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Nos primeiros cinco meses de 2015, o saldo demográfico de cooperativas assume um valor

positivo (+19) evidenciando serem em maior número as cooperativas criadas de novo do que o

número de cooperativas que se extinguiram nos mesmos cinco meses.

O atual saldo positivo vem confirmar a tendência que se tinha apurado no primeiro trimestre

de 2015, quando se tinha também registado um saldo positivo (6) que traduzia ter tido a

supremacia o número de cooperativas criadas face ao número de cooperativas extintas nos

primeiros três meses do ano, de acordo com informação do Portal do Ministério da Justiça.
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Fonte: Informação recolhida do Portal de Justiça, 2015



Entre 1 de janeiro e 31 de maio de 2015 foi no Ramo da Cultura que maior número de

cooperativas (10) se constituiu, seguido do Ramo Agrícola (9), Cultura (7) e Serviços (6).

No mesmo período, os Ramos onde se verificou um maior número de extinções de

cooperativas foram a Habitação e os Serviços, respetivamente 5 cooperativas extintas em cada

um deles. Seguem-se depois os Ramos Agrícola e Cultura que viram desaparecer apenas 2

cooperativas em cada um dos ramos nos primeiros cinco meses de 2015.

Salienta-se que, em cinco meses, foi maior o número de cooperativas constituídas (33) do que

o número de cooperativas que desapareceram (14), originando um saldo demográfico de

cooperativas se revelasse positivo (+19).
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