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Mitos e Verdades sobre a ADECO - A ADECO é
uma autoridade? P-4

24 anos da ADECO, 24 anos de luta e conquistas

em prole da defesa e promoção dos Direitos dos

CONSUMIDORES cabo-verdianos. A edição de maio

da Newsletter Inform@tivo da ADECO é

completamente dedicada a celebração do 24º

aniversário da única associação de defesa do

consumidor em Cabo Verde. 

Fique por dentro de todas as atividades, temas e

novidades que estamos preparando para esta

celebração. Esteja conosco nessas atividades, use

as nossas redes sociais para acompanhar essas

atividades.

 

Apoiando os consumidores cabo-verdianos

E você?

 EDIÇÃO Nº 32

Newsletter Oficial da Associação para Defesa do Consumidor 

NESTA EDIÇÃO

24 ANOS na defesa dos direitos do consumidor,
conheça as histórias por trás desses 24 anos. P-2/3

MENSAGEM AOS ASSOCIADOS  E ASSOCIADAS

Fique a apar das atividades que vamos realizar
para celebrar os 24 anos da ADECO. P-4
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Telefone: 2327033

Móvel. 9733230/ 5273645 

SEDE - C.P. 330

Bairro Holanda - Monte Sossego

São Vicente 2110, Cabo Verde

Entrevista com a PCD da ADECO - Os DESEJOS
para a associação e os MARCOS que gostaria de
deixar durante a sua gestão. P-4

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


20 de Maio de 2022, marca a celebração dos 24 anos da ADECO. Celebramos esta importante

data com a certeza de  que ao longo destes anos termos feito tudo o que ao nosso alcance estava,

para proteger e defender os consumidores de Cabo Verde. Contudo, sabemos que muito ainda tem

de ser feito, mas que sozinhos não é possível, é preciso o apoio, o envolvimento e colaboração dos

cidadãos e a criação de medidas e leis que regulamentem o sistema de consumo nacional. 

Consideramos ser necessário uma revisão na lei de todos os consumidores para se adequar as

necessidades e realidade do consumo e a aplicação das novas tecnologias e sistemas de

informação no consumo. Esperamos contar com o apoio de  você ASSOCIADO e ASSOCIADA, pois

temos que estar juntos nesta causa que é comum a todos nós. 

O seu papel é fundamental na difusão da mensagem e na educação e informação dos

consumidores, pois quando somos informados sobre nossos direitos conseguimos que sejam

respeitados. 

 

Conheça um pouco da história por trás destes 24 anos

Nas próximas páginas você continua desvendando mais
 sobre os acontecimentos marcantes, destes 24 anos.
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Esses são os marcos mais importantes destes 24 anos, mais sabemos que o percurso em prol da defesa dos

direitos dos consumidores ainda nos reservam muitas batalhas, que contamos vencer com o seu apoio. 

Por isso deixamos uma questão. O QUE VOCÊ, CIDADÃO TEM FEITO PARA PROMOVER OS DIREITOS DOS

CONSUMIDORES, OU SEJA OS SEUS DIREITOS? 

Se você ainda não tem uma resposta a esta questão, saiba que ao ser associado ou associada da ADECO



  Assista Aqui

já esta a apoiar a causa da defesa do consumidor.  Os nossos associados (as) são fundamentais para

manter de pé esta associação que muito tem contribuído para a causa do consumidor em Cabo Verde. 

Mas os associados (as) podem contribuir ainda mais. COMO?

Podem contribuir participando das nossas atividades, campanhas e projetos e divulgando-os junto dos

amigos, familiares e conhecidos, demonstrando assim os benefícios de ser associado (a), de modo que 

 queiram também se associar e apoiar este movimento. Assim estará a apoiar o crescimento da associação.

Conheça mais sobre a ADECO e sobre a sua história                             Clique aqui 

Para celebrar os 24 anos de existência da ADECO, nada mais

adequado que conhecer melhor a Associação para Defesa do

Consumidor de Cabo Verde. Por isso lançamos a rubrica Mitos e

Verdades sobre a ADECO.  

Como primeiro tema da rubrica respondemos a uma questão comum a

muitos consumidores. A ADECO É UMA AUTORIDADE? Mito ou Verdade?
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24º Aniversário da ADECO  
Conheça as atividades que vamos realizar para celebrar as nossas 24 primaveras 

Como se associar e os benefícios de ser associado; 

Direitos e deveres dos consumidores; 

Direito a alimentação saudável;

Educação financeira; 

Consumo sustentável 

Consumo consciente de água e energia

A ADECO está a organizar a "Festa 24 anos da ADECO" no dia 21 de maio, na Praça Dom Luís, no Mindelo,

com o intuito de comemorar a data junto da comunidade. Haverão stands de informação para os

consumidores sobre: 

E ainda terá lugar para exposições de cartazes. Não Perca a oportunidade de esclarecer  suas questões

pessoalmente com os nossos especialistas. Traga um amigo consigo e festeje junto da ADECO está data,

que para além de marcar o aniversário da nossa associação, marca um momento de partilha de informações

importantes para que hajam cada vez mais consumidores informados, empoderados e engajados com a

causa da promoção e defesa dos direitos e legítimos interesses dos consumidores. 

Acompanhe nossas plataformas digitais, pois assim fica a saber todas as informações sobre está atividade e

sobre outras atividades que vamos realizar, bem como nossas rubricas e programas de televisão e rádio, em

celebração dos 24 anos da ADECO.

https://youtu.be/O1l1ExWlR6A
https://adeco.cv/historia/
https://adeco.cv/historia/
https://adeco.cv/historia/
https://www.facebook.com/ADECO.CaboVerde/?ref=pages_you_manage
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Para este aniversário da ADECO, o nosso desejo principal é

revolucionar a mentalidade dos operadores económicos, da

governação em Cabo Verde e a dos próprios consumidores,

relativamente aos seus direitos. Queremos ver os prestadores

de serviços e fornecedores de produtos sensibilizados e

direcionados para o consumidor. Que os passageiros aéreos,

marítimos, e terrestres e os utentes da administração pública e

dos serviços privados tenham um serviço centrado no

consumidor. Que os consumidores de Cabo Verde tenham

produtos e uma prestação de serviços de qualidade. 

20 de maio de 2022: Celebremos os 24 anos da ADECO

Eva Caldeira Marques 

Presidente do Conselho de Direção da ADECO

Mensagem da PCD da ADECO, em celebração
 dos 24 anos da associação

A economia passou por momentos difíceis durante a pandemia, e a subida incomensurável de preços teve

um efeito negativo na qualidade de vida dos consumidores. Neste contexto, continuaremos a monitorizar

e a defender os consumidores. Estamos do lado dos consumidores! 

Criamos o Gabinete de Orientação Financeira para reeducar os consumidores em questões como

poupança, gestão dos recursos familiares e consumo sustentável. A ADECO esforça-se para que os

associados (as) e os consumidores se sintam amparados e cientes que existe uma voz que fala por eles e

que os escuta. São os desejos da ADECO. 

Como marco, gostaríamos que o livro de reclamações fosse digital, para que efetivamente o consumidor

cabo-verdiano tenha voz. A prestação de serviço e produtos de qualidade devem ser transversais a nível

da saúde, dos bens essenciais, energia, alimentos, telecomunicações, para que os produtos e serviços

sejam dignos para todos consumidores!

Por fim, queremos parabenizar a ADECO pelos 24 anos de trabalho duro. Esta pequena associação

cívica, constituída por todos nós consumidores, luta diariamente para que o consumidor se sinta

defendido. 

Deixo um grande abraço a toda a equipa da ADECO, que veste a camisola, trabalha dia e noite, a

duras penas, para que os consumidores se sintam protegidos. Um abraço aos nossos associados e

associadas. A ADECO também sobrevive devido ao apoio voluntário de muitos associados, que vivem a

causa. Um grande obrigada e parabéns a todos



Apresentação de reclamações; 

Orientação e apoio na área de consumo; 

Aconselhamento jurídico; 

Orientação financeira;

Acesso a informações privilegiadas e atualizadas na área do consumo; 

Descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO; 

Poderá influenciar a política do consumo; 

E passa a ser um dos donos da ADECO

Convidamos os consumidores a fazerem parte da associação. Você que ainda não é associado (a), associe-

se e faça parte deste movimento que protege os direitos e legítimos interesses dos consumidores. Você que

já é nosso associado(a) fale com os seus familiares e amigos sobre a ADECO e demonstre os benefícios  de

se associar. 

O associado(a) da ADECO tem acesso a muitas vantagens que vão desde: 

Envie um e-mail para informacaoadeco@gmail.com manifestando seu 

interesse em associar-se, ou acesse o nosso site: www.adeco.cv
ASSOCIE-SE  

Caro  consumidor e associado (a) esteja atento às nossas redes sociais, partilhamos conteúdos e temas de

interesse sobre consumo, cidadania e ambiente. NÃO PERCA! Esses conteúdos também são disponibilizados

nas rádios parceiras da associação, através dos nossos programas.   

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.

Lista Programas de Rádio  

CONVITE AOS ASSOCIADOS (AS) E CONSUMIDORES 

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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https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/programa-televisivo/
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

