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1. Quem Somos  
A Beira Amiga – Associação de defesa 
do consumidor, de apoio a famílias, de 
mediação e de arbitragem, nasce da 
vontade de proporcionar às pessoas, 
aos consumidores e às famílias da 
região, uma resposta de apoio e uma 
alternativa à resolução extrajudicial de 
conflitos. 

A Beira Amiga pretende implantar-se 
como resposta social, inovadora e 
dinâmica, até então inexistente na 
região. 

Com um vasto programa de atividades a 
que se propõe, será um contributo 
social para continuar a desenvolver 
Viseu – cidade região, tornando-a numa 
comunidade cada vez mais atrativa para 
viver, trabalhar, educar, estudar, investir 
e visitar. 

Para uma resposta de apoio às 
necessidades das famílias endividadas e 
em risco de pobreza, bem como uma 
alternativa de resolução extrajudicial de 
conflitos, uniram-se esforços de 
instituições da região para a criação 
desta Associação, que terá um gabinete 
de Apoio, em rede e em parceria com as 
instituições e os agentes que detenham 
um objeto social relacionado com o seu, 
colmatando assim o vazio do concelho e 
da região na resposta a estas 
necessidades sociais. 

A Beira Amiga é criada em 11 de Junho 
de 2014, por escritura Pública e tem 
como sócios fundadores a Câmara 
Municipal de Viseu, a Santa Casa da 
Misericórdia de Viseu, a Associação 
Empresarial da Região de Viseu, A 
Associação Comercial do Distrito de 
Viseu e a Cáritas Diocesana de Viseu. 

É uma associação de direito privado, 
sem fins lucrativos, um novo agente 
social, com personalidade e capacidade 
jurídica autónoma, que pretende apoiar 
os consumidores e as famílias, 
contribuindo para uma sociedade mais 
feliz, servindo as populações da região. 

Defender o Consumidor, na promoção, proteção e defesa dos direitos 
dos consumidores, através da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado; 

Apoiar as Famílias em situação de endividamento; 

Promover a Mediação e Arbitragem, através da resolução 

extrajudicial e voluntária de conflito. 
 

 
• Defender os direitos dos consumidores; 

• Integrar a rede extrajudicial de apoio a clientes bancários, ao Consumidor 

Endividado e a famílias endividadas. 

• Apoiar as famílias em situação de endividamento; 

• Contribuir para a formação social, económica e cultural dos consumidores; 

• Promover ações de informação e esclarecimento aos consumidores, 

cooperando com organismos nacionais e estrangeiros e colaborar com as 

autarquias e outras entidades públicas e privadas, em atividades que visem a 

promoção da defesa dos interesses dos consumidores; 

• Instalar e promover ações de mediação extrajudicial, nomeadamente 

mediação familiar, de arbitragem e de informação de acesso à justiça. 

• Implementar medidas e programas de formação profissional; 

• Sinalizar e denunciar práticas abusivas/fraudulentas para com os 

consumidores; 

 

2. Objetivos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Os Parceiros 
A Beira Amiga é criada em 11 de Junho de 2014, por escritura Pública e tem como sócios fundadores a Câmara Municipal de Viseu, a 

Santa Casa da Misericórdia de Viseu, a Associação Empresarial da Região de Viseu, A Associação Comercial do Distrito de Viseu e a 

Cáritas Diocesana de Viseu, cujos representantes atuais são o que a seguir se enunciam: 

 

Presidente: António Almeida Henriques 

 

Provedor: Adelino Costa 

 

Presidente: Carlos Marta Gonçalves 

 

Presidente: Gualter Mirandez  

 

Presidente: José Borges 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inauguração do Gabinete de Apoio - BeiraAmiga 

A inauguração do Gabinete de Apoio 

da Família e do Consumidor decorreu 

no dia 16 de Março de 2015. 

A cerimónia contou com a presença 

do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Viseu, Dr. António 

Almeida Henriques, da Senhora 

Diretora da Direção Geral do 

Consumidor, Dra. Teresa Moreira e 

dos representantes dos parceiros 

envolvidos no projeto, Santa Casa da 

Misericórdia de Viseu, AIRV-

Associação Empresarial de Viseu, 

Associação Comercial do Distrito de 

Viseu e Cáritas Diocesana de Viseu. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Viseu destacou os principais 

objetivos do trabalho a desenvolver 

no Gabinete, sublinhando a 

emergência do serviço na região, 

nomeadamente no apoio às famílias 

endividadas, de forma a proporcionar 

às populações um espaço onde a 

prevenção e a informação ao 

consumidor endividado se assumem 

prioritárias, desenvolvendo 

igualmente estratégias eficazes para a 

promoção de uma boa gestão 

financeira. 

O Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Viseu, em 

representação de todos os parceiros 

da Associação, reafirma a mais-valia 

da Associação para a região, 

constituindo-se como um parceiro 

social essencial na prevenção de casos 

de endividamento. Referiu ainda que 

todos os agentes de intervenção social 

locais beneficiarão com a ação da 

Beira Amiga, face aos objetivos desta. 

A Diretora da Direção Geral do Consumidor congratulou-se com esta iniciativa 

para a região, onde até há pouco tempo era inexistente. Face ao elevado número 

de casos de famílias endividadas do país, e ao número reduzido de Gabinetes de 

Apoio na zona centro, acredita que a BEIRA AMIGA será a resposta adequada, em 

parceria com a Direção Geral do Consumidor e o Fundo do Consumidor, para servir 

a população e a promoção do seu bem-estar. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Visita ao Gabinete de Inserção Profissional  (da UGT) 
A BEIRA AMIGA reuniu com a equipa do GIP – Gabinete de Inserção Profissional da UGT. 

 O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da UGT é um serviço que presta apoio a 

jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com o Centro 

de Emprego de Viseu. 

O objetivo deste encontro assentou nos inúmeros pedidos na área de apoio vocacional 

e profissional predizendo, não só, a importância do trabalho multidisciplinar, como a 

implementação de estratégias conjuntas de forma a contribuir, globalmente, para 

respostas eficazes à comunidade viseense.  

6. Participação no Brainstorming 
Setorial sobre Ação Social (ADDLAP)  
A BEIRA AMIGA participou no brainstorming 

setorial sobre Ação Social promovido pela 

ADDLAP – Associação de Desenvolvimento do 

Dão, Lafões e Alto Paiva, no dia 24 de Abril de 

2015. 

O principal objetivo centrou-se em auscultar os 

agentes com relevância no setor, sobre as 

dificuldades, as potencialidades e quais as 

iniciativas / projetos a desenvolver no 

território. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 13 de Maio de 2015, a Beira Amiga realizou, nas 

instalações da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, o 

Colóquio intitulado «Famílias Endividadas, que Caminho?», 

cujos temas centrais foram a Rede de Apoio ao Consumidor 

Endividado e o Regime Jurídico Aplicável ao Incumprimento 

dos Contratos de Crédito. 

A Sessão de Abertura contou com a ilustre presença dos 

senhores, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Dr. 

Almeida Henriques, Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

de Viseu, Dr. Adelino Costa e Presidente da Beira Amiga, Dr. 

Guilherme Almeida. 

Contou também com os oradores, Dra. Teresa Moreira 

(Diretora Geral da Direção Geral do Consumidor), Dra. Ana 

Catarina Fonseca (Diretora de Serviços de Direito de 

Consumo da Direção Geral do Consumidor), Dra. Lúcia Leitão 

(Diretora do Departamento de Supervisão Comportamental 

do Banco de Portugal) e Dr. Pedro Dias (Departamento de 

Supervisão Comportamental do Banco de Portugal). 

 

7. Colóquio «Famílias Endividadas, que Caminho?» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apresentação do Plano de Inclusão e 

Formação Financeira nas Freguesias 
No dia 27 de Maio de 2015 a Câmara Municipal de 

Viseu, o Banco de Portugal - Viseu e a Beira Amiga 

apresentaram às freguesias do concelho de Viseu o seu 

plano de inclusão e formação financeira. 

O evento, que decorreu nas instalações do Banco de 

Portugal, teve como principal objetivo sensibilizar os 

presentes para a importância da dinamização de 

sessões de esclarecimento relacionadas com a educação 

e formação financeira junto da comunidade viseense. 

Para a prevenção e promoção de comportamentos 

ajustados à realidade financeira atual, foi então 

proposta a realização e calendarização de ações de 

formação preventivas nas freguesias, às quais os 

senhores presidentes junta presentes aderiram por 

unanimidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temáticas como: «Sistema Financeiro e Euro», 

«Planeamento e Gestão do Orçamento», «Poupança», 

«Prevenção e Gestão do Incumprimento», «Serviços 

Mínimos Bancários», «Contas de Depósito de Meios 

de Pagamento», «Crédito à Habitação», «Crédito ao 

Consumo» e «Conhecimento da Nota e Moeda Euro» 

serão em breve desenvolvidas por todo o concelho. 

 

 
 

Projeto apoiado pelo Fundo para a Promoção do Direitos dos Consumidores 

 
 

Uma Iniciativa: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.VISITE a nossa Página web: 

www.beiraamiga.com 
Através da página web www.beiraamiga.com , os utilizadores poderão com maior eficácia e rapidez, conhecer a Associação, o 

Gabinete de Apoio e obter  informação atualizada semanalmente, bem como notícias de relevo. 

É também através da página oficial da BEIRA AMIGA que o consumidor poderá, mais facilmente, ter contacto direto com um 

conjunto de informações consideradas extremamente importantes e fundamentais, para uma conduta informada e 

consciente dos direitos e deveres dos consumidores. 

Lembramos que comportamentos informados previnem situações futuras de conflito, pelo que a informação e a prevenção 

são os dois grandes objetivos da BEIRA AMIGA. 

O QUE PODERÁ ENCONTRAR? 
Informações Úteis e Atualizadas 

Notícias. Galerias. Artigos. E muito mais. 


