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Viajar | Contratar | Reclamar
Conferência no âmbito do Dia Mundial do Consumidor | 15 de Março
A data comemorativa do Dia Mundial do Consumidor foi assinalada em Viseu, na tarde de 15 de
Março de 2017, com a Conferência «Viajar | Contratar | Reclamar: Direitos dos Consumidores», uma
iniciativa levada a cabo pelo Município de Viseu, Beira Amiga e AIRV.
O evento, cujas temáticas se centraram nos Direitos dos Passageiros e na Importância das
Reclamações, contou com a presença das oradoras Doutora Sandra Passinhas, do Centro de Direito
do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Dra. Tânia Vieira, jurista da
DECO.

Ação de sensibilização
Parceria com CLDS Viseu

A Beira Amiga e o CLDS 3G Viseu Igual estiveram
presentes, no dia 22 de Março de 2017, em Mundão,
com o objetivo de, junto da população, realizarem
uma sessão focada, essencialmente, na divulgação de
estratégias consideradas efetivas no que à literacia e
gestão financeira diz respeito.

RUA

SOAR

DE

CIMA

(MUSEU

ALMEIDA

MOREIRA)

|

232

488

006

|

965

651

141

NEWSLETTER

2/2017

A ação, centrada na gestão doméstica e financeira, baseou-se em temáticas relacionadas com a
poupança, conflitos de consumo, incumprimento bancário e sinalização de práticas fraudulentas.

Beira Amiga consta
no Relatório de Supervisão Comportamental
Banco de Portugal

"O Banco de Portugal dinamizou ações de divulgação
dos direitos e deveres dos clientes bancários
em incumprimento, em março e dezembro,
com apoio da Câmara Municipal de Viseu
e da Associação Beira Amiga (entidade que
integra a RACE)."

Mais informações
Aceda à nossa página web onde poderá encontrar informações relevantes no âmbito da Defesa do
Consumidor, seus deveres, seus direitos e estratégias de aplicação a uma conduta consciente,
promotora do seu bem-estar.

www.beiraamiga.com
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