
Este é mais um Boletim Informativo da ADECO.

Todos os meses marcamos aqui o compromisso de o

informar e esclarecer sobre temas de interesse para

você que é associado (a) e quer estar informado

sobre os seus direitos e deveres de consumidor. 

Vamos assumir um acordo: nós informamo-lo sobre

os seus direitos e você ajuda-nos a promover a

causa da defesa e proteção do consumidor.

Como? Continue a partilhar com os seus amigos

familiares e conhecidos as informações que

chegam até si através do Inform@tivo da ADECO. 

Fale sobre os benefícios de ser um (a) associado

(a). Quanto maior o número de associados, maior

será a força da associação, a sua intervenção na

sociedade e a proteção dos direitos dos

consumidores. Porque Consumidores Somos todos

nós! 

As páginas seguintes estão cheias de conteúdos de

interesse para você que quer ser um consumidor

consciente e informado sobre os seus direitos e

deveres.

 

SEGUE-NOS NAS 
REDES SOCIAIS 

Telefone: 2327033
Móvel. 9733230/ 5273645 
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NESTA EDIÇÃO

 IGQPI concede entrevista à ADECO no âmbito
do Dia Mundial da Normalização . P-2 

A associação recebeu mais um financiamento 
da Green Action Fund (GAF) para executar  
micro-projeto sobre sustentabilidade 
ambiental. P-3

Projeto Educação Financeira para Consumo
Consciente."Crenças negativas em relação ao
dinheiro" Atividades realizadas.  P-3/4

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


As Normas tornam a vida mais fácil e segura para

empresas e consumidores. Visam a otimização dos

benefícios para a comunidade, assegurando as

características desejáveis de produtos e serviços,

como qualidade, segurança, credibilidade, eficiência,

respeito ambiental, uniformidade, e permitindo às

empresas cumprir com a legislação em vigor. No

mundo globalizado, as normas internacionais

favorecem o comércio, ajudam a ultrapassar as

barreiras, aumentam a competitividade, facilitam os

atos contratuais e as exportações. 

A maioria das pessoas tem conhecimento da

existência de normas para situações comuns, como as

dimensões do papel A4, materiais de construção, ou

cabos de ligação USB e HDMI. A utilização das

normas garante a compatibilidade e a

interoperabilidade de modo que produtos fabricados

por diferentes empresas possam ser usados em

conjunto, proporcionando assim uma maior escolha

aos consumidores e maiores vantagens comerciais

para as próprias empresas.  

Fonte IGQPI
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Leia o artigo completo aqui 

No dia 14 de outubro comemora-se o Dia Mundial

da Normalização, uma iniciativa da Organização

Internacional de Normalização (ISO),  da Comissão

Eletrotécnica Internacional (IEC) e da União

Internacional de Telecomunicações (ITU). 

“UMA VISÃO PARTILHADA PARA UM MUNDO

MELHOR”, é o tema escolhido para o ano de 2022,

que marca o início de uma campanha mundial, que

decorrerá nos próximos anos, que pretende tornar

compreensível e demonstrar à Sociedade, como as

normas podem contribuir de forma direta para a

sustentabilidade do nosso planeta. 

 

14 de Outubro 
Dia Mundial da Normalização 

O Instituto de Gestão de Qualidade e da

Propriedade Intelectual (IGQPI), enquanto

Organismo Nacional da Normalização, e a

pedido da ADECO, preparou um artigo,

disponibilizado no nosso site, explicando em

que consiste a Normalização, o trabalho que a

organização tem feito no âmbito da

Normalização, bem como os benefícios e

ganhos para os consumidores cabo-verdianos. 

A Normalização é uma atividade participativa que

permite dotar o país de referenciais e instrumentos

normativos próprios que contribuem para a melhoria

contínua da qualidade de produtos e serviços,

produzidos, consumidos e/ou prestados.
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O que é Normalização 

Quais os benefícios da normalização para
os consumidores? 

https://adeco.cv/artigos/14-de-outubro-dia-mundial-da-normalizacao/
https://adeco.cv/artigos/14-de-outubro-dia-mundial-da-normalizacao/
http://www.adeco.cv/
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A associação recebeu mais um financiamento da 
Green Action Fund (GAF) para executar micro-projeto 
sobre sustentabilidade ambiental.

Mais uma vitória da ADECO para os CONSUMIDORES!

A associação recebeu mais um financiamento da Green Action Fund

(GAF) para executar o micro-projeto “Horta escolar Sustentável:

Preserva a saúde e o ambiente”

O micro-projeto decore de 1 de setembro a 31 de outubro em

Mindelo, onde será implementada uma Horta na escola EBO Semião

Lopes do Agrupamento Escolar nº 4- Bela Vista.

O projeto tem como objetivo, informar, sensibilizar e educar os

consumidores e a sociedade cabo-verdiana sobre a sustentabilidade

ambiental e a alimentação saudável, com especial atenção às

meninas, através da promoção, produção e partilha de alimentos

naturais na comunidade escolar. 

O Gestor do Projeto Karim traz mais informações sobre o projeto.

clique aqui 

3

Crenças negativas em relação ao dinheiro de uma forma ou outra

todo mundo tem. Essas crenças estão no nosso inconsciente e sem

darmos conta elas influenciam a nossa percepção. São frases e

falam do dia a dia que acabam por se enraizar, são ideias que

limitam e acabam sabotando a nossa relação com o dinheiro

acarretando problemas financeiros. 

No âmbito do Projeto Educação Financeira para um Consumo
Consciente, que tem como objetivo: educar, informar e
empoderar consumidores através da literacia financeira a
técnica financeira do projeto, Rosalina Lima apresenta-nos
algumas crenças negativas em relação ao dinheiro. 

Projeto Educação Financeira para um Consumo 
Consciente“Crenças negativas em relação ao 
dinheiro”

Clique aqui 

https://youtu.be/8cktHMHjKzo
https://youtu.be/8cktHMHjKzo
https://www.youtube.com/watch?v=kLL5_NZGO4A&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=kLL5_NZGO4A&t=37s
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Atividades realizadas no âmbito do Projeto Educação
 Financeira para um Consumo Consciente 

Conversa aberta sobre Educação Financeira, para os

vendedores e tratadores do Mercado de Peixe no âmbito

do Projeto Educação Financeira para um Consumo

Consciente.

ADECO, realizou no dia 30 de setembro, em Mindelo (Torre de

Belém), uma conversa aberta sobre educação financeira, para

os vendedores e tratadores do Mercado de Peixe.  A ação

realizada pela técnica financeira, Rosalina Lima teve como

objetivo educar e orientar sobre o uso consciente e responsável

dos recursos e das finanças pessoais de uma forma

descontraída e informal e também divulgar e mobilizar os (as)

beneficiários (as) a participarem da oficina e do Gabinete de

orientação financeira da ADECO.

Oficinas “Gerir bem o seu Dinheiro para melhor qualidade de Vida” no Mindelo

ADECO, promoveu nos dias 06 e 07 de outubro a oficina "𝗚𝗲𝗿𝗶𝗿 𝗯𝗲𝗺 𝗼 혀𝗲혂 𝗱𝗶𝗻𝗵𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 혁𝗲𝗿

𝗺𝗲𝗹𝗵𝗼𝗿 𝗾혂𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗲 혃𝗶𝗱𝗮"para ajudar os consumidores vulneráveis, sobretudo mulheres, da ilha

de São Vicente a gerirem bem o seu dinheiro. As referidas oficinas, orientadas pela Técnica Financeira,

Rosalina Lima decorreram no Centro Social da Câmara Municipal em Madeiralzinho.

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. 
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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.   Lista Programas de Rádio  

 

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

 

Telefone: 2327033            

Telemóvel: 9733230/ 5273645                                           

email: informacaoadeco@gmail.com                                                  

Sede da ADECO - Monte Sossego, São Vicente

 
 

 
Rua Serpa Pinto Plateau-Instalações 

Associação Zé Moniz 

Telemóvel - 9713874

adeco.delegacaopraia@gmail.com

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.
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Outras formas de contacto

Santiago 

Sal 

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-radiofonico/
https://adeco.cv/programa-radiofonico/
https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/associar/
https://adeco.cv/
https://adeco.cv/
https://www.facebook.com/ADECO.CaboVerde/videos/614276995880595/

