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Mensagem aos Associados e Associadas

 dinheiro fica retido no 

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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"Um consumidor INFORMADO é um      
consumidor que luta pelos seus direitos"

O que fazer quando o seu 

 caixa automático?
Dicas de 

Regresso

 às aulas 

sustentável 

Atividades da ADECO P/5

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


Nos tempos difíceis que vivemos, mais do que

nunca, torna-se necessário o associativismo em

defesa das causas comuns. Causas que visam

defender princípios, valores e direitos que devem

nortear uma sociedade justa, menos desigual e

salvaguardar direitos inalienáveis dos cidadãos,

mormente, se não existem instituições públicas

vocacionadas e capacitadas para efetivar esse

desiderato. É assim que vejo a ADECO. Por isso

sou e continuarei a ser sassociado.

  

A ADECO é uma associação nacional, com sede em São

Vicente e delegações em outras ilhas, que presta um

serviço público de defesa do consumidor, entre outros,

suportada apenas por um conjunto de associados (as),

poucos, considerando o panorama nacional, e parceiros

que reconhecem a sua bondade, legitimidade e feitos. Se

por um lado existem entidades públicas que têm

amparado a associação, nomeadamente o Governo, a

Câmara Municipal do Sal, da Boa Vista, entretanto,

infelizmente, nem todas as entidades públicas têm tido a

lucidez de entender o papel e o alcance da ADECO para

apoiá-la corretamente. Nem que fosse para cumprir o

que está estipulado na legislação vigente e parcerias já

celebradas. 

Em concreto, o exemplo da Câmara Municipal de São

Vicente por incumprimento do protocolo celebrado com

a Associação em 2009 e que ainda anda na alçada da

Justiça, pese embora decisão de primeira instância a

favor da ADECO. Perante o que tenho assistido,

questiono: como é possível tamanha insensatez e falta de

lucidez? 

Como é possível que a uma missão comum de grande

valia, para o país e para a ilha, seja negada o apoio

merecido

e protocolado por, simplesmente, prevalecer a cultura

do “eu quero, posso e mando”?

A defesa do consumidor é a defesa de todo o cidadão sem

nenhum tipo de descriminação, quem quer que ele seja,

é defender o tão clamado “povo” que é lembrado

convenientemente nas eleições, é defender quem está,

quem entra e consome produtos e serviços no país. 

É elevar a nossa qualidade de produtos e serviços

existentes, assim como a satisfação do consumidor.

É reclamar quando for imperativo, é sugerir e orientar

quando necessário. Portanto, razão mais que suficiente

para as instituições públicas apoiarem missão tão nobre

que tem sido seguida e conseguida com a abnegação de

associados (as) e voluntários, na medida do possível. Já

agora, é uma associação aberta a todos, pelo que

qualquer cidadão pode se associar e apoiar a causa de

defesa do consumidor, particularmente, neste tempo

onde as situações de consumo encontram-se

condicionadas por fenômenos como a inflação e a

especulação. 

Portanto, fica o apelo: seja associado (a) da ADECO!

Recentemente um grande contributo da ADECO foi

posto ao serviço da sociedade Cabo-verdiana e

Mindelense, por já ter sido aplicado à realidade de hoje

de São Vicente, o ICE – Índice de Consumo Essencial,

com todos os créditos pelo trabalho desenvolvido pelo

ex-Presidente e associado Marco Cruz e a nutricionista

Pedrina Rocha. Este instrumento, procura indicar de

forma simples, compreensível e acessível o custo de vida

unitário mensal, por adulto saudável, considerando as

suas despesas essenciais como: alimentos, eletricidade,

gás butano, água, habitação e comunicação. 
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O CONSUMIDOR
 é o povo, somos todos nós!
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Este instrumento pode servir de norteador do

consumidor nas suas despesas necessárias e discussão

de políticas públicas salariais tendo em conta a base

realista em que se assenta, podendo ser aplicado em

cada ilha enquadrando as suas particularidades e o seu

real custo de vida.

Para São Vicente, o valor estimado do ICE – Índice de

Consumo Essencial foi calculado em 20.373 ECV (Vinte

mil, trezentos e setenta e três escudos), sendo que 12.255

ECV (doze mil, duzentos e cinquenta e cinco escudos) é

relativo apenas a despesas com alimentação. O valor

calculado para o consumo essencial em São Vicente está,

evidentemente, acima do salário mínimo nacional em

cerca 57% desse valor, correspondendo a uma diferença

de 7.373 ECV (Sete mil, trezentos e setenta e três

escudos). 

Isto é, o salário mínimo nacional tem um déficit de

menos 7.373 ECV (Sete mil, trezentos e setenta e três

escudos) comparado ao valor calculado para o ICE na

ilha, significando igualmente que o salário mínimo

recebido não possibilita realização digna de despesas

básicas essenciais de um indivíduo saudável.

Creio eu, razão mais que suficiente para se aplicar o ICE

nas demais ilhas, analisar e comparar com a média

nacional, considerar outros indicadores relevantes e ser

atualizado o salário mínimo nacional. Seria justo. Pois é

disto que se trata a ADECO: promoção da justiça,

igualdade e segurança na relação de consumo também

apoiando orientação de retribuição digna para consumo

do essencial. Bem-haja, ADECO!

Nelson Faria 
Secretário do Conselho de Direção da ADECO

Já aconteceu, com você, ter o dinheiro retido no caixa

automático ao tentar fazer um levantamento?

Se você foi fazer um levantamento e o dinheiro não saiu,

primeiramente verifique se o valor foi descontado da sua

conta. Caso não consiga verificar no mesmo caixa eletrônico

por erro do sistema, procure outra máquina mais perto. 

Se tiver acesso ao seu extrato através do telemóvel, fica mais

fácil ainda verificar rapidamente. Se foi verificado que não

houve o desconto do valor, sem problemas!

É só fazer o levantamento novamente em outro caixa

eletrónico. 

  O que fazer quando o seu dinheiro fica retido no caixa automático?



Mas se o valor foi descontado da sua conta e o dinheiro não saiu, o cliente deverá apresentar uma reclamação ao

Banco que emitiu o cartão, juntamente com o comprovante da transação. Caso não possua o comprovante, deverá

identificar o local, data e hora (aproximadas) da transação em questão. 

A agência bancária, terá de analisar a situação e assim proceder ao pagamento ao consumidor ou fazer o estorno do

lançamento que ele possa ter registado na conta bancária. O banco que com todos os elementos comprovativos da

falha no sistema do caixa automático se negar a analisar e resolver o caso do cliente, pode ser alvo de uma

reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, SISP (Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos)

ou até mesmo ao BCV (Banco de Cabo Verde).

PODES USAR OUTRA VEZ! Por exemplo, muitos

materiais escolares do ano passado continuam em

bom estado e podem ser usados ainda. É preciso

verificar os materiais escolares que ainda podem

ser utilizados e o que precisa ser  comprado (esta é

uma tarefa para miúdos e graúdos).

Com a chegada do mês de setembro é tempo de voltar à

escola e começar a preparar o novo ano letivo. É preciso

adquirir novos materiais escolares, e garantir que, entre

canetas, cadernos e outros objetos, está tudo pronto

para esta etapa.  Contudo o início de um novo ano letivo

traz  também alguns desafios. Um deles é a gestão do

orçamento familiar: é preciso comprar material escolar

e isso representa um esforço financeiro extra. Saiba

como poupar no regresso às aulas. Porque: SE ESTA

BOM ...

No caso dos materiais que tem de ser comprado, as

crianças podem ajudar os pais a fazer a lista do que

realmente é necessário. Evitando assim gastos

extras com pedidos para acumulação de coisas, que

depois podem terminar poluindo o meio ambiente.

Ao ir comprar os materiais da lista, deve ser evitado

o pedido de materiais só pela marca ou desenhos

que está na moda. Cadernos de marca branca

podem ser comprados e de seguida serem

customizados e personalizados. Assim sobra mais

dinheiro para um passeio em família por exemplo. 

Antigamente existia o costume de os irmãos mais

novos herdarem livros ou uniformes escolares dos

irmãos mais velhos. É uma boa forma de poupar e

ser amigo do ambiente. Este costume pode ser

reavivado na sua família! Ou então pode-se doar o

que já não se utiliza a pessoas mais necessitadas. E

para isso é preciso cuidar dos materiais escolares,

pois no futuro podem servir a outros.

E vocês lá em casa já conheciam ou praticavam essas

dicas? Existe alguma outra que querem partilhar

conosco?

Então conta-nos nas redes sociais da ADECO!

Dicas de 

Regresso

 às aulas 

sustentável 
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https://www.santander.pt/salto/gerir-orcamento-familiar


Assista Aqui

A Associação para Defesa do Consumidor-ADECO

reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária, no

passado 11 de agosto em Mindelo, no Anfiteatro do

Liceu Ludgero Lima, para apresentação e discussão

do Relatório de Atividades e Contas do ano 2021: a

fraca adesão a assembleia e o subsídio que a Câmara

Municipal de São Vicente deve a ADECO foram os

pontos mais comentados pelos associados (as)

presentes. Assista Aqui

O projeto Educação Financeira para um Consumo

Consciente executado pela ADECO, financiado pela Anne

Fransen Fund através da Consumers International,

promoveu nos dias 01 e 02 de setembro a "Oficina Gerir

bem o seu Dinheiro para uma melhor Qualidade de Vida"

para ajudar os consumidores vulneráveis, sobretudo

mulheres, da ilha de santiago a gerirem bem o seu

dinheiro. 

As referidas oficinas, orientadas pela Técnica Financeira

Rosalina Lima decorreram na Sala do Centro de Educação

Ambiental na Direção de Ambiente e Saneamento - Parque

5 de Julho, cidade da Praia. Assista Aqui

Você entrou em um novo imóvel, mas o ex-inquilino que

saiu não pagou a conta de energia elétrica ou da água,

levando ao corte do fornecimento. O que fazer nesse caso?

Essa é uma dúvida recorrente de muitos proprietários ao

reaver um imóvel alugado ou até mesmo de novos

inquilinos ao entrarem em um novo endereço. 

Após pedirem o restabelecimento do serviço, muitos são

surpreendidos com a responsabilidade de arcar com

pagamento da dívida deixada pelo inquilino anterior.

 

ADECO Responde a dúvida de consumidor sobre dívida de eletricidade 
não paga por antigo inquilino. 

Há quem prefira quitar as dívidas para se livrar da pendência, entretanto a obrigação de restabelecer o serviço,

independentemente do pagamento do antigo morador, não é sua. A jurista Janilza Oliveira esclarece  de quem é a

responsabilidade e como agir perante está situação. 

ATIVIDADES DA ADECO 
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https://youtu.be/8yNzsYtBRGo?t=18
https://youtu.be/i-K28gWTuys
https://youtu.be/zPoLjByQ79k
https://youtu.be/ZqX8ld8bcXE
https://youtu.be/TH-EP4K_4bI?t=22


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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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 e ajude a

associação nesta luta pela promoção e defesa dos direitos dos consumidores de

Cabo Verde.  A base de dados permite uma melhor gestão das informações e

comunicação com os associados (as). Devem atualizar os seus dados enviando

para o endereço de email: informacaoadeco@gmail.com os seguintes dados:

cópia de B.I/ CNI/ passaporte, número de telemóvel ou 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/

