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Mensagem aos Associados e Associadas

 

 
UM CONSUMIDOR INFORMADO É UM CONSUMIDOR MAIS

PREPARADO!

E está é a nossa missão, manter os consumidores informados

sobre os seus direitos fundamentais.

Você que é nosso associado ou associada, tem uma vantagem:

todos os meses tem à sua disposição o Inform@tivo da

ADECO, o boletim informativo, que o deixa ainda mais por

dentro do mundo consumerista de Cabo Verde, e mais

informado sobre os seus direitos como consumidor. Esta

edição não será uma exceção, temos para si temas que o vão

deixar mais preparado para fazer valer os seus direitos.

Mas sabe caro associado(a), não existe nada mais poderoso do

que conhecimento partilhado. Pode estar se perguntando o

que isso quer dizer. Passamos a explicar! Lendo as próximas

páginas com certeza vai conhecer mais sobre seus direitos, e a

nossa proposta é que partilhe esse conhecimento com seus

familiares e amigos. Vamos aumentar a comunidade de

consumidores Cabo-Verdianos consciente sobre seus direitos. 

Nesta Edição 
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Espaço Reclamado - Reclamação da Consumidora a quem

não foi entregue o Livro de Reclamações no Banco de

Urgência do Hospital Baptista de Sousa e a resposta do HBS

e da ERIS. P/4

Dia Mundial do Doente - "Colocar o doente no centro do

sistema de saúde”. P/3

Pedir o Livro de ReclamaçõesPedir o Livro de Reclamações
Um Direito do ConsumidorUm Direito do Consumidor

http://facebook.com/ADECO.CaboVerde
http://youtube.com/adecoconsumidor
http://twitter.com/ADECO_CV


“Cancro é o nome atribuído a um conjunto de mais

de 100 doenças que têm em comum o crescimento

desordenado de células, que invadem tecidos e

órgãos.

  

Em Cabo Verde, o cancro representa a 3° causa de morte

segundo o relatório estatístico de 2018 do Ministério da

Saúde, representando 67% das mortes. Sendo os tipos

mais prevalente nas mulheres (mama e colo do útero) e

nos Homens (próstata e esófago). 

A prevenção do cancro engloba ações realizadas para

reduzir os riscos de ter a doença.  Os fatores associados ao

aumento do risco de se desenvolver uma doença são

chamados fatores de risco, podendo ser encontrados no

ambiente físico, herdados ou resultado de hábitos ou

costumes próprios de um determinado ambiente social e

cultural.

O que muitas pessoas não sabem é que por meio de uma

alimentação adequada, prática regular de atividade física

e manutenção da gordura corporal em níveis adequados

seria possível reduzir em até 30% a probabilidade de se

ter cancro. 

E quais seriam os alimentos de risco? São aqueles que

consumidos de forma excessiva tornam-se altamente

inflamatórios, alterando a fisiologia das células. Dentre

eles os alimentos ricos em gordura saturada como é o caso

dos “fast foods”, bolos industrializados, bolachas

recheadas, margarinas, sorvetes, chocolates, bacon, 

queijos gordos, entre outros. Temos ainda alimentos ricos

em açúcar como é o caso de refrigerantes, sumos

industrializados, doces e panificarias e leite condensado.

Atenção especial deve ser dada também a alimentos ricos

em sódio como carnes e peixes de salga, temperos

prontos, sopas instantâneas, batatas industrializadas do

tipo “chips” e azeitonas. 

O consumo de carnes vermelhas deve também ser

moderado, não excedendo 500 gramas por semana. Deve-

se ainda variar a fonte proteica preferindo aquelas mais

magras como os pescados, ou então de origem vegetal. Já

as carnes processadas, por serem ricas em nitritos que no

estômago podem ser convertidos em nitrosaminas

(substâncias potencialmente cancerígenas), devem

também ser limitadas. Portanto, atenção ao consumo

excessivo chouriços, linguiças, salsichas, fiambre,

“frikandel” entre outros. E sempre que possível retire o

invólucro que as protege. 

Atenção ainda ao método de confecção desses alimentos,

o que pode aumentar ainda mais o risco. Por isso deve-se

evitar ingerir alimentos parcialmente ou totalmente

carbonizados; evitar ingerir alimentos a temperaturas

elevadas; escolher recipientes apropriados e tapar os

alimentos no micro-ondas de forma a evitar a diminuição

do valor nutricional. 

O consumo de álcool deve também ser desencorajado,

sendo o seu consumo excessivo associado ao número de

casos de cancro da boca, faringe, laringe, esôfago,

pâncreas, vesícula biliar, fígado e intestino. 

Por outro lado o consumo de alimentos protetores deve

ser estimulado. Uma boa forma é tentar consumir

diariamente 5 porções de frutas e legumes. Estes possuem

vitaminas, minerais, compostos fenólicos que são

antioxidantes e anti-inflamatórios e ainda possuem fibras

que diminuem o tempo de contato das substâncias tóxicas

com o intestino ao acelerarem o trânsito intestinal,

tornando-se assim em potentes aliados na prevenção. 
Janete Évora - Nutricionista e Membro da Mesa 

da Assembleia Geral da ADECO
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Celebrado a 11 de Fevereiro, o Dia Mundial do Doente, 

 tem por objetivo sensibilizar sobre a necessidade de

apoiar e ajudar todos os doentes.   Em Cabo Verde existe a

Carta dos Direitos e Deveres do Doente, um guia

explicativo, que tem por objetivo informar e promover os

direitos dos Doentes, elaborada pela ADECO. 

Confira aqui: 
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O movimento global de consumidores celebra

anualmente a 15 de março o Dia Mundial dos Direitos do

Consumidor (DMDC). A celebração desse dia tem como

objetivo sensibilizar a opinião pública mundial sobre os

direitos dos consumidores, exigir que sejam respeitados

e protegidos. 

Todos os anos a Consumers International, (CI), em

coordenação com os seus membros, incluindo a

Associação para Defesa do Consumidor (ADECO),

promovem uma campanha global em torno de um tema

central. Para 2022 escolheram o lema “Serviços

Financeiros Digitais Justos” (#FairDigitalFinance,

#BetterDigitalWold). A campanha tem como objetivo

garantir o acesso a Serviços Financeiros Digitais (SFD)

justos para todos, com produtos e serviços seguros,

inclusivos e com dados dos consumidores protegidos e

privados. 

O tema escolhido prende-se pelo facto da pandemia da

COVID-19 ter impulsionado mudanças no mercado de

consumo, acelerando a adesão aos produtos e serviços

financeiros digitais, dando origem a novos riscos para os

consumidores, enquanto que os riscos tradicionais

pioraram, segundo evidências da CI.

ADECO aderiu à campanha e como vem sendo prática em

Cabo Verde, a associação comemora “Março mês do

Consumidor”. 

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor – 15 março, 2022 

“Serviços Financeiros Digitais Justos para Todos”

No decorrer do mês de março, pretendemos promover

ações de sensibilização sobre vantagens e desvantagens

dos SFD, destinada a organizações da sociedade civil,

orientando-as para que tomem decisões esclarecidas,

criar um Gabinete de Orientação Financeira, destinado

aos nossos associados, produzir conteúdos digitais,

televisivos e radiofónicos sobre educação financeira, e

ainda lutar para o acesso à internet a um preço justo e de

qualidade e SFD seguros e inclusivos.

Dia Mundial do Doente - "Colocar o doente no
centro do sistema de saúde”.

O seu Cliente/Consumidor tem razão?

A centralidade de qualquer negócio está no cliente,

consumidor e, se bom planeamento houver, em

potenciais novos clientes, que dão e darão vida às

empresas via consumo dos bens e serviços. Sem o

dinheiro dos clientes/consumidores não existe negócio.

Qualquer empresa que queira sobreviver tem,

necessariamente de considerar o cliente como elemento

central da sua oferta de bens e serviços, na venda e no

pós-venda, perspectivando a sua fidelização e

angariação de potenciais clientes. Leia aqui o artigoApresentação dos Direitos e Deveres do Doente 

https://www.minsaude.gov.cv/index.php/documentosite/direitos-e-deveres-dos-doentes/232-carta-de-direitos-e-deveres-dos-doentes/file
https://adeco.cv/artigos/o-seu-cliente-consumidor-tem-razao/
https://adeco.cv/wp-content/uploads/2020/10/Carta-dos-Direitos-e-Deveres-dos-Doentes-conjunto-de-cartazes.pdf
https://adeco.cv/wp-content/uploads/2020/10/Carta-dos-Direitos-e-Deveres-dos-Doentes-conjunto-de-cartazes.pdf


Caro  consumidor e associado (a) esteja atento às 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  

Monica Graça, associada da ADECO, apresentou uma reclamação na associação, contra o

HBS, devido a não disponibilização do Livro oficial de Reclamação no Banco de Urgências do

HBS. A ADECO, procedeu com a análise do caso(da reclamação), e pediu esclarecimentos às

entidades envolvidas, o HBS e a Entidade Reguladora Independente da Saúde-ERIS, que

regula o sector. Quer saber qual o posicionamento dessas entidades?

Acompanhe o nosso programa de televisão semanalmente na TCV. Visite o nosso site www.adeco.cv  e as 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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Todas as reclamações dos nossos associadas tem voz neste espaço. Apresentamos os casos, 
o posicionamento da ADECO e a respostas a essas reclamações.  Estamos aqui para ajudar!ESPAÇO RECLAMADO 

Hospital Baptista de Sousa (HBS) não disponibiliza 
Livro Oficial de Reclamações aos utentes

Assista aqui

Contactados pela ADECO a Direção do Hospital Batista de Sousa e a ERIS, tiveram o direito de resposta e

manisfestaram as suas posições sobre o caso. 

Depois de ouvir as partes envolvidas e analisado o caso, o jurista da ADECO em declarações ao Programa Defesa do

Consumidor, considerou que trata-se de um total desrespeito aos diretos do consumidor. 

Direito de Resposta 

Assista aqui

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

http://facebook.com/ADECO.CaboVerde
http://youtube.com/adecoconsumidor
https://adeco.cv/
http://twitter.com/ADECO_CV
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/
https://youtu.be/0ztjKsrrwzs?t=23
https://youtu.be/0ztjKsrrwzs?t=23
http://bit.ly/Subscreva_youtube_ADECO
https://youtu.be/4pX4vfYgHD4?t=22
https://youtu.be/4pX4vfYgHD4?t=22

