relações económicas, quer com compra-
dores dos produtos da comunidade, quer com os seus fornecedores. Na me-
dida do possível, devem privilegiar-se as trocas com as pequenas unidades 
económicas vizinhas e com outras sociedades cooperativas, em detrimento 
dos "grandes" e dos longínquos. Se inclusivamente houver possibilidade de 
trocas económicas com outras comunidades, melhor será - no sentido de 
reforçar circuitos económicos marginais à grande circulação capitalista. 

Mas mais decisivas ainda que as relações económicas, são as relações 
de vizinhança propriamente ditas, sejam económicas ou não. Lembremo-nos 
que estamos em zona rural, numa aldeia ou freguesia, ou num subúrbio, 
onde as pessoas se conhecem bem e são frequentemente reservadas para com 
o forasteiro. 

E pois necessário ter ideias claras à partida sobre a atitude a tomar em 
relação ao meio circundante, recusando tanto o populismo que leva à desper-
sonalização, como o vanguardismo èlitista que vexa a vizinhança. Isto é, a 
comunidade deve procurar ter as melhores relações com a população local 
(até porque quase sempre precisa dela), mas sem abdicar daquilo que cons-
titui o seu modo de viver e que, frequentemente, pode entrar em contra-
dições com os costumes locais: religiosos, sexuais, morais, políticos, etc.. Se 
o grupo conseguir realizar este equilíbrio, estará tanto a aprender dos Outros 
uma cultura popular em riscos de se perder, como a ensinar-lhes coisas 
novas e libertadoras para antigos preconceitos e tábus. 

E a melhor maneira da comunidade conseguir esse resultado é mostrar 
na prática que pode ser útil nos serviços que oferece à população local (en-
sino, enfermagem, animação, objectos que produz). útil  não caridosa. As 
pessoas desconfiarão mais duma atitude caridosa do que da franca troca de 
serviços e de utilidades. Neste aspecto, seja por via das crianças (as dos 
comunitários arranjarão logo companheiros entre as dos aldeãos), seja por via 
da maior cultura geral que os comunitários geralmente possuirão, o grupo não 
tem que ter complexos: ele está normalmente em condições de oferecer algo 
em troca da colaboração dos seus vizinhos camponeses, na condição de saber 
respeitar o seu modo de vida e não tentar impingir-lhes a última novidade 
parisiense! 

Comunitários portugueses: A província espera por vós. Entusiasmo, 
coragem e boa sorte! 



II- A COMUNIDADE DE HABITAÇÃO  URBANA 

1. Na literatura crítica e não-oficial tem aparecido com alguma frequência o 
tema das comunidades de habitação, sobretudo na Alemanha, mas também 
em outros países da Europa e América. O fascínio da habitação e da vida 
comunitária, de um quotidiano realmente enriquecedor e em ruptura com a 
família tradicional tem levado muitos jovens a interessarem-se pelo assunto. 
Tem igualmente chamado a atenção de alguns menos jovens, após uma expe-
riência falhada de vida em casal, com ou sem filhos. 

Porém, as comunidades de habitação não são de todo uma novidade, 
apesar de só mais recentemente terem sido acompanhadas de uma reflexão 
crítica e da procura de um novo "estilo de vida". Mesmo em Portugal, é 
possível detectar a existência já antiga de habitações comunitárias, às vezes 
baptizadas de "lares" (mas nem sempre as simples pensões ou casas onde 
reinava uma disciplina autoritária-repressiva). E há o exemplo conhecido das 
"repúblicas" dos estudantes de Coimbra, semelhantes a outras formas de 
habitação existentes em cidades universitárias europeias novecentistas. 

A comunidade de habitação não é pois, propriamente, uma inovação. 
Mas já o é a procura prática de um estilo de vida novo, mais liberto de tabus 
e sujeições, mais fraterno e comunitário, capaz de oferecer experiências 
enriquecedoras nos mais diversos planos: moral, intelectual, afectivo, sexual, 
criador. 

2. Em relação à comunidade integral (de vida e de trabalho) estas comu-
nidades caracterizam-se fundamentalmente por não abrangerem a esfera 
da produção económica, trabalhando cada um dos seus membros (Ou a maior 
parte deles) no exterior, em actividades económicas remuneradas. Isto é, a 
comunidade de vida urbana é, antes de mais, uma comunidade de habitação, 
não uma comunidade de trabalho. 

Nos tempos actuais em que a dificuldade em obter alojamento nas 
cidades é notória e, muitas vezes, dramática, a comunidade de habitação 
pode fornecer também um meio pragmático de resolver esse problema. E 
geralmente mais barato alugar um apartamento grande e nele viveram dez 
pessoas, por exemplo, do que alugar quatro ou cinco pequenos apartamentos 
de duas ou três pessoas cada. 

Os aspectos formais 

3. Viver em comunidade é algo que, hoje e nesta sociedade, é "mal visto". 



Ignorância, tabus e preconceitos tenderão a marginalizar qualquer expe-
riência deste tipo. Por isso, o grupo de comunitários que se dispõe a viver 
num espaço comum tem de dispensar um mínimo de atenção aos aspectos 
formais, legais e exteriores. Contudo, nunca deve inverter as situações, a 
ponto de estes aspectos prevalecerem sobre os reais, ou sejam os da vida 
interna e da dinâmica do grupo. 

4. Suponhamos que o grupo de postulantes a viver em comunidade encontrou 
um alojamento conveniente: seja uma vivenda, seja um apartamento num 
prédio de habitação. As duas formas mais comuns de garantir a utilização 
dessa casa são a compra e o arrendamento, sendo esta última a menos com-
plicada. Poderá ainda haver casos de cedência, por exemplo mediante certas 
condições: saída quando o prédio for demolido, renda simbólica, prestação 
de certos serviços, etc.. Mas, normalmente, o que acontecerá é que o grupo 
terá sempre que assegurar duas coisas: 

- uma pessoa juridicamente responsável, 
- e a satisfação de um encargo financeiro mensal. 
Ora, no que toca à primeira exigência, várias soluções se podem encon-

trar para dar resposta às imposições legais, sem que todavia estas soluções 
devam determinar a priori o funcionamento real da comunidade, porque isso 
seria de facto mau para ela. Uma solução será que um dos indivúiuos do 
grupo assuma a figura jurídica de inquilino (Ou de comprador da casa, a 
crédito). Neste caso, deve-se tomar a precaução de informar o proprietário da 
verdadeira natureza dos habitantes e defender estes com instrumentos jurí-
dicos adequados (por exemplo, como sublocatários ou hóspedes, etc.). 

Outra solução será a dos comunitários constituírem uma associação lega-
lizada, a qual contratará, em nome colectivo, o arrendamento ou a compra 
da casa. Pelos seus princípios ideológicos, nós diríamos que a forma coope-
rativa seria aquela que, idealmente, melhor deveria servir um projecto como 
este. No entanto, a prática da selva legal portuguesa mostra que é normal-
mente mais fácil constituir uma associação ordindria de fim não-lucrativo (ao 
abrigo do decreto-lei 594/74 de 7 de Novembro e do Código Civil), do que 
entrar no sistema de cooperação (regido pelo Código Cooperativo), salvo 
talvez no caso de compra da casa ou de iniciativas de maiores dimensões 
(habitação cooperativa), que já não podem ter o carácter comunitário e de 
pequeno grupo de que aqui estamos tratando. 

5. No que diz respeito ao encargo financeiro mensal, à legalidade só interessa 
que o dinheiro apareça no fim de cada mês. E geralmente conveniente haver, 
em qualquer caso, uma conta bancária colectiva. Mas a maneira como é 
gerado esse dinheiro e o seu controlo são já do âmbito da organização infor-
mal, isto é, humana, do grupo comunitário. 
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Ofuncionamento real 

6. Quase independentemente da forma legal adoptada, é fundamental ter 
presente quatro princípios, de cuja observância depende frequentemente 
o êxito da empresa: 
a) a reunião de todos os membros é que é o lugar de reflexão e de decisão 

principal sobre a vida da comunidade. Isto é comum a todas as associações 
(a Assembleia Geral), só que neste caso há certas particularidades: pelo 
pequeno número de membros, ela pode funcionar frequentemente e sem 
grandes formalidades; mas é uma assembleia geral imperfeita, desde que, 
por exemplo, existam crianças na comunidade. 

b) o numero de pessoas da comunidade tem um limite, que não pode ser 
explicitado, mas que é necessáriamente reduzido. A partir de uma certa 
dimensão, já não seria um "pequeno grupo", mas uma "organização", 
com problemas específicos e diferentes. A mesma preocupação tem de 
existir quanto à mobilidade das pessoas: sem um mínimo de permanência 
e estabilidade não chegará a haver integração e conhecimento mútuo. 

c) é necessário que a casa ofereça a possibilidade de individualização de cada 
pessoa: quarto próprio, para dormir, trabalhar, descansar. Só assim os 
espaços comuns terão sentido e representarão uma escolha de estar com 
os outros. 

d) haverá sempre encargos e responsabilidades individuais que terão de ser 
assumidos pelas pessoas, se possível de maneira rotativa, porém sem 
rigidez excessiva. 

7. No que respeita à colectivização da vida do grupo, é normalmente de 
prever a existência de uma sala comum (refeições, leitura, convívio, debates, 
jogos, música, etc.), bem como os espaços de cozinha e lavagens. E frequente 
a constituição de uma biblioteca, uma discoteca, jogos, etc., para uso co-
lectivo. E também usual a colectivização dos trabalhos de cozinha, lavagem 
de roupa, limpezas da casa, compras de géneros, etc., mediante escala rota-
tiva entre as pessoas. E ainda corrente que a guarda das crianças e a rea-
lização de actividades próprias para elas, seja assumida por algumas pessoas 
da comunidade, já não de forma rotativa, mas de maneira fixa (e remunerada 
pela comunidade), segundo as suas aptidões e desejos. Quando isto exista, é 
indispensável a casa dispôr de uma divisão exclusiva para as crianças. 

8. É ainda muito importante o funcionamento financeiro da comunidade. O 
grupo tem de discutir entre si e viabilizar um esquema consensual que atenda 
às possibilidades de cada um, e às necessidades individuais e colectivas. 
Normalmente, a "caixa" comunitária será alimentada pela parte dos rendi-
mentos do trabalho exterior dos membros que for decidida em conjunto, com 
o pleno acordo de cada um. Contudo uma procura de equilíbrio deverá ser 
feita, para evitar grandes diferenças nessas contribuições. E é fundamental 
que cada indivíduo fique com recursos suficientes para utilizar como muito 
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bem entender. 
A "caixa" servirá evidentemente para fazer face às despesas colectivas, 

incluindo as rendas, as despesas de consumo comuns, a remuneração de 
encargos permanentes (guarda de crianças), etc., etc.. E uma parte de acti-
vidades de manutenção (limpezas, encargos rotativos, etc.) serão distribuídas 
de maneira aproximadamente equitativa entre todos, sem recurso ao equi-
valente-moeda. 

9. Em todo este funcionamento é decisivo o espírito com que as pessoas 
encaram a comunidade. Um espírito estritamente utilitário é insuficiente para 
gerar satisfação individual e boas relações entre todos. Para além das neces-
sidades (de habitação), é preciso aspirar a uma qualidade de vida superior, 
estando disposto a partilhar algo da sua personalidade e da dos outros, com 
vista a um enriquecimento mútuo. 

Um exemplo 

10. Grupo comunitário de 15 pessoas: 11 adultos e 4 crianças; um casal 
c/2 filhos, 2 casais c/l filho, 1 casal s/filhos, 3 solteiros (2 mulheres e 1 ho-
mem); idades dos adultos entre os 18 e os 43 anos, crianças entre os 3 e os 
9 anos. Mais de metade do grupo tinha relações de amizade há já vários anos. 

A casa: uma vivenda no Sabugo (Sintra) c/10 divisões assoalhadas 
(7 quartos, 1 sala comum, 1 quarto das crianças, 1 sala de brincar das crian-
ças), cozinha, casas de banho, jardim. Renda de casa: 35 contos/mês. 

Os rendimentos: há 7 adultos que trabalham com salários entre 15 e 
30 contos, 2 estudantes e 2 pessoas que não trabalham no exterior. O rendi-
mento da comunidade anda à volta de 150 contos/mês, pelo que a renda da 
casa leva cerca de 1/4, indo quase outro tanto para as despesas comuns de 
alimentação, etc.. Cada membro da comunidade que trabalha fora entrega 
pois cerca de metade do seu salário para o "monte". Os transportes (há 3 
carros, 1 moto e várias bicicletas pessoais; e há comboio para Lisboa e auto-
carro para Sintra e Lisboa) são porém da conta de cada um. O número de 
crianças não dá para fazer creche, mas as duas pessoas que não trabalham 
fora são remuneradas pela comunidade pela guarda das crianças, acompa-
nhamento à escola, etc.. 

Os encargos e decisões: pelo menos uma vez por semana faz-se uma 
reunião com todos os adultos, para discutir os problemas do grupo, fazer 
programas de animação e actividades, troca de informações, atribuição de 
encargos, tomada de decisões, etc.. Há uma equipa de 2 pessoas encarre-
gadas da gestão financeira (pagamentos de rendas, depósito bancário, etc.); 
apesar da vontade inicial de uma rotação mais rápida, só anualmente tem 
havido mudanças de pessoas nestes encargos. Em contrapartida, as tarefas 
caseiras, sejam as aborrecidas, sejam as agradáveis, conseguem ser muito 
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rotativas, nuns casos semanalmente (compras, cozinha, limpezas), noutros 
casos mensalmente (animação, visitas externas, tratamento da horta e do 
jardim). 

Organização e legalidade: há um mínimo de regras escritas, e todas as 
decisões de maior importância são tomadas por consenso, isto é, aprofun-
dando as questões até se chegar a um acordo, sem vencedores nem vencidos. 
Contudo, esta procura do consenso não implica qualquer ideia da existência 
de um direito de veto, que é a contrapartida da regra da unanimidade. O 
contrato de arrendamento foi feito em nome individual de um dos comu-
nitários, mas a situação é do conhecimento do senhorio. As relações com os 
vizinhos são boas e todos os comunitários se fizeram sócios do clube recrea-
tivo e desportivo da terra, alguns deles animando mesmo actividades no 
clube. 

Projectos: o grupo considera bastante positiva a sua experiência, mas só 
por afastamento de alguém admitiria novos membros. Projecta contudo pôr-
-se em contacto com outras comunidades semelhantes para pôrem de pé um 
encontro geral de comunidades, (que poderia, talvez, depois fazer-se todos 
os anos), com vista à troca de experiências e informações directas. 

(Nota: Trata-se aqui dum exemplo imaginado, mas não inverosímil. Só os preços é que 
reflectirão a data em que isto foi escrito. A preferência foi uma vivenda sub-urbana só 
derivou da ideia de que, para a dimensão do grupo, ela seria mais viável do que um apar-
tamento. Mas para uma comunidade de menos de 10 pessoas, é possível que o apartamento 
em plena cidade surja com melhores possibilidades), 
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III- COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO OU TRABALHO 

1. O objectivo destas instituições é, fundamentalmente, o de oferecer a 
possibilidade de trabalhar sem patrão. Por outras palavras, é criar as con-
dições de poder trabalhar colectivamente, num meio livre e responsável, 
enfrentando contudo as dificuldades de uma sociedade aberta e em concor-
rência económica. Não se poderá portanto pensar que será uma solução mais 
facil, mas será certamente mais enriquecedora, no plano humano. 

Nas cooperativas de produção, os trabalhadores são colectivamente os 
empresarios, os donos da sua empresa, e assumem assim os riscos eco-
nómicos decorrentes, sem que possam pedir protecção e ajuda a outros que 
não eles próprios. 

2. Teoricamente, um colectivo de pelo menos 10 trabalhadores pode 
constituir uma "sociedade cooperativa de responsabilidade limitada" em 
qualquer ramo de actividade económica, mas os mais frequentes são os 
seguintes: - de produção industrial; - de produção agrícola; - de produção 
agro-industrial; - de pescas; - de artesanato; - de serviços (transportes, 
comercialização, etc.); - de cultura; - de ensino; e outras. 

Há também a possibilidade de constituir as chamadas cooperativas de 
mão-de-obra, as quais, não dispondo de equipamentos fixos e maquinaria, 
alugam e contratam empreitadas de força-de-trabalho, por exemplo para 
construção civil, limpezas, jardinagens, etc.. 

3. A cooperativa de produção está inserida numa economia de mercado 
e precisa de sobreviver, com dignidade para os seus membros. Já a propósito 
da comunidade integral indicámos algumas das actividades económicas mais 
favoráveis, em princípio, ao êxito destas cooperativas. O que convém agora 
frizar é que elas terão de partir do pressuposto de que as suas compras e as 
suas vendas se farão, mais coisa menos coisa, aos preços do mercado. Rela-
tivamente a uma empresa capitalista, a única diferença de fundo é que dei-
xará de haver o lucro no bolso do patrão. Isto não quer dizer, no entanto, 
que a cooperativa não possa vender a preços um pouco mais favoráveis 
(se os seus clientes são o público consumidor ou outras cooperativas) ou que 
os trabalhadores-cooperantes devam atribuir-se um nível de vida necessaria-
mente igual aos dos trabalhadores assalariados do sector com que concorrem. 

4. Essa e todas as outras decisões importantes para a orientação da sua 
empresa, só eles, em colectivo, podem tomar. Serão, nomeadamente, as 
decisões referentes à política de produção e de preços; relativas ao auto-
-investimento e ao investimento em outras empresas cooperativas ou suas 
estruturas federativas; as decisões de empréstimos; etc.. 

Tais decisões colectivas geram-se dentro da regra cooperativa clássica 
de que cada indivíduo tem um voto, qualquer que seja a sua qualificação ou 
o capital que possui na sociedade. No entanto, esta é uma regra formal. Mais 
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importante do que ela é a existência de práticas e dinâmicas que incentivem 
a troca de opiniões, o aprofundamento das questões realmente decisivas e a 
chegada a um consenso. 

A Assembleia Geral é, obviamente, o lugar deste tipo de debate e 
decisão, o que significa que estas cooperativas de produção deverão ser 
sempre pequenas empresas. Variarão muito conforme o sector (e as suas exi-
gências de viabilidade) os limites numéricos aconselháveis. No entanto, como 
ordem de grandeza, pode-se indicar o número de cem trabalhadores, como 
seu limite superior. 

5. A gestão corrente da cooperativa é feita pelos orgãos legais compe-
tentes - comissão administrativa ou direcção, e conselho fiscal. Contudo, 
essa gestão deve ser o mais participada possível, nas formas que forem jul-
gadas mais aconselháveis e eficazes para cada caso. Poderão criar-se outras 
comissões ou grupos de trabalho permanente, delegados por sector, reuniões 
de coordenação, assembleias gerais mensais, etc.. O importante é evitar, 
tanto quanto possível, a profissionalização dos gestores (não dos encargos 
técnicos), a burocratização, a ascendência dos animadores, numa palavra: 
a divisão dirigentes /dirigidos. 

Mas o desejável igualitarismo na forma de gestão da cooperativa - que 
deve procurar ser uma verdadeira auto-gestão - não deve ser confundido 
com o esbatimento das qualificações e capacidades profissionais. O ideal será 
mesmo que a cooperativa seja constituída por indivíduos com a melhor quali-
ficação profissional, e não por mão-de-obra indiferenciada. Note-se que este 
último facto não é impeditivo, mas abre, de facto, as portas à emergência de 
animadores que a breve trecho tenderão a tornarem-se líderes carismáticos. 

6. Entre as decisões importantes que os membros da cooperativa terão 
de tomar figura, em lugar de destaque, as que dizem respeito à repartição, 
isto é, à partilha dos resultados económicos da empresa entre todos os seus 
trabalhadores-proprietários. Trata-se aqui da verdadeira pedra-de-toque de 
aferimento do espírito cooperativo realmente existente. 

Em primeiro lugar, as decisões entre investimento e distribuição serão 
desde logo anunciadoras do modelo de consumo, das aspirações económicas 
dos cooperantes. Deles depende se pretendem dispôr de um mais alto nível 
de vida imediato, ignorando o futuro, ou se preferem um outro mais mode-
rado hoje, em benefício de desenvolvimentos a prazo mais garantidos para 
a sua empresa. 

Depois, segue-se a decisão do esquema de repartição individual, entre 
três possíveis: 

a) o primeiro grau, chamemos-lhe assim, consiste numa distribuição 
segundo as qualificações e, obviamente, a quantidade de trabalho fornecido. 
Esta pode facilmente ser medida, em horas, ao mês, ao ano, ser mais rígida 
ou mais flexível. Os níveis de qualificação terão corno único referencial os 
salários respectivos praticados no mercado embora possam ser um pouco 
"ajeitados". E, pois, o esquema menos exigente, e mais conformista. E con-
servador, desigualizante e elitista. Mas pode ser, em muitos casos concretos, 
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o único (e, portanto, o melhor) possível. 
b) o segundo grau, já mais ambicioso (em termos de projecto transfor-

mador, pelo menos para os próprios cooperantes), consiste em eliminar total-
mente as diferenças devidas às qualificações, equiparando a remuneração do 
trabalho do técnico à do servente, do operário à da dactilógrafa, tendo apenas 
em conta a quantidade de trabalho efectuado (medida em horas, da mesma 
forma). E um critério mais exigente, que exige um forte sentimento de per-
tença ao grupo. E a repartição igualitdria 

c) o terceiro grau, ultrapassa este estrito igualitarismo e requer uma 
comunidade de trabalho ainda mais realizada, isto é: mais complexa e diver-
sificada. Aqui o critério é uma distribuição segundo as necessidades de cada 
membro, contemplando parâmetros que ultrapassam a sua condição de traba-
lhador: por exemplo, o número de filhos ou de pessoas a seu cargo, a renda de 
casa que paga, etc.. E a repartição solidária. 

Como é sabido, em qualquer destes casos é incorrecto falar em salários. 
Os trabalhadores farão levantamentos mensais provisórios (dentro dos 
critérios estabelecidos) e só no fim do ano apurarão os rendimentos que lhes 
são devidos, após terem decidido sobre a forma de distribuição dos resul-
tados económicos da empresa. 

7. Um ponto aparentemente menor mas que, no longo prazo, se revela de 
pesadas consequências é o dos mecanismos previstos para a demissão e, 
sobretudo, a aposentação dos cooperantes. No passado, houve casos em que 
estes chegavam ao fim da vida manifestamente desprotegidos, outros em que 
as cooperativas sossobravam perante os encargos sociais com sócios que já 
não eram trabalhadores. Por isso, a melhor orientação e que já hoje parece 
possível é a de, mediante as necessárias quotizações e descontos, transferir 
para organismos especializados de seguro social (se possível, cooperativos) 
esses encargos, garantindo assim ao trabalhador que ele não será penalizado 
por ter sido cooperante, e libertando as cooperativas de um pesado fardo 
financeiro. 

8. Finalmente, resta referir que, para além da gestão participada de que 
acima falámos, é necessário os cooperantes reflectirem sobre os sistemas de 
organização de trabalho que vão usar, antes de aplicar cegamente os pro-
cessos correntes na indústria e, já hoje também, no sector dos serviços. 
E sabido como um tipo de organização tayloriana produz consequências ine-
vitáveis de frustração e de domínio/submissão/revolta nas relações entre 
membros do sistema produtivo. Mas também não é possível recomeçar da 
capo e querer ignorar as vantagens da divisão do trabalho. Não poderá aqui 
haver regras fixas, mas apenas a preocupação para o problema e, talvez, a 
ideia de valorizar sempre a autonomia profissional, procurando obtê-la em 
grupo quando não o fôr possível individualmente. 
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IV - ASSOCIAÇÕES VOLUNTÁRIAS DIVERSAS 

1. Associativismo: o primado da pratica 

Depois de termos visto anteriormente a comunidade integral, a comu-
nidade de habitação urbana e as cooperativas de produção ou de trabalho, 
concluímos este trabalho com algumas indicações que podem interessar, de 
uma maneira geral, a todo o tipo de associações voluntárias. 

Podem, pois, ser úteis àqueles que pretendem pôr de pé iniciativas cul-
turais ou desportivas, económicas ou políticas - criando estruturas que 
tenham efectivamente "pés para andar", mas que não fiquem amarradas às 
mil e uma armadilhas das leis e dos preconceitos. 

A associação - qualquer que seja o seu tipo - pode ser a resposta 
adequada ao indivíduo que, isoladamente, não consegue satisfazer as suas 
legítimas necessidades de trabalho, de habitação, de consumo e custo de 
vida. Interessa, por isso, tanto ao jovem como ao adulto, aos homens como 
às mulheres, aos trabalhadores urbanos como aos camponeses. E ainda uma 
aliciante perspectiva de experiência de vida e de novas relações sociais para 
aqueles que, em ruptura com os valores da sociedade mercantilista e auto-
ritária actual, querem pôr imediatamente em prática uma comunidade de 
vida e/ou de trabalho/ocupação. 

A cooperação entre vários indivíduos com vista a um objectivo comum é 
um ancestral meio de progresso social. A cooperativa - e, de uma maneira 
geral, todo o associativismo - não é uma panaceia, mas permite: 

- pôr a satisfação de necessidades à frente da sede de lucro; 
- concretizar uma relação igualitária entre os membros; 
- uma solução em termos de independência, liberdade e voluntariado; 
- uma experiência individual enriquecedora. 
Em Portugal, viveu-se ainda há poucos anos um período de grande 

efervescência social com inúmeras iniciativas populares de base - infeliz-
mente muitas vezes manipuladas pelos activistas partidários. Hoje, domina 
o desencorajamento e o conformismo. Mas, em qualquer conjuntura, o asso-
ciativismo é sempre a forma mais natural e espontânea da acção social. 
E também a mais rica de potencialidades, seja para resistir ao domínio das 
esferas de poder múltiplas, seja como meio de transformação da sociedade. 
De resto, desde os revolucionários utópicos do século XIX até aos cooperati-
vistas, de António Sérgio aos socialistas libertários, o meio privilegiado dos 
seus projectos é sempre este tipo de associativismo popular (incluindo o 
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municipalismo), combinado com o peso económico de um sector cooperativo 
em expansão. 

Temos em Portugal as condições mínimas para ensaiar estes projectos. 
Há, por exemplo, uma completa legislação sobre as cooperativas, dando-lhes 
certas vantagens, nomeadamente fiscais. Mas as exigências e complicações 
legais são também numerosas. Por isso, para pequenas iniciativas - as que 
mais normalmente poderão interessar grupos limitados em pessoas e meios, 
mas com dinamismo e vontade de fazer coisas - é muitas vezes preferível 
evitar a forma cooperativa, preferindo-lhe a figura legal da associação (tam-
bém dita "política"), que é extremamente simples. Regulada pela lei das 
associações e pelo código civil, bastam 6 pessoas para a constituir, tem obri-
gações financeiras mínimas e o seu acto constitutivo pode ser simples-
síssimo - como veremos adiante. 

Mas outras vezes - quando a actividade económica for predominante 
no projecto associativo - é também possível recorrer, com vantagem, para a 
forma da sociedade comerciaI basta que os sócios estabeleçam quotas 
iguais e acordem um modo de funcionamento de plena participação e soli-
dariedade. O tratamento fiscal é mais facilitado do que para as cooperativas 
(grupo B em vez de grupo A, da contribuição industrial) e os estatutos podem 
também ser muito simplificados, como o provam as numerosas publicações 
legais que se podem lêr nos jornais de província sobre a constituição de socie-
dades deste tipo. 

A experiência prática mostra que, neste campo, o mais importante é o 
espírito empreendedor e cooperativo. O resto - a fórmula legal - deve ser 
função da maior vantagem que, em cada caso, se possa obter. O pragma-
tismo comanda aqui - não as formulações abstractas. 

2. Os estatutos de uma associação 

Ao acto constitutivo, ao texto básico que define os objectivos e os meios 
de actividade de uma qualquer associação, dá-se o nome de Estatutos. A sua 
legalização é feita por escritura notarial e publicitação em órgãos de imprensa 
(nomeadamente no Didrio da República). No caso das simples associações 
segue-se, ainda, o depósito dos estatutos no Governo Civil. No caso das 
cooperativas e das sociedades comerciais por quotas, outras obrigações são 
exigidas, em especial no que toca ao uso de firma, ao registo em conser-
vatória, e fiscais. 

Os actos notariais são caros e qualquer alteração aos estatutos exige 
novas andanças do mesmo género. Por isso, recomenda-se o maior cuidado na 
sua redacção e, sobretudo, a maior simplicidade e flexibilidade. O texto dos 
estatutos deve apenas conter, por um lado, aquilo que a lei obriga; e por outro 
lado, as grandes linhas que regem os associados: fins e meios da actividade 
associativa. Os estatutos devem ser adoptados para durar bastantes anos, 
não para serem constantemente alterados. 
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Dir-se-á que um texto estatt1rio muito simples e genérico não servirá 
para enfrentar os problemas concretos que sempre surgem na vida de uma 
associação. E verdade. Mas para esses problemas concretos devem ser bas-
tantes outros instrumentos que os associados podem manejar sem neces-
sidade de alterações estattrias. São, por exemplo, os regulamentos internos 
e as decisões colectivas, votadas em assembleia geral, bem como, para actos 
de mera gestão, as decisões do órgão administrativo. Na ordem externa 
- com outras entidades, associações, empresas, etc. - devem utilizar-se 
os contratos e os acordos, que permitem uma variada gama de possibilidades 
de relações colectivas. 

Indicamos agora um modelo de estatutos de uma associação, de acordo 
com as exigências mínimas que a lei obriga, e que cabem apenas em três 
artigos: 

Art." 1.0 - A associação toma o nome de .................... e o seu fim é 
.... tendo a sua sede em .................... 

Art.° 2. 0  - São sócios todos os que requeiram a sua admissão e se dis-
ponham a concorrer para o património com a contribuição que for fixada, 
sendo beneficiários de todos os direitos emergentes da actividade associativa 
e só devendo ser excluídos se assim o decidirem os restantes sócios. 

Art." 3.° - Os órgãos são a comissão administrativa e o conselho fiscal, 
cada um com três titulares, bastando para obrigar a associação a assinatura 
de dois dos titulares daquele primeiro órgão, todos eleitos em assembleia 
geral, que escolherá em cada sessão a respectiva mesa, sendo o mandato 
social livremente revogável, a todo o tempo. 

3. Esquema de reunião 

Uma assembleia geral associativa, um congresso ou, mais largamente, 
uma qualquer reunião de estrutura organizativa, têm umas regras mínimas 
aconselháveis para orientar o seu funcionamento. Eis um seu esquema 
simplificado, capaz de ser usado em reuniões de âmbito muito diferente: 

Abertura - Cabe aos promotores da reunião dar-lhe o seu início, o que 
normalmente é feito com a expressão de votos de boas-vindas. Em seguida 
deve passar-se à definição da ordem-dos-trabalhos (ou confirmação daquela 
que acompanhava a convocatória da reunião). No caso de grandes reuniões 
(congressos, etc.), é também aqui o momento da votação do regulamento da 
reunião. Segue-se a eleição da mesa que irá orientar a sessão e, eventual-
mente, das comissões de verificação de mandatos, de contas, etc.. Verifi- 
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cada, de qualquer modo, a qualidade dos presentes, pode então passar-se 
ao início da assembleia propriamente dita, já orientada pela mesa eleita. 

Trabalhos— Logicamente, na fase substancial da reunião são discutidos 
os pontos fixados na ordem-dos-trabalhos e tomadas as necessárias delibe-
rações, mediante votação. 

No caso de haver órgãos com mandatos específicos, responsáveis perante 
a assembleia (por exemplo , comissões administrativas, etc.), a ordem-
-dos-trabalhos deve iniciar-se pela apresentação dos relatórios desses órgãos, 
seguindo-se a respectiva discussão e votação final. Dados por aprovados 
esses relatórios (e contas, quando for caso disso), devem demitir-se os titu-
lares dos referidos órgãos, por terem terminado a sua missão. 

Esgotados os pontos substantivos da ordem-dos-trabalhos, procede-se, 
havendo necessidade, à eleição dos titulares dos órgãos especificamente 
mandatados, até uma próxima assembleia. 

Finalmente, fora da ordem-dos-trabalhos, há ainda e sempre lugar para 
a leitura de expediente, a troca de informações e a aprovação de moções 
sobre assuntos genéricos, que não impliquem especificamente com a vida 
associativa. - 

Encerramento - E pronunciado pela mesa - que também orienta todos 
os trabalhos, conta os votos, verifica o quorum, etc.. A elaboração da acta 
- igualmente da sua responsabilidade - carece de ser aprovada, ou no final 
da própria reunião, ou na reunião imediatamente posterior. A acta é o docu-
mento que descreve e certifica o que se passou na reunião e por essa razão 
deve ser arquivada e publicada. 

Referências legais. 

Lei das Associações: - Decreto-lei n. °  594/74, de 7 de Novembro. 

Código Cooperativo: - Decretos-leis n.° 454/80 e 456/80, de 9 de Outubro e 238/81, 
de 10 de Agosto. 

Código Civil: - Art°s. 157.° e seguintes. 

Código Comercial: - Em especial o Livro II - Título II, Das Sociedades''. 
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