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Novo Código Cooperativo 

 

Foi publicada no passado dia 30 de agosto a Lei n.º 119/2015, que aprova o novo 

Código Cooperativo, substituindo na íntegra o anterior código que havia sido 

publicado pela Lei nº51/96, de 7 de setembro.  

A aprovação de um Novo Código Cooperativo surge na sequência da revisão 

legislativa subsequente à publicação da Lei de Bases da Economia Social (Lei nº 

30/2013 de 8 de maio) que determinou que viessem a ser aprovados os diplomas 

que concretizam a reforma do sector da economia social à luz, nomeadamente, dos 

princípios estabelecidos no artigo 5º da referida Lei de Bases. 

Para além da reorganização sistemática e do maior detalhe que é conferido ao 

tratamento de algumas matérias, as grandes novidades deste novo Código 

Cooperativo prendem-se com a maior aproximação da figura da cooperativa àquela 

que deve ser a realidade das entidades da economia social. 

Foram assim parcialmente superadas algumas limitações que as cooperativas 

tinham e que dificultavam que este tipo de entidade fosse utilizada na 

implementação de negócios sociais e na atração de investidores sociais. 

De entre as novidades do novo Código Cooperativo que vão de encontro ao que 

acima se referiu, destacam-se: 

(i)  a criação da figura do membro investidor  

(ii)  a consagração do voto plural 

(iii)  a reorganização da forma e composição da estrutura de governance das 

cooperativas. 

A admissão de membros investidores, que será feita através da subscrição de 

títulos de capital ou de títulos de investimento, deverá estar prevista nos estatutos 

da instituição não podendo tais entradas exceder o valor correspondente a 30% das 

entradas de capital realizadas na cooperativa. 

Aos membros investidores é reconhecido o direito de voto nas assembleias gerais, 

devendo constar da respetiva proposta de admissão, o número de votos atribuído a 

cada membro investidor e os critérios de tal atribuição.  

A possibilidade de voto plural atribuída aos membros investidores bem como o 

direito que os mesmos têm de integrar a estrutura de governance da instituição 

(ainda que com um limite de 25% do número de membros efetivos do órgão que 

integram), vêm fomentar o envolvimento de investidores sociais neste tipo de 

estrutura da economia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novo Código 

Cooperativo 

No entanto, o voto plural não veio a ser apenas reconhecido aos membros 

investidores, podendo tal faculdade, ser estatutariamente reconhecida aos próprios 

cooperadores das cooperativas de primeiro grau, desde que as mesmas (i) 

possuam, pelo menos, 20 cooperadores e (ii) não tenham como atividade a 

produção operária, de artesanato, de pescas, de consumo ou de solidariedade 

social. 

A regulação do voto plural estabelece porém alguns limites ao número de votos de 

um cooperador, estipulando também que o mesmo não possa ser exercido, nem por 

cooperadores nem por membros investidores, relativamente a algumas matérias 

(relacionadas essencialmente com alterações de estatutos e decisões de fusão, 

cisão e extinção da cooperativa). 

Em relação à governance das instituições, o novo diploma vem prever diferentes 

opções para estruturar as respetivas administração e fiscalização, o que permite 

uma mais fácil adequação à dimensão e às especificidades das diferentes 

cooperativas. 

As cooperativas podem optar por ter: 

(i) Conselho de administração e conselho fiscal 

(ii) Conselho de administração com comissão de auditoria e revisor oficial de 

contas; ou ainda 

(iii) Conselho de administração executivo, conselho geral  e de supervisão e 

revisor oficial de contas 

Poder-se-á ainda optar, em determinadas circunstâncias, pela existência de apenas 

um administrador e de um fiscal único. 

Estabelece-se também um limite ao número de mandatos consecutivos do 

presidente do órgão de administração, o qual não pode ser superior a três. 

Por fim, e tendo em vista reforçar o recurso a esta figura jurídica, passou de 2500 

para 1500 euros, o montante mínimo de capital social exigido para constituir uma 

cooperativa. 

Não obstante não estar prevista qualquer obrigatoriedade de alterar os estatutos 

das cooperativas no sentido de as adequar ao novo código agora publicado, as 

alterações mais significativas a que fizemos alusão, necessitam de previsão 

estatutária, sob pena de não se poderem implementar. 

A presente Lei entra em vigor no trigésimo dia após a sua publicação.  


