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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS E ASSOCIADAS 

A última Newsletter de 2022! 

O final do ano é sempre um período importante

para relembrarmos todas as conquistas para os

consumidores e agradecer aos nossos associados,

parceiros e amigos que contribuíram para

fortalecer a nossa atuação.

Para além de agradecer por ter apoiado o nosso

trabalho ao longo desse ano, que com muito

orgulho podemos dizer que beneficia milhares de

pessoas, reforçamos aqui o quanto você 

 associado(a) é importante para continuarmos a

representar os interesses dos consumidores.

Esperamos encontrá-lo(a) novamente em breve,

nesse novo ano que se inicia! Que você e a sua

família tenham um ótimo Natal e um 2023 repleto

de felicidades!

Renovamos a promessa de continuar a defender

os direitos fundamentais de todos e cada um dos

consumidores cabo-verdianos.

Nesta edição do seu boletim Inform@tivo da

ADECO como já é habitual, destacamos temas

informativos sobre o mundo consumerista cabo-

verdianos, destacando artigos escritos por

especialistas. 

E como o Natal está a porta temos para si um

prato cheio de informação e conhecimentos para

você que quer sempre conhecer os seus direitos e

deveres enquanto consumidor. 



24 anos da Lei de Defesa do
Consumidor Cabo-verdiano.

Tempo Difícil, Consumo Racional! -
Artigo escrito por Nelson Faria,
membro da direção da ADECO.

Ê de Bô Conta - Como fazer a leitura
do seu contador de eletricidade. 

ADECO arranca a campanha
      "Prece ê na Pratelera"

NESTA EDIÇÃO 
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Anos da Lei de Defesa do 
Consumidor Cabo-verdiano24

No dia 31 de Dezembro de 2022 a  lei que rege a

defesa dos consumidores em Cabo Verde

celebra 24 anos. 

A criação desta representa um marco importante

para o consumo em Cabo Verde. 

Nesta lei estão definidos todos os direitos

fundamentais dos consumidores, bem como dispõe

sobre as formas de aplicação desta lei.

Contudo, após 24 anos, muita coisa mudou, novos

formas de consumo surgiram, os problemas de

consumo alteraram-se, para saber que aspectos

desta lei precisam ser atualizados, modificados ou

que devem ser inseridos, devido às alterações de

consumo, o jurista da ADECO Éder Brito, responde

às seguintes questões, nesta edição do Inform@tivo

da ADECO. 

Em que consiste a lei que aprova o regime 
jurídico de proteção e defesa dos 
consumidores?

A lei n.º 88/V/98 de 31 de dezembro de

Dezembro de 1998 que aprova o regime jurídico

de defesa dos consumidores tem como objetivo

principal disciplinar as relações de consumo

existentes entre os prestadores de serviço, os

fornecedores de produto e os consumidores

finais. Para materializar este objetivo, a lei define

de forma taxativa os conceitos de consumidor

final, fornecedor de produtos e prestador de

serviços, e discrimina de forma exemplificativa os

direitos do consumidor. A lei apresenta a definição

do consumidor final como a pessoa física a quem

seja fornecido produtos ou prestado serviços para

uso e consumo pessoais, ou seja, o consumo ou a

utilização do produto fornecido ou do serviço

Informação Jurídica - Pensão de 
Velhice do INPS.

prestado não pode ter um fim profissional. (ex.

compra de uma televisão para a sua residência

familiar, contratação do serviço de internet para

uso doméstico).

Os conceitos de fornecedor de produtos e

prestadores de serviços são definidos como

quaisquer entidades privadas e públicas. (ex.

sociedades comerciais, associações, administração

pública, autarquias locais).

Os seguintes direitos são discriminados a título

indicativo: à qualidade dos bens e serviços; à

proteção da saúde e da segurança física; à

formação e à educação para o consumo; à

informação para o consumo; à proteção dos

direitos econômicos e; à prevenção e à

reparação dos danos patrimoniais e não

patrimoniais que resultem da ofensa de

interesses ou direitos individuais homogêneos,

coletivos ou difusos. 

Dicas a ter em conta antes de pedir o
“Crédito Pessoal”



O consumidor atual e as próprias formas de
consumo, são diferentes de há 24 anos,
considera que a lei está apta a resolver todos
os problemas de consumo atuais?

Rigorosamente não, a Lei n.º 88/V/98 de 31 de

dezembro é de 1998, portanto, um pouco

defasada com a realidade consumerista atual

Cabo-verdiana. É uma lei bastante simples que

prevê o geral do que seja o direito do consumidor,

não prevê quaisquer sanções para as violações

previstas, bem como falta a regulamentação da

própria lei, ou seja, uma forma de simplificar a sua

aplicação de forma detalhada na vida real.

A lei é razoável para o mercado Cabo-verdiano,

contudo se observa uma dificuldade de, sem

recorrer ao poder judicial, impor o seu

cumprimento aos fornecedores de produtos e aos

prestadores de serviços.

Apesar de razoável a Lei não abarca as Diretrizes

para o Direito do Consumidor apresentadas pela

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999,

quanto mais as de 2015. Assim, precisamos

incorporar as seguintes diretrizes definidas

pela ONU em 1999: segurança física do

consumidor de produtos; promoção e proteção

econômicas do consumidor; padrões de

segurança e e qualidade para bens consumíveis e

serviços; distribuição de produtos e serviços

essenciais; 

medidas legais ou administrativas efetivas que

garantam compensação ao consumidor;

informação e educação propostas pelo governo;

promoção do consumo sustentável.

Cabo Verde também precisa incorporar as

novas diretrizes da ONU de 2015, as quais: boas

práticas de negócio; informações claras e

oportunas para permitir que os consumidores

entrem em contato com os fornecedores

facilmente e para permitir a ativação legal das

autoridades para que possam identificá-los e

localizá-los; informações claras e objetivas sobre

os produtos oferecidos pelos serviços e os termos e

as condições da transação; termos de contrato

fáceis de entender que não sejam injustas; um

processo transparente de confirmação,

cancelamento e de restituição de transações;

mecanismos seguros de pagamento; sistemas de

resolução de compensações que sejam rápidas,

baratas e assertivas; a segurança e a privacidade

dos dados dos consumidores; educação sobre o

consumo e negócios.

Uma nova lei do consumidor deverá fazer menção

principalmente ao direito do consumidor no âmbito

da segurança no ambiente mercantil digital e

financeiro, mais do que prever os direitos do

consumidor neste aspeto, as autoridades

legislativas deverão encontrar formatos assertivos

de fiscalização do cumprimento destes direitos por

parte das instituições que prestam esse tipo de

serviços. Em Cabo Verde, já existem leis que

cobrem a matéria do crédito ao consumo, bem

como os pagamentos feitos em compras digitais,

porém, são leis bastante gerais e faltam previsões

relativamente ao direito de arrependimento, por

exemplo.
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Com estes elementos, o diploma legal visa,

inicialmente, através da indicação dos direitos que

devem ser respeitados, prevenir a violação dos

direitos do consumidor final por parte dos

prestadores de serviços e dos fornecedores de

bens nas relações de consumo constituídas.

Contudo, apresenta soluções assertivas para a

reparação uma vez acontecido danos decorridos

das violações dos direitos propostos.

Acha que o consumidor atual se preocupa em 
conhecer os seus direitos? O que acha que pode 
ser feito para incentivar a educação para o 
consumo?



Clique aqui 

A pensão de velhice é um valor pago

mensalmente, substituindo a remuneração do

trabalho resultante da quebra de rendimentos

depois da vida ativa. O jurista da ADECO fala

sobre a pensão de Velhice do INPS em

Informação Jurídica. Clique aqui 

O consumidor pode fazer fazer a auto leitura do seu contador, 

 conferindo os números relativos ao consumo de energia

registrados no medidor e enviar para a distribuidora.

"Ê de Bô Conta" é a nova rubrica da ADECO, com o engenheiro

Mecânico, Marco Cruz, que a cada episódio vai-nos falar de

temas relacionados com o consumo consciente de eletricidade,

água, gás, e eficiência energética.

Neste primeiro episódio, o engenheiro explica como fazer a

leitura correta do contador de eletricidade, uma questão que

afeta diretamente o bolso do consumidor, por isso "Ê de Bô

Conta".

Ê de Bô Conta - Como fazer a leitura do seu contador de eletricidade. 

Observa-se que cada vez mais existe uma preocupação com os direitos do consumidor em Cabo Verde,

a ADECO tem trabalhado incessantemente na promoção dos direitos do consumidor a nível nacional, e a

mensagem tem sido transmitida e alcançada por muitas pessoas.

Mas ainda falta muito a ser feito, se tivesse um ensino público ainda nas escolas sobre a matéria do

consumo, acredito que os cidadãos cresceriam com uma ideia mais assertiva do que é consumir. A

ADECO promove várias ações no sentido de conscientizar e informar o consumidor mirim, porém, se

existissem políticas públicas desenvolvidas pelo Estado que se debruçassem sobre o tema com

financiamento público, teríamos um futuro com consumidores mais conscientes. 

O público adulto também é um público alvo, por que é este que sofre mais danos quando os seus direitos

como consumidor não são respeitados, entretanto, seria necessário que o Estado promovesse instituições

que pudessem solucionar ou coadjuvar na solução dos casos de desrespeito pelo direito do consumidor.
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Pensão de Velhice do INPS

https://youtu.be/5j2cwAjlW9c?list=PLSjf5ii4cquk77IYuOW8r5QzHoQilEpof&t=29
https://youtu.be/0W58fqHDyCc
https://youtu.be/0W58fqHDyCc
https://youtu.be/5j2cwAjlW9c?list=PLSjf5ii4cquk77IYuOW8r5QzHoQilEpof&t=29
https://youtu.be/5j2cwAjlW9c?list=PLSjf5ii4cquk77IYuOW8r5QzHoQilEpof&t=29
https://youtu.be/pvJAztHJAmk?t=21
https://youtu.be/pvJAztHJAmk?t=21


Cabo Verde, por ter uma base de consumo

intimamente ligada a importação, onde o que

consumimos advém em cerca de 80% da

importação, e por outras condicionantes internas na

gestão e natureza do país, também tem sofrido as

agruras desta conjuntura.  Creio que todas as

famílias cabo-verdianas, das mais desfavorecidas às

com menos dificuldades, têm sentido o impacto

direto do aumento de preços, quer no consumo de

bens essenciais, quer em outros serviços devido a

inflação. Por ser um país onde a pobreza e as

desigualdades ainda grassam, muitas tem sido as

situações que carecem de intervenção solidária

sendo inclusive já caracterizadas de insegurança

alimentar. 

Quantos de nós já não constatamos nas prateleiras

dos supermercados a mudança de preços para mais

produtos básicos como cerais, leite, oleaginosas ou

legumes? Quantos de nós já não fomos apanhados

de por aumento de serviços sobretudo ligados a

logística de importação de bens e serviços? 

Porem, não é somente nas situações extremas que

este impacto é visível. O facto do salário mínimo

nacional, no valor de 13.000 ECV que será

aumentado para 14.000 ECV no ano 2023, estar

situado abaixo em 38,1% do limiar mínimo de

sobrevivência de um indivíduo saudável, calculado

pela ADECO no ICE – Índice de Consumo Essencial

no valor de dezembro em 21.008 ECV, nos diz que,

provavelmente, há mais gente com imensas

dificuldades. Gente que trabalha e tem rendimento,

todavia, insuficiente para o consumo do essencial

individual quanto mais de uma família. Penso que

urge o ICE ser considerado na definição de salários

no país sob pena da subvalorização do trabalho e

criação de situações deficitárias de consumo que

podem levar a insegurança alimentar, com todas as

suas consequências.

Após 2019 o mundo tem sofrido mudanças

impactantes, tendendo a uma nova configuração. A

pandemia da COVID 19 e seus efeitos estão mais

que explanados a nível de produção e distribuição

de mercadorias, embora continua, felizmente em

menor proporção, ainda relevante para o cenário

atual. 

As tensões geopolíticas, particularmente a guerra

Rússia e Ucrânia, por serem países relevantes na

produção mundial de energia, cereais, fertilizantes,

por sua localização e importância nas rotas de

distribuição, agravou ainda mais um cenário que já

não era favorável durante e pós COVID 19. Menos

visível para muitos, mas não menos relevante para a

conjetura que nos encontramos, são as alterações

climáticas que tem levado a fenômenos naturais

anormais em várias partes do globo, com respaldo

na vida social, econômica local e do mundo.

Isto tudo condiciona a económica global, fazendo

aumentar a taxa de inflação mundial em valores

percentuais exorbitantes, entre 8 a 10%. Infelizmente,

as perspetivas apontadas por organizações

especializadas em previsões macroeconómicas não

são animadoras. Considerando que a COVID 19

ainda continua, em fase descendente devido a

vacinação, e a guerra Rússia e Ucrânia não tem fim

a vista, podendo agravar a geopolítica da

globalização. 
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Por falar da importância do papel abnegado que alguns associados consumidores, têm feito na ADECO,

neste tempo onde padrões e realidade de consumo diferem de 1998, quando da aprovação da Lei nº 88-

V-98 de 31 Dezembro sobre Defesa de Consumidor, urge ser revisitado este dispositivo legal. Quer pela

atualização necessária, quer por haver cada vez mais solicitações à ADECO, já que, este tempo além de

inflação, tem associado a especulação e outras práticas das quais os consumidores devem ser protegidos.

Por isso, atualizar e reforçar o papel da ADECO enquanto defensor dos interesses dos consumidores, pelo

serviço publico que já presta, com sacrifícios institucionais, mesmo com alguns agentes públicos a não

cumprirem o que diz às leis e protocolos institucionalizados. Seria de todo justo e assertivo perspetivando

mais e melhor defesa dos consumidores nacionais e estrangeiros que nos visitam, já que a economia do país

está à volta do sector turístico, daí a necessidade de salvaguarda e padrões de qualidade para os

consumidores. 

As palavras prudência e racionalidade nunca foram tão importantes para os consumidores como o são hoje,

particularmente para a época festiva. Consumir o essencial e prioritário, com base num orçamento, apenas

com despesas que os rendimentos suportam, evitar o consumismo desenfreado por obrigações triviais e

“tradições importadas”, privilegiar produtos nacionais de boa qualidade a preços acessíveis com efeito igual

ou superior, para a ceia de natal e passagem de ano, e manter o equilíbrio emocional possível em tentações

neste tempo é essencial. 

Já referi, a conjuntura obriga a nossa atenção, serenidade e racionalidade para suas dificuldades.

Entretanto, movidos pela resiliência que nos caracteriza, e esperança que nos ilumina, espero passarmos por

esta quadra festiva e esta fase da melhor forma possível, com saúde, salvaguardando valores essenciais

como a paz, a fraternidade, a amizade e a união. Desde já, Boas Festas!

 

Nelson Faria – Membro da Direção da ADECO
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Campanha "Prece ê na Pratelera"  

A ADECO, tem vindo a receber constantes reclamações de associados e consumidores devido a ausência de

preços de produtos e serviços nos estabelecimentos comerciais, pelo que decidiu implementar a campanha

“Preço é na Prateleira”.

A campanha tem como objetivos conscientizar e exigir que os fornecedores e ou prestadores de serviço,

cumpram com a obrigação de afixar os preços reais nas prateleiras ou preçários e de cobrar o preço menor

ao consumidor em caso de conflito. Respeitando assim o direito do consumidor à informação.

As ações no terreno arrancaram em São Vicente e a rede de

supermercados Meu Super, representada pelo Gerente Luís

Coelho acompanhado do pessoal administrativo, foram os

primeiros a receber a visita da equipa da ADECO. Clique aqui 

https://youtu.be/5j2cwAjlW9c?list=PLSjf5ii4cquk77IYuOW8r5QzHoQilEpof&t=29
https://youtu.be/ytc00pY9Odc
https://youtu.be/ytc00pY9Odc
https://youtu.be/ytc00pY9Odc
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Lista Programas de Rádio  

O credito pessoal, também conhecido como empréstimo

pessoal, é um dinheiro concedido por uma instituição

financeira, como banco ou cooperativa de crédito.

Essa verba tem como principal característica a liberdade para

a utilização. Ou seja: não é preciso indicar qual será a

aplicação, ao contrário do que ocorre no financiamento. Em

troca dessa concessão, a financeira cobra uma taxa de juros

mensal, que varia conforme a política da empresa e a

negociação com o contratante. Clique aqui 

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 
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ASSOCIE-SE  

Educação Financeira para um Consumo Consciente 
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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://blog.cresol.com.br/financiamento-como-funciona/
https://youtu.be/5j2cwAjlW9c?list=PLSjf5ii4cquk77IYuOW8r5QzHoQilEpof&t=29
https://youtu.be/ytc00pY9Odc
https://youtu.be/ytc00pY9Odc
https://youtu.be/Lal4jIYBUaM?list=PLSjf5ii4cqukIIBgXTrLr15t5FKn5jZkR
https://youtu.be/Lal4jIYBUaM?list=PLSjf5ii4cqukIIBgXTrLr15t5FKn5jZkR
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/associar/

