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Introdução

A solidez e a eficiência do movimento cooperativo, de forma 
geral, e das empresas cooperativas em particular, passam 
por uma boa governação. Nesse sentido, a adopção de 

boas práticas pode propiciar o crescimento sustentado do seg-
mento em Moçambique, principalmente no cenário do aumento 
da competição no sistema empresarial.

O objectivo principal desta bruchura, é disseminar as directrizes para 
as boas práticas de governação nas cooperativas moçambicanas. 

A adopção destas directrizes é de caracter voluntária no sentido de 
que não há obrigação por parte das cooperativas em adoptá-las, 
uma vez que não possuem carácter normativo, mas sim orientador.

Deste modo a sua adopção, deve ser precedida de uma discussão 
interna visando à reflexão para a adequação tendo em vista o tipo e 
o porte de cada cooperativa.
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Directrizes de realização, agendas, documentação e 
votação nas Assembleias

A Assembleia Geral

A Assembleia Geral dos membros é o órgão supremo da coope-
rativa, dentro dos limites legais e estatutários, com poderes para 
decidir os negócios relativos ao objecto da cooperativa e zelar 
pelo seu desenvolvimento e defesa, sendo que, de acordo com a 
legislação vigente, suas deliberações vinculam todos, ainda que 
ausentes ou discordantes. Assim, partindo da premissa de que a 
Assembleia dos membros é a instância máxima de Governação, 
todos os esforços devem ser realizados para que haja efectiva 
participação e representatividade.

Realização das Assembleias
A efectiva representatividade e participação dos membros nas 
Assembleias devem ser asseguradas;

O local, a data e a hora das Assembleias devem facilitar a presença 
dos membros;

Os membros devem poder incluir propostas de temas a serem 
discutidos nas Assembleias;

Em cooperativas com grande número de membros ou com pouca 
participação dos mesmos, é desejável a utilização do regime de 
representação por delegados.
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Agenda e documentação das Assembleias
O item “outros assuntos” nas agendas das assembleias deve ser 
evitado, embora ele seja permitido;
A linguagem das agendas deve ser adequada aos membros da 
cooperativa;
A deliberação sobre a prestação de contas deve ser precedida da 
leitura dos pareceres da auditoria externa (quando houver) e do 
Conselho Fiscal;
A acta da Assembleia Geral deve ser transparente – relatando todos 
os factos ocorridos e as deliberações dos membros, inclusive diver-
gências;

A acta da Assembleia deve ser amplamente divulgada

Regras de votação
Cada item da agenda da Assembleia deve ser votado individualmente;
O voto por aclamação deve ser evitado em temas complexos e 
pessoais.

Processo Eleitoral
O processo eleitoral deve estar regulamentado nos normativos da 
cooperativa e ser organizado por uma comissão eleitoral;
A gestão estratégica da cooperativa deve contemplar os diferentes 
grupos de interesse;
A eleição dos membros do Conselho Fiscal deve ser individual e 
desvinculada da eleição dos demais membros dos órgãos sociais;
Os candidatos devem possuir capacitação técnica adequada;
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Devem ser oferecidos treinamentos ou programas de preparação 
aos dirigentes actuais e futuros para as suas funções;

Os nomes dos candidatos aos órgãos sociais devem ser divulgados 
antecipadamente;

Os membros do Conselho Fiscal e dos demais órgãos sociais não 
podem possuir qualquer vínculo económico ou funcional;

A cooperativa não pode e não deve ser utilizada com finalidades 
eleitorais, em prejuízo da sociedade e de seus membros.

Participação dos membros
A participação dos membros da cooperativa deve ser favorecida, 
criando canais alternativos de comunicação e realizando reuniões 
e pré-assembleias;

Devem ser criados canais formais para receber as opiniões e 
sugestões dos membros

Definição de Papel e Actuação
Deve haver clara separação entre o papel desempenhado pelos 
administradores com funções estratégicas e aqueles com funções 
executivas;
A Direcção deve, preferencialmente, ser composta por um número 
ímpar de membros;
Na eleição da Direcção, as listas devem designar o candidato que 
ocupará a presidência da Direcção;
É desejável a remuneração dos membros da Direcção.

Directrizes sobre o papel e funcionamento da 
Direcção
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Funcionamento dos órgãos sociais
As regras de funcionamento dos órgãos sociais devem estar 
formalizadas nos normativos internos;
O Presidente da Direcção é responsável por coordenar as actividades 
do colegiado;
Os interesses pessoais não podem sobrepor-se aos interesses da 
cooperativa;
É estimulada a criação de comissões operacionais;
Novos membros da Direcção devem ter acesso às informações 
detalhadas relacionadas à gestão e operação da cooperativa;
Os relatórios das auditorias (interna e externa) sempre devem ser 
avaliados;
Os membros da Direcção devem dedicar o tempo necessário para 
exercício de suas funções.

Os administradores executivos são responsáveis pela gestão 
operacional da cooperativa;
Os administradores executivos devem dedicar tempo integral 
às actividades da cooperativa e ter as competências técnicas 
necessárias para o exercício das suas funções;
As responsabilidades e atribuições dos administradores devem 
constar no estatuto;
Os administradores executivos, de acordo com as suas responsabilidades, 
devem atestar que não há omissões ou falsas declarações nos relatórios 
emitidos ao Conselho Fiscal e Direcção.

Actuação e Responsabilidade

Directrizes sobre a actuação e responsabilidade 
da Direcção Executiva



8

É obrigatória a divulgação das transações entre administradores e 
seus parentes nas demonstrações financeiras;
É recomendável que os conselheiros e executivos, não participem de 
decisões que envolvam transações nas quais sejam partes interessadas.

Os administradores devem assegurar o acesso à informação e às 
instalações dos membros da Direcção e Conselho Fiscal;
O Conselho Fiscal deve receber os relatórios com prazo hábil para 
analisá-los;
As informações sobre a situação financeira e operacional devem 
ser divulgadas a todos os membros;
Os pareceres da auditoria externa (sempre que houver) e do 
Conselho Fiscal devem ser publicados antes da Assembleia;
Os administradores devem fornecer aos membros comparações 
sobre o desempenho da cooperativa;
A remuneração dos executivos deve ser divulgada.

Actuação e Responsabilidade

Directrizes sobre a prestação de informações

O código de conduta é documento destinado a ser referência for-
mal e institucional para a conduta pessoal e profissional de cada 
integrante da cooperativa;

Código de conduta e padrões éticos

Directrizes sobre o código de conduta e 
fiscalização e controle dos membros
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Os membros possuem o direito e o dever de fiscalizar os negócios 
da cooperativa;
O pleno exercício do direito de fiscalização e controle pelos membros 
deve ser garantido pelos órgãos sociais e direcção executiva.

Fiscalização e controle dos membros

Directrizes sobre o Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal deve ser independente da administração da 
cooperativa;
O Conselho Fiscal precisa de autonomia para aceder informações 
pertinentes à sua atribuição;
Os conselheiros fiscais não devem ser funcionários ou ter 
participação relevante em empresas provedoras de serviços 
para cooperativa;
Os novos conselheiros fiscais devem ter acesso a todas as informações 
da cooperativa;
As regras e trabalho e plano de trabalho do Conselho Fiscal devem 
ser formalizados nos normativos da cooperativa;
A remuneração do conselheiro fiscal deve ser equivalente à 
remuneração do conselheiro da administração.

Conselho Fiscal

Directrizes sobre as auditorias

Auditorias
A auditoria interna deve estar subordinada ao Conselho de 
Administração;
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Questões para reflexão

Segregação de funções

Directrizes sobre a organização sistémica

É recomendado que as cooperativas estejam vinculadas a uniões e 
sistemas organizados.

Na gestão da sua cooperativa, a Direcção possui funções exclusi-
vamente estratégicas?
Na gestão da sua cooperativa, a Direcção Executiva possui funções 
exclusivamente operacionais?

Directrizes sobre formação e desenvolvimento

Formação cooperativista, desenvolvimento de 
lideranças e responsabilidade social
As cooperativas devem promover permanentemente a educação 
cooperativista e a educação financeira dos seus membros.

A auditoria externa deve se reportar ao Conselho de Administração;
A independência destes dois órgãos deve ser assegurada.

Assembleia Geral
Assembleia é responsável por definir e aprovar os estatutos e os 
regulamentos da cooperativa, bem como as suas alterações?
Assembleia é responsável por eleger e destituir os membros dos 
órgãos sociais da cooperativa?
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Direcção Estratégica 

Direcção Executiva

Transparência (Disclosure)

Fiscalização e Controlo

Remuneração

O principal papel da Direcção na cooperativa está concentrado na 
liderança, direcção estratégica e supervisão da organização?

Na cooperativa, os cargos de presidente de Direcção e de director-
-presidente são exercidos pela mesma pessoa?

Os membros da Direcção e do Conselho Fiscal possuem o seu 
acesso às instalações e informações asseguradas?

A cooperativa elabora periodicamente relatórios de acompanha-
mento do seu desempenho económico-financeiro?

A remuneração (fixa e variável) dos directores executivos é divul-
gada aos membros da cooperativa?

A Direcção da cooperativa é responsável pela indicação, compen-
sação, fiscalização e substituição dos directores executivos?

A principal função do director-presidente é a gestão da coopera-
tiva, coordenação da Direcção e execução das Directrizes fixadas 
pela Direcção?

Os membros do Conselho Fiscal recebem os relatórios financeiros, 
de controlos internos e outros em tempo útil para efectuar as suas 
análises?

A cooperativa elabora periodicamente relatórios de acompanha-
mento das actividades realizadas pela Direcção?

A remuneração (fixa e variável) dos membros dos órgãos sociais é 
divulgada aos membros da cooperativa?
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