
O que os nosso associados têm a dizer nos 24
anos da única associação de Defesa do
Consumidor de Cabo Verde . P-2

Mitos e Verdades sobre a ADECO - Todos os
consumidores têm os mesmos benefícios que os
associados da ADECO? . P-4

Telefone: 2327033

Móvel. 9733230/ 5273645 

SEDE - C.P. 330

Bairro Holanda - Monte Sossego

São Vicente 2110, Cabo Verde

Alimentos fora de prazo e os seus impactos . P-3

Educação Financeira - 1 de Junho, Dia das Crianças
"Vamos Falar de Dinheiro". P-3

NESTA EDIÇÃO

Festa de informação nos 24 anos da ADECO. P-2

 

Para celebrar os 24 anos da ADECO, a única

associação de defesa dos direitos do consumidor em

Cabo Verde, a associação realizou no dia 21 de maio,

na Praça Dom Luís em Mindelo, a "FESTA 24 ANOS DA

ADECO". Um evento que marcou a celebração do

nosso aniversário, mas também permitiu a troca e a

partilha de informação com os consumidores e

associados (as).  

Se você associado (a) não esteve presente, saiba que

vai encontrar aqui, toda a informação sobre esta

atividade e outros acontecimentos que marcaram a

celebração do 24º aniversário da ADECO. 

Como sempre deixamos o convite para interagir

conosco nas nossas redes sociais e para partilhar os

nossos conteúdos com amigos e familiares, pois juntos

somos mais fortes, nesta que é uma causa de todos. 

Consumidores somos todos nós.
Página 1 

J U N H O  D E  2 0 2 2  
33

A obrigatoriedade na disponibilização do Livro de
Reclamações . P-4
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A “Festa 24 anos da ADECO”

foi realizada no passado dia 21

de maio, na Praça Dom Luís em

São Vicente, e contou com

stands informativos sobre a

associação e suas áreas de

atuação.

Clique Aqui

"É sempre bom quando conseguimos

esclarecer as pessoas. 

Somos consumidores, mas muitas vezes não

conhecemos os nossos direitos, e nem

sabemos como agir. E penso que esta

atividade é para continuar.

Por exemplo, eu vim e já adquiri algumas

informações que tinha alguma dúvida".  

 

 

A ADECO completou 24 anos no

passado dia 20 de maio, e para

celebrar a data organizou uma

festa de informação para os

consumidores.

FESTA DE INFORMAÇÃO 
24 ANOS DA ADECO

A VOZ DOS CONSUMIDORES

A ADECO contou com o apoio

de empresas e especialistas que

prestaram informação aos

consumidores em diferentes

áreas do consumo.

Os visitantes tiveram a

oportunidade de esclarecer

dúvidas sobre consumo

sustentável e saudável, energia

e água, serviços financeiros,

informação juridica e direitos do

consumidor.

Ainda durante a festa os

visitantes associaram-se à

ADECO e visitaram várias

exposições de cartazes, entre

eles a exposição de fotos

"Matiota é Nossa". 

A ADECO agradece aos

patrocinadores e colaboradores

pela parceria, que contribuiu

para sucesso do evento.

Saiba mais sobre este evento e

os acontecimentos que

marcaram a "Festa 24 anos da

ADECO".  

"Passei pelo stand da Electra e os

esclarecimentos que me passaram, levarei 

 comigo.  E é sempre bom nos mantermos

informados. E parabéns à ADECO pelos 24

anos. 

Tenho acompanhado desde o início o

trabalho que a ADECO tem feito e como tem

ganhado terreno a nível nacional o que é

muito bom".

Amélia Pinto 

Reações de alguns consumidores e associados presentes na festa

"Esta Festa é uma forma da ADECO

deslocar-se até as pessoas, estamos num

espaço urbano, e quem deambula hoje pela

cidade tem a oportunidade de participar

nesta festa que corresponde aos 24 anos

desta associação que se preocupa com os

consumidores".

"Tive a oportunidade de observar o que vocês

têm feito a nível ambiental, da saúde e

cidadania fiscal. Também tive a oportunidade

de associar à ADECO, o que é uma forma de

eu contribuir. E aqui lanço um apelo para que

as pessoas se associem à ADECO".  

Carlos Santos
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https://youtu.be/0ymZNr-4IJg
https://youtu.be/0ymZNr-4IJg


Na rubrica "ADECO Mirim", transmitida no nosso

programa "Defesa do Consumidor", Inês Lima traz

dicas de educação financeira para os mais

pequenos. 

A educação financeira desde a infância contribui

para que as crianças se tornem adultos mais

conscientes em relação ao dinheiro. Permitindo

que as crianças compreendam desde cedo a

importância do esforço e da recompensa, de

refletir sobre seus desejos e necessidades, e fazer

boas escolhas de consumo. 

Convide a sua criança para assistir este episódio

consigo. Clique Aqui

Em Cabo Verde, apenas podem ser colocados no mercado géneros alimentícios seguros. São considerados

seguros, os géneros alimentícios não prejudiciais para a saúde, aqueles próprios para consumo humano e

que estejam em conformidade com as disposições da legislação nacional que regem os requisitos de

segurança dos géneros alimentícios (Decreto-Legislativo nº 03/2009, de 15 de junho).

Comer um alimento fora do prazo de validade pode ocasionar intoxicações e infeções causadas

por bactérias como a Escherichia coli e Salmonella spp. Elas causam dores abdominais, vômitos,

calafrios, febre, diarreias e podem até levar à morte. Portanto, tenham muito cuidado e vamos juntos

vencer esse grave problema de saúde pública. Clique aqui para ler o artigo completo.

ALIMENTOS FORA DE PRAZO E OS SEUS IMPACTOS      
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1 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DAS CRIANÇAS  

https://youtu.be/wMa6EwKUc5A?t=18
https://youtu.be/wMa6EwKUc5A?t=19
https://adeco.cv/artigos/prazo-de-validade-dos-alimentos/


Assista Aqui

A LEI DO LIVRO DE RECLAMAÇÕES (Nº19/2008 DE 9 DE JUNHO) 
COMPLETA 14 ANOS
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Sabia que é OBRIGATÓRIO que todos os estabelecimentos disponham e disponibilizem,

GRATUITAMENTE e IMEDIATAMENTE o Livro de Reclamações quando este for solicitado? 

O  Livro de Reclamações encontra-se no formato de 3 vias: a empresa reclamada deve enviar o original à

autoridade reguladora do setor, o duplicado é destinado ao consumidor e o triplicado fica conservado

no Livro. 

É fundamental a identificação das partes envolvidas e de forma resumida expor o que motivou a

reclamação. Quando o consumidor achar que não está tendo resposta relativamente à sua reclamação,

o próprio consumidor pode enviar cópia do seu duplicado à reguladora. Clique aqui e saiba mais sobre

o LIVRO DE RECLAMAÇÕES.

Quando o consumidor decide adquirir um produto ou serviço, ele procura produtos

e serviços de qualidade, a preços acessíveis e também um bom atendimento. 

Mas quando não fica satisfeito, o consumidor têm o direito de reclamar. 

“Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os

associados da ADECO?” o que você acha, é Mito ou

Verdade? 

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: 

CONVITE AOS ASSOCIADOS (AS) E CONSUMIDORES 

https://youtu.be/gEQBEG9VMS4?list=PLSjf5ii4cqukgK3VUnF5RS9JBFyqnVhnx
https://youtu.be/gEQBEG9VMS4?list=PLSjf5ii4cqukgK3VUnF5RS9JBFyqnVhnx
https://youtu.be/WxT-Sc_TTaU?t=4
https://youtu.be/WxT-Sc_TTaU?t=4


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.   

Envie um e-mail para informacaoadeco@gmail.com manifestando seu 
interesse em associar-se, ou acesse o nosso site: www.adeco.cv

ASSOCIE-SE  

Acompanhe o nosso programa de televisão "Defesa do Consumidor" todas as quintas-feiras, a partir das

19h45 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.

Lista Programas de Rádio  

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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A equipa da ADECO agradece a todos os

associados, associadas e consumidores que

estiveram presentes na "FESTA DOS 24 ANOS DA

ADECO" e todos e todas que enviaram mensagens,

comentários de carinho e incentivo.

Seguimos trabalhando na busca por uma sociedade

mais justa e sustentável e na proteção dos direitos e

interesses dos consumidores cabo-verdianos.

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

