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Beira Amiga
como resposta ao consumidor
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“Beira Amiga”: orientar para recuperar
Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu
O sobre-endividamento atingiu até à medula a qualidade de vida e a dignidade de
centenas de milhar de famílias portuguesas. Algumas apanhadas de surpresa, como
muitos pais e avós fiadores de créditos imprudentes. A insolvência de famílias entrou
no léxico nacional, e com frequência. Fomos — e somos ainda — um “país de dívidas”
e os próximos tempos continuam a constituir um imenso desafio na recuperação
financeira de famílias e empresas.

A ideia de que a crise passou induz a perceção errada de que estes problemas se
estão a resolver por si. Ainda há pouco tempo o Banco de Portugal — que tem feito
um excelente trabalho neste domínio, com a Direção-Geral do Consumidor —
atualizou os números das famílias que falharam o pagamento dos empréstimos da
casa. Nos primeiros meses do ano, esse número aumentava a um ritmo de 71 novos
casos por dia. Havia então 154 mil famílias em incumprimento no crédito à habitação.

Hoje é preciso levar ao limite as reformas corajosas que empreendemos na proteção dos cidadãos endividados. Refirome às medidas legais que impõem aos bancos práticas de responsabilidade social: de alertas de risco, de negociação
em caso de incumprimento, de limitações das taxas de juro nos créditos ao consumo ou nos serviços mínimos
bancários. E refiro-me à “Rede de Apoio ao Consumidor Endividado”. Em Viseu, sociedade civil e município criaram o
gabinete “BEIRA AMIGA”, que a integra.
O acompanhamento de proximidade das famílias endividadas é um desafio do nosso tempo. Cidadãos e famílias estão
muitas vezes desprotegidos pelo seu próprio desconhecimento. Vencer este desafio depende de uma rede de
colaborações locais, que precisamos de formar e de apoiar, sem que o Estado Central volte as costas ao problema,
como é tantas vezes sua marca. Em Viseu, demos esse passo e estamos a construir um caminho inovador.
A BEIRA AMIGA e o seu Gabinete de Apoio passaram a dar uma resposta até agora inexistente no concelho e na região
de Viseu e também uma alternativa de resolução extrajudicial de conflitos. As realidades jurídicas e financeiras do
consumo são hoje muito complexas e os cidadãos estão muitas vezes desprotegidos pelo seu próprio
desconhecimento. A orientação não é, em si, a salvação, mas é um passo rumo à recuperação. O abandono nunca foi
solução.
Com este instrumento ganhamos todos — e reforçamos o pilar social de inclusão da “melhor cidade para viver”.

CLAS

Conselho Local de Ação Social

2
No dia 11 de Junho de 2015 realizou-se uma sessão plenária do CLAS de Viseu, no Auditório da Biblioteca Municipal de Viseu.
A presença da Beira Amiga nesta sessão fundamentou-se no objetivo de se tornar parceira do CLAS, constituindo este pedido
de adesão um dos pontos da ordem de trabalhos.
Para o efeito, a Beira Amiga concretizou uma breve apresentação dos seus objetivos estatutários e serviços prestados.

RACE

Rede de Apoio ao Consumidor Endividado
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No dia 22 de Junho de 2015, a Beira Amiga participou na reunião de
trabalho da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, organizada
pela Direção Geral do Consumidor, em Lisboa.
A reunião foi frutífera no debate e partilha de experiências de todas as entidades que
integram a Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, tendo contribuído para
potenciar valências e efetuar balanço das atividades, representando estes os
objetivos primordiais da reunião.

“Noites na Polis”

Sessão de Esclarecimento Sobre Endividamento Promovida pela «Ação Pólis»
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No dia 27 de Junho de 2015 a Beira
Amiga participou na VII Tertúlia
“Noites na Pólis” com o tema
intitulado “Endividamento Familiar:
Questões e Soluções”.

O grande objetivo do projeto “Noites na Pólis” é promover um espaço noturno de debate e reflexão de temáticas
consideradas relevantes para a comunidade, que na presente, contou também com a ilustre presença do Banco de
Portugal – Sede de Viseu, representado pelo Dr. Gentil Amado.

A Beira Amiga proporcionou aos presentes uma explicação aprofundada sobre as suas principais áreas de intervenção e,
globalmente, todos os presentes tiveram a oportunidade de aprofundar questões relevantes acerca do endividamento,
além da aquisição de estratégias pertinentes à promoção de condutas adequadas face a uma boa gestão financeira.

Beira Amiga
Na Segurança Social
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No dia 2 de Junho de 2015 a Beira Amiga reuniu com o Núcleo de Intervenção Social do Centro Distrital de Viseu do
Instituto da segurança Social, I.P., a convite da sua diretora, Dra. Ana Paula Marques, a fim de acordar parceria de trabalho
futuro, na interação de atividades desenvolvidas nos seus objetos socias de intervenção.

Foram articuladas as eventuais estratégias de operacionalidade futura de ambas as instituições, promovendo desta forma
a melhoria e amplitude de resposta aos requerentes que se encontram numa situação social mais desprotegida.

Banco de Portugal
em dinâmica infantil sobre educação financeira
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No dia 23 de Julho de 2015 a Beira Amiga esteve presente

Através deste tipo de atividade, as crianças tiveram a

na Ação de Formação realizada pelo Banco de Portugal,

oportunidade de esclarecer um conjunto de dúvidas do

destinada ao público infantil.

seu dia-a-dia, bem como partilhar situações relacionadas

Promoveu-se a educação financeira, com atividades

com a gestão do dinheiro e a importância da poupança,

lúdico-pedagógicas, valorizando os comportamentos

temas fundamentais da dinâmica desenvolvida.

ajustados face ao dinheiro através de uma conduta
informada e prevenida.

As crianças revelaram muito interesse ao longo de toda a dinâmica de grupo. Os jogos desenvolvidos demonstraram a
relevância deste tipo de intervenção para a promoção de boas condutas face ao dinheiro e à sua gestão.

Na Web!

Conheça as nossas divulgações.
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Como já destacado na Newsletter 1, 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.
Apresentamos seguidamente as principais divulgações realizadas entre os meses de Junho e Julho de 2015.

Visite-nos!
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