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MENSAGEM AOS 
ASSOCIADOS E ASSOCIADAS 
Olá associados(as) damos boas-vindas ao mês de julho com o
Boletim Informativo, com todas as notícias e atividades da
ADECO. 

Iniciamos este boletim informativo, falando sobre mais

uma vitória da associação para defesa do consumidor. A

associação recebeu mais um financiamento, da Anne

Fransen Fund, para executar projeto na área financeira.

O Projeto “ Educação Financeira para um Consumo

Consciente” pretende promover capacidades nas

pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e

pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a

desenvolverem competências que contribuam para uma

sociedade com hábitos de consumo mais conscientes.

Projeto “ Educação Financeira para 
um Consumo Consciente”- P.1 /2

Virose: O que são, sintomas e
Prevenção? - P. 3

Quando o assunto é créditos, é normal
ouvir falar da TAEG. O  que é ? - P. 4
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É da obrigação do vendedor expor o
preço e as informações dos produtos e
serviços que comercializam? - P. 4

Atividades da ADECO  - P. 5

SEGUE-NOS NAS 
REDES SOCIAIS 

Telefone: 2327033
Móvel. 9733230/ 5273645 
Endereço Sede - C. P. 330
Bairro de Holanda - 
Monte Sossego, São Vicente 
2110, Cabo Verde

Mitos e Verdades sobre a ADECO 
Para reclamar na ADECO é preciso 
ser associado? - P.2

http://facebook.com/ADECO.CaboVerde
http://youtube.com/adecoconsumidor
http://twitter.com/ADECO_CV
https://adeco.cv/
https://www.youtube.com/watch?v=ECBg_j4FEDs
https://www.youtube.com/watch?v=ECBg_j4FEDs


EDUCAÇÃO FINANCEIRA  
para um 

 

 
CONSUMO CONSCIENTE

 

Quando a pandemia da COVID-19

parecia finalmente dar tréguas e

devolver um pouco de normalidade

às nossas vidas, o mundo é

abalado por uma nova crise,

provocada pela guerra na Ucrânia.

A invasão russa à Ucrânia está a

criar instabilidade nos mercados

financeiros, e os efeitos refletem-

se nos preços da energia e dos

alimentos.

O projeto “Educação Finnaceira para um Consumo Consciente”, desenvolvido pela Associação para

Defesa do Consumidor e financiado Anne Fransen Fund, pretende promover capacidades nas pessoas

mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a

desenvolverem competências que contribuam para uma sociedade com hábitos de consumo financeiros

mais conscientes.

O projeto tem a duração de um ano, teve início em maio de 2022 e termina em maio de 2023. Para

incutir nos consumidores os hábitos de poupança e consumo consciente, será criado um Gabinete de

Orientação Financeira, com atendimento presencial e online, serão produzidos programas televisivos

sobre literacia financeira, e para educar informar e empoderar os consumidores vulneráveis serão

realizadas ações de sensibilização. 

Se você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientação financeira sobre orçamento familiar,

crédito e poupança, fique atento às nossas plataformas digitais, ou ainda contacte o nº 9567445, envie 

 um email para  informacaoadeco@gmail.com para mais informações. 

Ser associado ou associada da ADECO tem muitos

benefícios.  Muitos consumidores têm dúvidas quanto à

questão: Para reclamar na ADECO é preciso ser

associado(a)?  Saiba se é Mito ou Verdade. Assista Aqui

Cabo Verde ainda recuperando

dos efeitos da COVID-19, viu-se

também declarada em situação de

emergência social e económica

devido à guerra na Ucrânia.

Tempos difíceis costumam reforçar

a importância da educação

financeira. No cenário atual muitas

famílias acabaram enfrentando

situações de perda do emprego,

corte de salário ou queda

acentuada na renda, mesmo

aquelas que contaram com auxílios

emergenciais do governo. 
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VIROSE: O QUE SÃO, SINTOMAS E FORMAS DE PREVENÇÃO: 
Viroses são caracterizadas como infeções causadas

por vírus. Isso significa que doenças como sarampo e

até infeções gastrointestinais e respiratórias são

consideradas viroses. Porém, quando falamos da

conhecida virose, englobamos principalmente as

infeções gastrointestinais - extremamente populares e

a causa de milhões de casos de diarreia no mundo

todo. 

Os sintomas incluem: náuseas e vômitos, diarreia, dor
abdominal, febre e até mesmo desidratação nos
níveis mais graves.

Entre as causas de viroses destaca-se a ingestão de

alimentos contaminados. 
O chamado norovírus afeta principalmente os adultos
e é o responsável pelas gastroenterites, quadro
comum em crianças, mas que também pode afetar a
população de uma forma geral - principalmente
aquelas que vivem em comunidades fechadas. Não é
por acaso que, um histórico de ingestão de alimentos
não pasteurizados, não cozidos ou frutos do mar
costuma levantar suspeitas para um diagnóstico de
viroses.
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Além dos alimentos, as fezes também podem ser uma

fonte de contaminação, o que pode acontecer pela

via fecal-oral (ou seja levar as mãos contaminadas a

boca) e pelo contato entre pessoas. Em crianças, o

quadro mais comum é causado pelo rotavírus. 

5 formas de prevenção: 
1 - Lavar as mãos - É recomendado lavar as mãos
sempre antes de comer, antes e depois de ir ao
banheiro, e sempre que espirrar ou tossir, porque
assim o risco de ter vírus nas mãos é menor. As mãos
são a principal forma de se ter contato e facilitar a
entrada no corpo do vírus que estiver espalhado pelo
ar e/ou em superfícies. 
2 - Ficar distante do doente: Uma pessoa com virose
pode contaminar todos ao seu redor, principalmente
quando tem episódios de tosse, vômito ou diarreia,
porque o vírus normalmente está nesses fluidos
corporais, que apesar de serem invisíveis ao olho nu,
podem contaminar diversas superfícies e, até mesmo,
se espalhar pelo ar, no caso de doenças respiratórias. 

3 - Não partilhar toalhas, talheres e copos – não

compartilhe a sua toalha. Talheres, copos e pratos

também devem ser de uso pessoal, e

preferencialmente devem ser lavados com água

quente e sabão para eliminar qualquer vírus que

possam estar nestes objetos. 

4 – Higienizar bem os alimentos e evitar alimentos

crus e mal cozidos. Sendo de extrema importância

reforçar os cuidados com a alimentação para que

não haja a ingestão de alimentos contaminados e

que trazem riscos à saúde. 

5 - Tomar as vacinas necessárias: a vacinação é

uma boa forma de evitar a contaminação e no caso

do rotavírus apesar de não proteger a pessoa

vacinada 100% contra a crise de vômito e diarreia

causada pelo vírus, no entanto, ela atenua os

sintomas, caso a pessoa seja contaminada, de

forma a apresentar sintomas mais leves e

suportáveis, enquanto durar a gastroenterite.

Janete Évora
Nutricionista  



QUANDO O ASSUNTO É CRÉDITOS, É NORMAL OUVIR FALAR DA TAEG. O QUE É?

A sigla TAEG traduz-se em Taxa Anual de Encargos
efetivos Globais.
Este valor refere-se ao custo total do empréstimo
expresso em percentagem anual do montante do crédito,
e que corresponde ao montante de financiamento +
Encargos associados.
A TAEG é precisamente a percentagem do montante que
pediu, que se destina anualmente aos encargos
associados.  Clique aqui para ler o artigo completo,
escrito pela economista Abigail  Ferreira .

É da obrigação do fornecedor ou comerciante expor  o preço 
e as informações dos produtos e serviços que comercializam?
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Se um produto apresentar um determinado valor na prateira e na hora de pagar o valor for diferente, o
consumidor deve pagar o valor da prateleira. O não cumprimento desta medida pode configurar como
uma infração á economia, mas especificamente em especulação de preço.  

A resposta é sim!
Segundo a lei de Defesa do Consumidor Cabo-verdiano
(Lei nº 87/V/98 de 31 de Dezembro) o fornecedor ou
comerciante tem a obrigação de prestar informações
aos consumidores de forma clara e objetiva. 

Com especificações sobre:
Quantidade, preço, composição, características,
qualidade e prazos de validade. 

Consta-se ainda que em restaurantes, bares, pastelarias,
o preço e as especificações dos produtos deve estar em
locais visíveis, como no menu, e em exposição para que
o consumidor possa consultar tais informações. 

Em estabelecimentos comerciais onde o consumidor
tenha acesso ao produto sem a intervenção do vendedor
o preço deve ser exposto de forma clara e visível na
prateleira ou na própria embalagem.

As formas de pagamentos aceitas pelo estabelecimento
também devem ser comunicadas ao consumidor para
que não haja confusões na hora do pagamento.

https://adeco.cv/artigos/o-que-e-taeg/


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.   

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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Envie um e-mail para informacaoadeco@gmail.com manifestando seu 
interesse em associar-se. 

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  

ATIVIDADES DA ADECO 

ADECO realizou uma ação de sensibilização sobre

como "Gerir bem o seu dinheiro para melhor

consumir" em parceria com a OMCV-SV no âmbito

da campanha “Serviços Financeiros Digitais Justos”,

lema do DMDC de 2022. Assista Aqui

ADECO e o Fórum Cabo-verdiano da Sociedade

Civil (FÓRUM CV) juntam-se na promoção do

jornalismo credível, com a realização de um

seminário sobre "Mídia ao Serviço da Democracia

Participativa" Assista Aqui

http://facebook.com/ADECO.CaboVerde
http://youtube.com/adecoconsumidor
https://adeco.cv/
http://twitter.com/ADECO_CV
https://adeco.cv/programa-televisivo/
https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://youtu.be/i-K28gWTuys
https://youtu.be/i-K28gWTuys?t=20
https://youtu.be/i-K28gWTuys
https://youtu.be/zPoLjByQ79k

