Portugal Inovador
Fundada a 9 de Março de 1914, a Cooperativa dos
Pedreiros resultou da ideia conjunta de um grupo de trabalhadores que pretendiam formar uma “casa” para que,
“no dia de amanhã, os trabalhadores tivessem melhores
condições em relação a outras formas de organização de
trabalho”. Em 1953, depois de muitas assembleias, criou-se o Edifício «Trabalho e Reforma», localizado na cidade
do Porto, na Rua Nossa Senhora de Fátima, pensando na
reforma dos trabalhadores. Ou seja, “para que, de hoje para
amanhã, o trabalhador que tivesse de deixar de exercer as
suas funções, por velhice ou incapacidade física, pudesse
usufruir de um subsídio para o ajudar na sua vida”, explica
o líder cooperativo. O objetivo era capitalizar a cooperativa, obtendo rendimento do seu património por forma a
permitir oferecer aos seus cooperadores um complemento
de reforma.
Os tempos foram passando, a Cooperativa foi trabalhando e construindo grandes obras do conhecimento
público, mas começou-se a perceber que só aquele prédio
não chegava para o que se pretendia. Assim, construíram
o Edifício «Miradouro», também este localizado na cidade
do Porto, na Rua da Alegria, em que ainda hoje fica a sua
sede social e que se assume como a casa de todos os
cooperantes, e cujos rendimentos também eles revertem
para as reformas e pensões.
Atualmente, possuem cerca de 47 reformados e 44

Em prol do setor
e do trabalhador
A Cooperativa dos Pedreiros, sediada
no Porto e com instalações fabris
em Leça do Balio, é uma instituição
presidida por Luís Fernando Alves da
Silva que, em entrevista connosco,
nos explicou a missão e os objetivos
pelos quais se pautam desde a sua
origem.
viúvas de antigos trabalhadores, que recebem um complemento de reforma. O objetivo é ajudar os cooperadores,
mas também as viúvas destes, que juntos ajudaram e tanto
contribuíram para o crescer da Cooperativa dos Pedreiros.
Nesta, os trabalhadores têm direitos iguais nas assembleias,
em que todos têm voz ativa na discussão dos assuntos de
interesse coletivo. Assim, consideram-se mais do que uma
empresa, considerando-se sim uma grande família. Com
efeito, já chegaram a ter 200 pessoas em funções, atualmente são cerca de 20, tendo passado pela Cooperativa
mais de três mil trabalhadores ao longo dos anos.
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Em termos de serviços, realizam todo e qualquer trabalho
em pedra natural (granito e mármore), englobando todo o tipo
de clientes. O presidente orgulha-se dos trabalhos mais imponentes e de relevo, como são o caso da Câmara Municipal do
Porto, a Igreja das Antas, a Igreja do Marquês, o Palácio dos
Correios do Porto, entre muitos outros. Os aspetos que primam
é a qualidade, seriedade e rapidez com que efetuam as obras.
Em relação à técnica e maquinaria usada, o presidente revela que “têm máquinas para fazer colunas, molduras, cortes e
polimento de mármore e granito, e que a base foi a técnica de
cantaria, que passava de pais para filhos. Era a base essencial
e obrigatória para fazer parte da Cooperativa e com a qual se
obtinha os segredos desta área”. Com a inovação tecnológica,
a mão-de-obra foi passando a ser cada vez menos necessária, dando lugar à evolução tecnológica e ao trabalhado mais
mecanizado. No entanto, existem ainda muitos trabalhos que
requerem enorme utilização de mão de obra.
A instituição sempre conseguiu atravessar os tempos e,
com o seu carácter próprio, é fiel à sua identidade cooperativa, com clientes fiéis que dão preferência ao seu trabalho
sério e dedicado. Para o futuro, a Cooperativa dos Pedreiros
perspetiva uma gradual melhoria e atualização da sua maquinaria, para responder às crescentes exigências de mercado.
“O nosso grande objetivo é manter a nossa identidade cooperativa, oferecer aos nossos cooperadores um complemento
de reforma, proporcionado uma justa e merecida reforma.
Queremos manter o que temos feito, trabalhando de forma
séria, profissional e dedicada, tendo o foco na satisfação do
cliente, sempre com a nossa identidade presente em todos
os trabalhos”, conclui o presidente.

