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Mensagem aos Associados e Associadas

 

 
Seja bem-vindo a 2022. Está é primeira edição da Inform@tivo

da ADECO de 2022. A ADECO está há mais de 20 anos na

missão de defender os direitos e legítimos interesses dos

consumidores. Este boletim Informativo traz temas

pertinentes sobre consumo e cidadania, assuntos atuais e de

grande interesse para os consumidores. A ADECO responde a 

 dúvidas que os consumidores enviam através das nossas

plataformas digitais. Você consumidor pode continuar a

enviar as suas dúvidas, sugestões e reclamações, ajudando

assim a ADECO a trabalhar em prol da defesa e promoção dos

direitos dos consumidores. Ainda nesta edição trazemos

novidades acerca da associação, 

Em 2022 mantemos o compromisso de o manter informado

sobre os seus direitos e deveres . E esperamos contar com o

seu apoio na promoção dos direitos do consumidor. 

Nesta Edição 
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Como plantar isso na cabeça de um povo em que o

sangue divide a corrente com a indiscrição e linguarice?

Desse mal não padece só a classe popular, acontece nas

“melhores” famílias, entre os mais instruídos, em

distintos escalões e instituições da sociedade cabo-

verdiana. Como fazê-los entender que a Proteção de

Dados Pessoais (PDP) é um direito e assunto de capital

importância, que transcende as fronteiras do bairro?

Conhecendo “o corvo da horta”, tem-se buscado formas

de combater esse mal nacional por vezes de alcance

internacional devido aos avanços da tecnologia. Nesse

sentido a Constituição da República garante esse direito

a todo cabo-verdiano com o Artigo 45º de utilização de

meios informáticos e proteção de dados pessoais; fomos

o primeiro país africano a ter uma legislação de

Proteção de Dados Pessoais das Pessoas Singulares

disposto pela Lei nº 133/V/2001 de 22 de janeiro,

alterada pela Lei 41/VIII/2013, de 17 de setembro; e

contamos com uma Comissão Nacional de Proteção de

Dados (CNPD) desde 2015, que controla e fiscaliza o

cumprimento das disposições legais e regulamenta a

PDP, respeitando os direitos humanos, liberdades e

garantias consagradas na Constituição e na lei.

No contexto atual da crise pandémica da COVID-19, o

Artigo 8º (Tratamento de dados sensíveis) da lei de PDP

– um dos artigos mais divulgado – sofreu violações.

Precisamente para evitar essas situações, 28 de janeiro

foi instituído como o Dia Internacional da Proteção de

Dados pelo Conselho para promover  e aumentar a

consciência mundial sobre a importância da PDP. Tendo

em conta que o atual “normal” durará por algum tempo,

é importante informar-nos mais sobre a PDP, em

especial sobre os dados sensíveis relativos à saúde.

Entende-se por dados pessoais qualquer informação,

relativa a uma pessoa singular identificada ou

identificável, dono ou “titular dos dados”. Enquanto

dados pessoais de saúde são os referentes à saúde física

ou mental de uma pessoa singular, abarcando a

prestação de serviços de saúde que revelem informações

sobre seu estado.

Os dados pessoais de saúde (nome, endereço, telefone, nº

de segurado, história clínica, exames, diagnósticos,

medicamentos, etc.) são considerados “Dados Sensíveis”

porque são informações que podem ser utilizadas de

forma discriminatória (ex. o estigma às pessoas com

COVID-19), pelo que necessitam de proteção especial

garantidas na Constituição e estabelecidas no Regime

Jurídico mencionados.

Existem princípios fundamentais que devem ser

aplicados no Tratamento de Dados Pessoais (TDP), que

tanto o utente como o prestador de serviços de saúde

devem estar atentos, como: a licitude, lealdade e

transparência para garantir a boa-fé referente ao titular

dos dados; a limitação da finalidade, que determina

claramente para que serão utilizados os dados; a

minimização dos dados ao estritamente necessário para

a finalidade da recolha; exatidão e atualização dos dados

corretos e o prazo limite de conservação dos mesmos

dados. Quanto a legitimidade do TDP, não é necessário

solicitar o consentimento de recolha de dados pessoais

do paciente para a prestação dos serviços de saúde,

sempre e quando o profissional de saúde ou pessoa

encarregada esteja obrigada ao segredo profissional (a

tal ética que muitas vezes se passa por cima e difunde-se

aos cantos, mais do que fofoca isso é crime punível com

seis meses a três anos) mesmo após o termo das funções.

Aplicam-se também em situações de combate ao crime,

segurança do Estado, ordem e segurança pública. 

“Ninguém será sujeito a interferências na sua vida

privada, na sua família, no seu lar ou na sua

correspondência, nem a ataques à sua honra e

reputação. Todo o homem tem direito à proteção da

lei contra tais interferências ou ataques.” – 1948,

Artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos

Humanos.
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Por seu lado, o utente titular dos dados tem direito a

informação sobre a identidade e contato do

responsável pelo tratamento, sua finalidade, os

destinatários, o prazo de conservação, direito de acesso,

retificação e apagamento dos dados de forma clara e

transparente. Ainda tem direito a consultar um médico

e livre acesso a cópia da sua história clínica sem

demoras ou custos excessivos.

Existem casos em que os dados podem ser conservados

para benefício da saúde pública, por exemplo as

investigações científicas que são notificadas à CNPD.

Nesses casos os dados são anonimizados, ou seja, o

tratamento não permite a identificação dos titulares. É

também obrigação dos hospitais ou estruturas de saúde

adotar medidas de segurança no TDP (fichas clínicas,

atestados, análises, relatórios médicos, etc.), para evitar

o seu acesso a terceiros ou funcionários não

autorizados.

Em casos de violação dos seus direitos de titular de

dados, deve apresentar imediatamente sua queixa à

CNPD, identificando o autor, os fundamentos do caso

com data e hora acompanhados da sua assinatura.

Conheça os seus direitos, proteja os seus dados!
Margareth Lima 

Jornalista da ADECO

1 janeiro 2021

31 Dezembro 2021

 Como a ADECO atravessou 2021 ?  
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A ADECO foi digna de menção no Relatório da FAO de

2021 sobre “Organizações de Consumidores e o Direito

a Alimentação Adequada”. 

As atividades levadas a cabo pela ADECO no âmbito da

promoção do direito humano a alimentação adequada, 

 foram dignas de reconhecimento em “Organizações de

Consumidores em Ação: uma Coleção de Práticas de

Condução do Direito a Alimentação Adequada”,

documento complementário do Relatório da FAO.

O objetivo do documento é a divulgar o trabalho de

uma seleção de organizações consumidores em todo o

mundo, e trazer ao primeiro plano as experiências e

capacidades dessas organizações - membros da

Consumers International - e seu importante trabalho

de apoio em áreas de trabalho como: a segurança

alimentar, nutrição, preços justos, agricultura

sustentável, perda e desperdício de alimentos, saúde e

bem-estar, marketing e rotulagem, etc. Tudo para

promover os direitos alimentares a transformação

sustentável dos sistemas principalmente no contexto da

COVID-19. 

A Sub Coordenadora Geral da ADECO, Cateline Silva,

que conta-nos como a associação atravessou 2021.

Assista o vídeo , que traz um balanço das atividades e

projetos desenvolvidos pela associação  durante o ano

de 2021, tudo em prol da defesa dos direitos e interesses

dos consumidores Caboverdianos. Assista aqui!

Atualização de Dados Pessoais de Associados  

A atualização de dados contribui para uma melhor gestão das informações e comunicação entre a ADECO e os seus associados.  

Se você é nosso associado ou associada e ainda não atualizou seus dados pessoais na associação, está mensagem é para si! Assista o

vídeo e saiba qual a importância  de manter os seus dados pessoais sempre atualizados. Assista aqui!

https://youtu.be/7Lqk-HSE7gI
https://youtu.be/MOhuwYY4lHo?t=9


O início de um ano novo é também momento de resoluções. Após dois anos

tão atípicos como foram 2020 e 2021, o termo “poupança” acaba ganhando

ainda mais importância. 

Poupar significa pensar no futuro. Não é à toa, que você faz uma reserva

financeira com parte do que ganha, visando mais lá na frente, ter um extra

para momentos de emergência ou necessidade. 

Muitos consumidores viram seus rendimentos serem reduzidos, outros

ficaram em situação de desemprego. Por essa razão, é fundamental descobrir

onde pode poupar no seu dia-a-dia e assumir esse compromisso para 2022. 

 Conheça algumas dicas que vão ajudar-lhe  a poupar.

Seja sócio da ADECO!                    , à única

associação de defesa do consumidor em

Cabo Verde. Envie um e-mail para

informacaoadeco@gmail.com,

manifestando seu interesse, ou visite o

site: www.adeco.cv

Associe-se Caro  consumidor e associado (a) esteja atento as nossas redes sociais,

partilhamos conteúdos e temas de interesse sobre consumo,

cidadania e ambiente. NÃO PERCA! O acesso a esses conteúdos

também são disponibilizados nas rádios parceiras da associação,

através dos nossos programas.   Lista de Programas de Rádio  

Poupar     em 2022 - Ponha as desculpas de lado e comece a poupar!  

Acompanhe o nosso programa de televisão

semanalmente na TCV. Visite o nosso site

www.adeco.cv  e nossas redes sociais. Disponibilizamos

muitos conteúdos sobre o mundo do consumo.

Apelamos para que você, associado (a), se torne um

membro ativo da associação, partilhando nossos

conteúdos com outros consumidores, deixando seus

comentários e sugestões nos nossos vídeos e seguindo-

nos nas nossas redes sociais.

 

 
SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS

 

 

 Sal 

Associação Valorizar Sal / Centro de

Intervenção Socioeducativo Kim Barbosa. 

Telemóvel - 9553302 

adeco.delegacaosal@gmail.com

 

Outras formas de contacto
Telefone: 2327033            

Telemóvel: 9733230/ 5273645                                           

email: informacaoadeco@gmail.com                                                   

Sede da ADECO - Monte Sossego, São Vicente

 

 

Santiago 

Rua Serpa Pinto Plateau-Instalações

Associação Zé Moniz 

Telemóvel - 9713874

adeco.delegacaopraia@gmail.com
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Aproveitamos para  agradecer o apoio e a confiança dos

nossos parceiros, associados e associadas, que durante este

ano cheio de desafios, continuaram a apoiar a causa da

defesa dos direitos dos consumidores. Em 2022,

continuaremos juntos na luta pela defesa dos

consumidores cabo-verdianos.  Votos de um próspero ano,

cheio de realizações, conquistas e uma sociedade de

consumo mais justa, sustentável e consciente dos direitos.

Clique aqui!

https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
http://facebook.com/ADECO.CaboVerde
http://youtube.com/adecoconsumidor
https://adeco.cv/
http://twitter.com/ADECO_CV
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/
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