
A Associação para Defesa do Consumidor lançou no

passado dia 26 de julho, o Índice de Consumo

Essencial. Uma ferramenta proposta pela ADECO, com o

propósito de dotar a associação e os consumidores com

uma ferramenta que traduza de forma simples o impacto

do custo de um agregado de bens e serviços na vida dos

consumidores. 

O novo Índice de Consumo Essencial que numa fase

inicial será aplicado na ilha de São Vicente, é uma

iniciativa da ADECO e foi elaborado pelo Ex-Presidente

do Conselho de Direção, Marco Cruz em colaboração

com a Nutricionista Pedrina Rocha. Sendo um dos

objetivos determinar o custo total mensal de bens

essenciais para sobrevivência de um consumidor adulto

saudável. 

Mensagem aos associados (as) 
Esta é mais uma edição do Boletim

Inform@tivo da ADECO, onde pode encontrar

informações e notícias que marcaram a

associação e o mundo consumerista. 

Temos a missão de o informar sobre os seus

direitos e deveres enquanto consumidor, mas

você caro associado (a), também tem uma

missão muito importante. A missão de fazer

valer os seus direitos sempre que sinta que

estão sendo postos em causa.

Para isso temos um trabalho conjunto a fazer,

lutar para a promoção dos direitos dos

consumidores em Cabo Verde.

Ajude-nos a promover esta causa, partilhe

com os seus amigos e familiares a importância

e os benefícios de ser associado (a) da

ADECO, fazendo-os entender que só uma

associação de consumidor forte pode fazer

valer os direitos dos consumidores. 

Consumidores somos todos nós!
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LANÇAMENTO DO 
ÍNDICE DE CONSUMO ESSENCIAL - ICE

NESTA EDIÇÃO
Lançamento do ICE - P/1

Alimentação em época de verão - P/2 

Prazos de validade de gêneros 
alimentícios - P/4

Como proteger o seu telemóvel e os seus 
dados em caso de roubo - P/3

Para saber mais sobre este indicador e sua

especificidades, clique aqui !

https://adeco.cv/wp-content/uploads/2022/07/Metodologia-de-Calculo-ICE-ADECO.pdf


Uma boa alimentação traz benefícios para a disposição

física, para o humor, para o sono e para a pele. Durante

o verão, é especialmente importante manter o corpo

bem hidratado e a pele bem protegida. Para isso, é

importante manter um cardápio nutritivo e saudável, que

reflita no bom funcionamento do organismo. Confira

então as dicas da nutricionista Ira Lima, para se

alimentar de forma saudável especialmente durante os

dias mais quentes do ano.  Assista Aqui

Ser vítima de roubo ou furto é uma situação bastante

desagradável, mais complicado é quando o alvo do

roubo é o seu telemóvel, pois os telemóveis atuais são  

verdadeiros computadores. Os aparelhos mais

modernos guardam uma boa quantidade de nossas

informações pessoais, além de aplicativos que

garantem acesso a contas bancárias e outras áreas

sensíveis.

 Rastrear e apagar seus dados de forma remota;

 Bloquear o telemóvel através do IMEI;

 Comunicar o ocorrido ao banco;

 Registar uma queixa à Polícia;

 Alterar suas senhas;

O que fazer se seu telemóvel for roubado?

Agir rapidamente é fundamental para evitar que qualquer valor seja levantado de suas contas e que sejam

evitadas fraudes e golpes utilizando o aparelho.

1.

2.

3.

4.

5.

Rastrear e apagar os dados do telemóvel roubado de forma remota

Pelo sistema operacional do smartphone é possível rastrear, bloquear e apagar de forma remota os dados

do telemóvel a partir de um navegador de internet. 

É recomendado que essa seja a primeira providência a ser tomada, pois uma vez que o bloqueio da linha

junto à operadora é realizado, perde-se o acesso remoto aos dados do aparelho.

Telemóvel roubado: o que você deve fazer para proteger
seus dados ou até recuperar seu aparelho segundo o
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
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https://youtu.be/E4foM26Ka6U


Bloquear o telemóvel roubado através do IMEI 

Comunicar o ocorrido ao banco

Registar uma queixa à Polícia

Alterar suas senhas

Para aparelhos Android, faça isso pelo Encontre Meu Dispositivo do Google, e em aparelhos iOS (Apple), isso

pode ser feito pelo iCloud. Ative previamente a busca por localização do seu dispositivo para ativar

remotamente o bloqueio do telemóvel.

O bloqueio é feito perante sua operadora e através do número de identificação do aparelho, o IMEI. 

Ele pode ser encontrado na caixa do aparelho; na traseira do aparelho em uma etiqueta colada na bateria

ou na bandeja do cartão SIM; através do site de seu sistema operacional (Apple, Android, entre outros);

Discando pela chamada de telefone *#06# e o número aparecerá na tela do telemóvel. Você pode deixar

esse número anotado por precaução. Para isso, é necessário ligar de um outro aparelho, seguindo as

instruções indicadas e fornecendo os dados necessários. A recomendação é que você tenha o número do

IMEI guardado e acessível para o caso de ter telemóvel roubado.

Preventivamente, coloque uma senha no seu telemóvel e coloque a opção da tela se bloquear no menor

tempo possível (geralmente, 30 segundos).

Entre em contato com seu banco e outros serviços financeiros de aplicativos que você possui instalados no

telemóvel, como de carteiras digitais, e informe o ocorrido, solicitando o imediato bloqueio dos cartões,

contas e operações. 

É essencial fazer uma queixa para que tenha um comprovante do ocorrido. Isso pode ser feito pessoalmente

em qualquer delegacia de polícia. A queixa também é importante para notificar as autoridades de

segurança sobre os problemas enfrentados pelos cidadãos.

Por fim, é recomendável a alteração de senhas de e-mails e redes sociais, bem como o encerramento de

sessão em contas que você possui no aparelho, o que pode ser feito de forma remota por computador. 

Em plataformas como o Facebook e o Instagram, por exemplo, é possível verificar todos os locais e

aparelhos onde seu perfil está ligado e desconectá-los na aba “segurança”, dentro de “configurações”.

Preventivamente, recomendamos que nunca anote suas senhas em um bloco de notas virtual desprotegido

(sem senha) e que ative a verificação de duas etapas em todos os aplicativos possíveis (como o WhatsApp,

Instagram e Facebook).

Fonte: Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
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https://www.google.com/android/find
https://www.icloud.com/
https://idec.org.br/dicas-e-direitos/celular-roubado-saiba-o-que-fazer
https://idec.org.br/dicas-e-direitos/celular-roubado-saiba-o-que-fazer


Segundo o Decreto-Lei n.º 24/2009 de 20 de

julho, que estabelece as normas de rotulagem dos

géneros alimentícios destinados a serem

fornecidos diretamente ao consumidor final, bem

como as que regulam determinados aspetos da

sua apresentação e publicidade, as datas de

validade são apresentadas de duas formas

distintas, a data limite de consumo e a data de

durabilidade mínima.

1. Data Limite de Consumo

A data limite de consumo é precedida pela

expressão “consumir até”,  o que quer dizer que o

alimento não pode ser consumido depois da data

indicada no rótulo da embalagem, pois pode

implicar num perigo para a saúde humana. No

rótulo da embalagem deve estar indicada o dia, o

mês e, eventualmente, o ano, sempre seguindo

está ordem descrita.

A data limite de consumo é estabelecida pela

entidade responsável pela rotulagem do alimento,

ou seja, o fabricante. A comercialização dos

géneros alimentícios que já tenham ultrapassado

a data limite de consumo é expressamente

proibida. São exemplos desses alimentos, os

alimentos muito perecíveis como a carne, o peixe

ou o leite (pasteurizado) e derivados.

2. Data de Durabilidade Mínima

A data de durabilidade mínima é apresentada de

duas formas, consumir de preferência antes de,

nas situações em que a data indique de forma

expressa o dia; e consumir de preferência antes 

Prazos de Validade de Gêneros Alimentícios
Diferença entre data limite de consumo (consumir até) e a

 data de durabilidade mínima (consumir de preferência antes de).

do fim de, nas situações em que a data indique

somente o mês, ou o ano, etc. É referenciado

para alimentos cuja composição possibilita a sua

conservação por tempo prolongado, e o seu

consumo não constituir perigo para a saúde

humana, visto que, o alimento ainda mantém as

suas propriedades de qualidade durante o

período configurado.

São alimentos cuja composição permite que

sejam armazenados durante períodos mais longos

de tempo, podendo ser consumido desde que as

regras de conservação sejam respeitadas. É o

caso dos bens alimentares menos perecíveis,

como conservas, congelados, cereais, massas,

entre outros.
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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. 

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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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  

Caro associado e associada da ADECO, atualize seus dados pessoais de sócio e

ajude a associação nesta luta pela promoção e defesa dos direitos dos

consumidores de Cabo Verde.  Esta base de dados permite uma melhor gestão

das informações e comunicação com os sócios. Os sócios da ADECO deverão

atualizar os seus dados pessoais enviando para o endereço de email:

informacaoadeco@gmail.com os seguintes dados: cópia de B.I/ CNI/

passaporte, telefone, e-mail e endereço. 

Campanha de Atualização de Dados

Podem também contactar a associação através do telefone 2327033, telemóvel 9733230, 5273645 ou ainda

na sede em SÃO VICENTE: Mindelo, Bairro de Holanda, Monte Sossego, atrás das oficinas da Câmara

Municipal, ou nas delegações nas ilhas: SAL: Espargos, Associação Valorizar Sal / Centro de Intervenção

Socioeducativo Kim Barbosa. SANTIAGO: Praia, Rua Serpa Pinto, frente ao cinema do Plateau, Instalações da

Associação Zé Moniz. Contamos com a colaboração de todos!

Os dados são requeridos como meio de identificação, atualização dos dados como associado, regularização

da situação do indivíduo como associado e a preparação do dossier físico de identificação do associado.

Assista ao Vídeo

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://www.facebook.com/ADECO.CaboVerde/videos/614276995880595/

