
O QUE É?

MISSÃO

SÓCIOS

+238  231 70 33

C.P. 330, Bairro Holanda, Monte 
Sossego, São Vicente

informacaoadeco@gmail.com

Associação nacional 

de intervenção cívica e 

solidariedade social na 

defesa dos direitos do consumidor.   

Não prossegue fins lucrativos, religiosos ou 

políticos. 

Defesa dos direitos e legítimos interesses 

dos consumidores em geral e em particular 

dos seus associados e das camadas mais 

desfavorecidas. 

Promoção da cidadania ativa, do consumo 

sustentável e da preservação do ambiente 

Qualquer pessoa maior mediante o 

pagamento de uma quota mensal mínima 

de 100$00 

Contacte-nos
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DIREITOS DOS SÓCIOS

Direito a convocar e participar da 

Assembleia Geral

Eleger e ser eleito a cargos dos órgãos 

sociais

Consultar os relatórios e contas da 

associação

BENEFÍCIOS DOS SÓCIOS

Tratamento, encaminhamento e 

acompanhamento de reclamações e 

denúncias  

Apoio e aconselhamento jurídico  

Acesso a informações privilegiadas e 

atualizadas na área do consumo 

Possibilidade de influenciar a politica do 

consumo 

ADECO só resolve problemas pessoais 

dos seus sócios 

PARA SER SÓCIO

Inscrever via presencial ou electrónica; 

Pagamento quota mínima; 

Formas de pagamento: presencial, 

depósito ou transferência bancária

www.adeco.cv

facebook.com/ADECO.Cabo Verde

youtube.com/adecoconsumidor

Visite-nos

DIREITOS DOS SÓCIOS

Direito a convocar e participar da 

Assembleia Geral

Eleger e ser eleito a cargos dos órgãos 

sociais

Consultar os relatórios e contas da 

associação

BENEFÍCIOS DOS SÓCIOS

Tratamento, encaminhamento e 

acompanhamento de reclamações e 

denúncias 

Apoio e aconselhamento jurídico 

Acesso a informações privilegiadas e 

atualizadas na área do consumo

Possibilidade de influenciar a politica do 

consumo

ADECO só resolve problemas pessoais 

dos seus sócios 

PARA SER SÓCIO

Inscrever via presencial ou electrónica; 

Pagamento quota mínima; 

Formas de pagamento: presencial, 

depósito ou transferência bancária 

www.adeco.cv

facebook.com/ADECO.Cabo Verde

youtube.com/adecoconsumidor

Visite-nos

DIREITOS DOS SÓCIOS

Direito a convocar e participar da 

Assembleia Geral

Eleger e ser eleito a cargos dos órgãos 

sociais

Consultar os relatórios e contas da 

associação

BENEFÍCIOS DOS SÓCIOS

Tratamento, encaminhamento e 

acompanhamento de reclamações e 

denúncias 

Apoio e aconselhamento jurídico 

Acesso a informações privilegiadas e 

atualizadas na área do consumo

Possibilidade de influenciar a politica do 

consumo

ADECO só resolve problemas pessoais 

dos seus sócios 

PARA SER SÓCIO

Inscrever via presencial ou electrónica; 

Pagamento quota mínima; 

Formas de pagamento: presencial, 

depósito ou transferência bancária 

www.adeco.cv

facebook.com/ADECO.Cabo Verde

youtube.com/adecoconsumidor

Visite-nos


