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Olá, 

Todos os meses temos o compromisso de trazer para si
todas as informações e notícias sobre consumo. 
A ADECO é a única associação de todos os
consumidores cabo-verdianos e contamos com o apoio
de você, estimado (a) associado (a), nesta luta pela
promoção dos nossos direitos enquanto consumidores e
por mercados de consumo mais justos e sustentáveis. 

“Consumidor sustentável k t'usá Bolsa de Plást” é o mais novo projeto da
ADECO, que pretende sensibilizar os consumidores cabo-verdianos a
reduzirem o consumo de bolsas de plástico e incentivar o uso de bolsas
reutilizáveis. A ideia surgiu em 2020, com a campanha para o “Dia
Internacional Sem Sacos de Plástico da ADECO” e foi tão bem-sucedida que
evoluiu para um projeto, agora financiado pela Embaixada de França em
Cabo Verde.

PROJETO "CONSUMIDOR SUSTENTÁVEL K T'USÁ BOLSA DE PLÁST"
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durante o primeiro Congresso Internacional de Economia, em Milão, Itália. E assim em 1925 foi

comemorada pela primeira vez pelo Instituto Mundial de Bancos de Poupança.

Poupar, nada mais é do que pensar no futuro. Não é à toa que você faz uma reserva financeira com

parte do que ganha visando, mais lá na frente, ter um extra para momentos de emergência ou

necessidade. O valor a ser poupado por mês varia de pessoa para pessoa. Algumas estabelecem a

média de 10% da própria renda, enquanto outras preferem 15% ou outro valor. 

No entanto, para que isso seja possível, é fundamental que as suas despesas estejam sob controle,

para que o seu salário não fique totalmente comprometido. Para se fazer poupança é também

necessário economizar. 

Mas será que é possível poupar em tempos de crise, como a que vivemos atualmente?

O economista e Presidente da PROFIN, António Baptista, esclarece sobre esta questão.

A  celebração Dia Mundial da Poupança tem o

intuito de alertar os consumidores para a

necessidade de disciplinar gastos e conscientizar

sobre a importância de poupar para a saúde

financeira.

A criação de uma data especial para promover a

noção de poupança surgiu em outubro de 1924,

Clique aqui 

Posso trocar um produto que não apresenta defeito?

As lojas físicas não são obrigadas a trocar os produtos que

não possuem defeitos, porém, caso a loja informe que realiza

a troca, ela deve cumprir. E nesse caso, o estabelecimento

pode estipular as regras, como por exemplo exigir que seja

mantida a etiqueta do produto, a apresentação da fatura-

recibo, estipular o prazo para a troca, entre outros.

As informações sobre a política de troca devem ser

apresentadas de forma clara ao consumidor no momento da

compra.

ATENÇÃO! Não confunda política de troca do próprio

estabelecimento com o direito ao arrependimento. 

Em Cabo Verde, segundo a Lei de Defesa do Consumidor,

não existe lei de arrependimento.
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https://youtu.be/0W58fqHDyCc
https://youtu.be/0W58fqHDyCc


 "Consumidor Sustentável k t'usá bolsa de plást" o mais novo projeto

levado a cabo pela ADECO, e tem como finalidade promover durante

um ano, de outubro 2022 a setembro de 2023 a mudança de hábito

nos consumidores, reduzir o consumo de bolsas de plástico, incentivar o

uso de bolsas reutilizáveis, visando proteger o ambiente de resíduos

plásticos.

Encontrar bolsas de plástico nas praias, no mar e em toda a parte em

Cabo Verde não é difícil  Estes materiais são o inimigo público número

um na luta para reduzir os plásticos que vão parar às lixeiras e ao mar

em Cabo Verde. 

A gestora do projeto Cateline Silva, explica como é que a ADECO

através deste projeto propõe colmatar esse problema ambiental.

Perder um voo, seja por atraso ou porque é cancelado,

nunca é uma coisa boa. Contudo, saiba que tem direitos

que devem ser respeitados. O Bastonário da Ordem dos

Advogados de Cabo Verde, Hernâni Soares, explica como

proceder perante esta situação. Clique aqui 

Clique aqui 

No mês de outubro, mês em que se comemora o Dia Mundial da Poupança, o projeto "Educação

Financeira para um Consumo Consciente", numa parceria com o BCV (Banco de Cabo Verde),

promoveram uma série de atividades alusivas a Semana da Poupança. As atividades foram realizadas

nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e Santiago.  

Saiba mais sobre todos esses encontros e atividades, onde a importância da poupança foi debatida,

sempre de forma didática e numa linguagem funcional pela técnica financeira Rosalina Lima, pois a

poupança é fundamental para a concretização dos objetivos e sonhos e para a tomada de decisões

conscientes. Clique aqui 

Direito dos passageiros aéreos em caso de
perda de voo de ligação por atrasos ou
cancelamento de voo. 

Conheça o projeto "Consumidor Sustentável k t'usá bolsa de plást"
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Projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente 

https://youtu.be/ezseR0Exk0U?t=28
https://youtu.be/ezseR0Exk0U?t=28
https://youtu.be/lJD08Vh9LgU?t=34
https://youtu.be/lJD08Vh9LgU?t=34
https://adeco.cv/noticia/adeco-atividades-semana-da-poupanca/
https://adeco.cv/noticia/adeco-atividades-semana-da-poupanca/
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Lista Programas de Rádio  

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 semanais. 

Espargos - Instalações da Associação Valorizar Sal / 
Centro de Intervenção Socioeducativo Kim Barbosa. 
Telemóvel - 9553302 
adeco.delegacaosal@gmail.com

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

SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS

 

Bairro Holanda, Monte Sossego, C.P. 330,     
São Vicente, 2110, Cabo Verde
Telefone: 2327033            
Telemóvel: 9733230/ 5273645                                           
Email: informacaoadeco@gmail.com                                                    

 

 

 
Rua Serpa Pinto Plateau- Instalações 

Associação Zé Moniz 

Telemóvel - 9713874

adeco.delegacaopraia@gmail.com

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.

SEDE - São Vicente

DELEGAÇÃO: Santiago 

DELEGAÇÃO: Sal 

Assista ao Vídeo
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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. 

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.

ASSOCIE-SE  

http://facebook.com/ADECO.CaboVerde
http://youtube.com/adecoconsumidor
https://adeco.cv/
http://twitter.com/ADECO_CV
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/
https://www.facebook.com/ADECO.CaboVerde/videos/614276995880595/
https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/associar/

