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Relatório 1º Trimestre | Beira Amiga
O presente relatório tem por objeto as solicitações recebidas no Gabinete de Apoio às Famílias Endividadas, Beira
Amiga – Associação de Defesa do Consumidor, Apoio a Famílias, de Mediação e Arbitragem, ao longo dos meses
de Janeiro, Fevereiro e Março do ano de 2016, constituindo assim o relatório de dados do primeiro trimestre.
À semelhança relatórios entregues ao longo do ano de 2015, na apresentação dos dados é considerado o total
de solicitações ao Gabinete, diretamente ou através de outras entidades.
A análise dos dados incide sobre o universo das solicitações distinguindo-se, nesta análise, os processos de
informação e os processos de acompanhamento.

Processos de Acompanhamento
Exigem continuidade no Gabinete e mediação entre este e o requerente, na procura de
solução da necessidade vigente.

Processos de Informação
Requerem informação quanto aos procedimentos de atuação para resolução dos mesmos,
não exigindo acompanhamento de médio e longo prazo.

A Equipa Técnica
Ana Paula Santana | Jurista
Denise Costa Rolo | Psicóloga
g
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2. Atividades Desenvolvidas
2.1 Janeiro 2016
Apresentação «Quem Avisa, Amiga É»
Data: 11 de Janeiro de 2016

A Beira Amiga foi convidada pelo Município de Viseu para ser parceira do projeto «Atividade Sénior», na sua
décima edição.

Assim, no dia 11 de Janeiro de 2016, a Beira Amiga esteve na apresentação do mesmo aos promotores locais,
em que os temas de formação a executar, no âmbito da segurança e da promoção de condutas prevenidas face
à gestão financeira, assumem-se como as principais temáticas definidoras da sua intervenção.

Contando com a presença de quase todos os promotores locais do projeto «Atividade Sénior», a Beira Amiga
aproveitou a sua participação para apresentar uma síntese do seu programa de intervenção, focando-se,
essencialmente, nos principais objetivos a concretizar ao longo da administração do mesmo, nomeadamente, na
promoção de condutas conscientes e prevenidas quanto ao dinheiro, à habitação, à saúde, ao bem-estar e à
segurança.
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Atividade Sénior: Um Compromisso com a Vida
Data: 27 de Janeiro de 2016

A Beira Amiga, no seguimento do convite do Município de Viseu e já como parceira do projeto «Atividade Sénior»
(10ª Edição), esteve presente na ação de sensibilização que aconteceu no dia 17 de Janeiro de 2016, na aula
Magna do Instituto Politécnico de Viseu.

O grande objetivo da presença do Gabinete de Apoio da Família e do Consumidor centrou-se, sobretudo, na
apresentação do programa dirigido ao público sénior, enfatizando as suas principais áreas de intervenção:
informação, segurança e promoção financeira.

O programa de intervenção denominado «Quem Avisa, Amiga É», de prevenção e intervenção, é dirigido ao
público sénior e destina-se à promoção da educação financeira.
Aliado ao objetivo acima referido, é igualmente ambicionada a aquisição de conhecimentos que contribuam para
comportamentos seguros e preventivos.
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Beira Amiga participa em workshop «Sobre endividamento»
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Data: 27 de Janeiro de 2016

A Beira Amiga, a convite do Centro de Direito ao Consumo, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
esteve presente no workshop cujo tema foi o sobre-endividamento, em 30 de Janeiro de 2016.

A RACE (Rede de Apoio ao Consumidor Endividado) e outros meios de ajuda ao consumidor foi a temática
abordada na sua intervenção, predominantemente prática, em que a Beira Amiga informou sobre as principais
áreas de intervenção e, sobretudo, elucidou os presentes sobre as suas práticas, enquanto entidade da RACE.

A apresentação de casos práticos e programas de prevenção ao endividamento, tiveram como principal objetivo,
uma demonstração, o mais próxima possível, ao terreno e ao efetivo trabalho diário que é desenvolvido como
entidade da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado.
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2.2 Fevereiro 2016
Conferência: «Litígios de Consumo»
Vila Nova de Gaia
Data: 12 de Fevereiro de 2016

O Município de Vila Nova de Gaia, através do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, realizou uma
conferência sobre a Lei n.º 144/2015, de 8 de Setembro que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva
2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a

obrigatoriedade de

os agentes económicos informarem o consumidor sobre a resolução alternativa de
litígios de consumo.
O evento, destinado a todos os agentes económicos, teve lugar no dia 12 de fevereiro de 2016, no Auditório do
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, na Rua Conselheiro Veloso da Cruz, 711 - 4400-095 V. N. Gaia, com
início às 15h30.

A Beira Amiga esteve presente na referida conferência, atendendo a uma temática considerada de extrema
pertinência ao exercício das suas funções.
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2.3 Março 2016
Plano de Inclusão para a Promoção da Educação Financeira
Junta de Freguesia Rio de Loba
Data: 11 de Março de 2016

As sessões integradas no plano de inclusão para a promoção financeira continuam e desta feita, no dia 11 de
Março de 2016, na Junta de Freguesia de Rio de Loba.

Sendo o principal objetivo a promoção da educação financeira, bem como a ênfase para a adoção de condutas
conscientes face à gestão orçamental das nossas famílias, a Beira Amiga e o Banco de Portugal, parceiro nesta
iniciativa, deram voz à sessão que pretendeu sensibilizar os presentes para uma temática que assume, cada vez
mais, enorme importância.

À semelhança do plano estabelecido desde Outubro de 2015, a sessão iniciou-se com a equipa do Banco de
Portugal, focando as temáticas do incumprimento bancário e a promoção à poupança. A Beira Amiga, enquanto
Gabinete de Defesa do Consumidor, elucidou os presentes quanto às suas principais áreas de intervenção e
serviços prestados, como entidade da Rede Apoio ao Consumidor Endividado.
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Conferência: «Resolução Alternativa de Litígios de Consumo»
Data: 15de Março de 2016

Para comemorar o “Dia Mundial do Consumidor” a Beira Amiga, Associação de Defesa do Consumidor, em
parceria com o Município de Viseu, a Associação Comercial do Distrito de Viseu e a Associação Empresarial da
Região de Viseu, organizaram a Conferência “Resolução Alternativa de Litígios de Consumo”. A conferência teve
lugar no salão nobre da Associação Comercial do Distrito de Viseu, pelas 17 horas e destinou-se à análise,
interpretação e debate da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo e do regime jurídico da Lei 144/2015 de
8 de Setembro.
A conferência foi muito participada, maioritariamente por empresários e comerciantes (fornecedores de bens e
prestadores de serviços), lotando o Salão Nobre daquela Associação.
A sessão de abertura contou com a presença do Dr. Guilherme Almeida, Presidente da Beira Amiga, o Sr. Gualter
Mirandez (ACDV), a Dra. Sónia Costa, em representação do Dr. Carlos Marta (AIRV) e com o Dr. Joaquim Seixas,
Vice-presidente do Município de Viseu, em representação do Sr. Presidente, Dr. Almeida Henriques, que, em
suma, enfatizaram a importância do tema e a pertinência da sua realização, face ao novo regime jurídico e à
necessidade dos promotores da iniciativa publicitarem e divulgarem os novos mecanismos legais aos seus
associados e à comunidade, evitando incumprimentos e coimas de significado.
Quanto aos temas apresentados, os trabalhos foram conduzidos pelas ilustres presenças dos oradores, Dr.
António Sérgio Silva, do CICAP (Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto) e pelo Prof. Doutor
Jorge Morais Carvalho, do CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo), que
através de apresentações de excelente qualidade, proporcionaram aos presentes estratégias claras de aplicação
do novo regime legal.
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3. Análise Estatística
3.1 Processos de Acompanhamento & Informação
Durante o período entre Janeiro e Março de 2016, foram recebidas na BEIRA AMIGA, Associação de Defesa do
Consumidor, um TOTAL DE 237 PROCESSOS, respeitante a pedidos de informação e pedidos de
acompanhamento.

Processos de Acompanhamento e Informação
Período: Janeiro a Março de 2016
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Resultados Discriminados por Meses
Tipo de
Processo

Janeiro

Fevereiro

Março

TOTAL

Informação

46

52

90

188

Acompanhamento

20

12

17

49

TOTAL

66

64

107

237

Apreciação dos Resultados:
Assiste-se a um aumento significativo de processos de informação no mês de Março, facto que atribuímos à
realização da Conferência «Resolução Alternativa de Litígios de Consumo» e ao volume de telefonemas que
surgiram no Gabinete na sequência da nova lei.
O mês de Fevereiro é pautado por um decréscimo no número de processos de acompanhamento, voltando a
registar-se uma subida, apesar de pouco significativa, no mês de Março.
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3.2 Tipos de Apoio Solicitados
São vários os tipos de apoio solicitados pelos requerentes no Gabinete de Apoio. Após uma análise rigorosa,
destacam-se nos processos de informação, diferentes tipologias de apoio oferecido aos requerentes. São eles:

Informação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acompanhamento

Informação sobre os serviços prestados
pela Beira Amiga
Serviços Mínimos Essenciais/Interpretação
e Cumprimento de Contratos
Interpretação e Informação sobre
Cumprimento de Contratos
Apoio na construção de pedidos de
pagamento prestacional
Apoio na construção de reclamações

1.
2.

Apoio e Informação sobre Contratos de
Créditos Bancários
Apoio em encaminhamento social

3.

Encaminhamento Entidade Reguladora

4.

Construção de Pedidos de Pagamento
Prestacional
Informação em área de Formação e
Encaminhamento Vocacional
Apresentação de Reclamações Diversas

Apoio no preenchimento de formulários
diversos
Apoio em encaminhamento social
Informação sobre Entidades Reguladoras
Informação em área de Formação e
Encaminhamento Vocacional

6.

5.
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3.3 Processos Arquivados
No período entre Janeiro e Março de 2016 inclusive, do total de casos que deram entrada no Gabinete de Apoio
da Família e do Consumidor, 48 casos encontram-se já em fase de arquivamento.
De melhor forma a entender a metodologia de arquivamento, bem como a resolução efetiva, ou não de
cada um dos processos, os mesmos encontram-se subdivididos pelas seguintes categorias:
✔

Positivos: Resolução Efetiva do Processo

✔

Negativos: Sem Resolução Possível, por diversos fatores, cujos prazos ultrapassados assumemse como uma das causas mais presentes.

✔

Sem Intervenção Aplicável: Situações cuja intervenção não abrange os limites legais
de intervenção do Gabinete, por exemplo, quando o requerente vem constituído por advogado ou cujo
processo se encontra já a decorrer em ação judicial (declarativa ou executiva).

✔

Desistência: Situações em que o próprio requerente, por sua livre e espontânea vontade, decide
desistir do processo, seja em situação de resolução própria do mesmo ou outra situação alheia ao
Gabinete, designadamente por ausência de contactos.

Processos Arquivados
Janeiro a Março de 2016

11

8

8

Desistências

21

Positivos

Negativos

Sem intervenção aplicável
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4. Novidades 2016
4.1 «Quem Avisa, Amiga É» | Calendarização

O programa de intervenção denominado «Quem Avisa, Amiga É», de prevenção e intervenção, é dirigido ao
público sénior e destina-se à promoção da educação financeira, bem como comportamentos seguros/preventivos.
Como já conhecido, o Programa de Intervenção «Quem Avisa, Amiga É» tem como missão a sua realização em
parceria com o projeto municipal «Atividade Sénior», tendo sido estabelecido no mês de Fevereiro de 2016 a
calendarização proposta, que dará início às primeiras sessões conjuntas deste programa:

Promotor

Data

Local

Associação de Tondelinha

12 de Abril de 2016

Associação de Tondelinha

Associação de Tondelinha

19 de Abril de 2016

Associação de Tondelinha

Centro Social Recreativo e

27 de Maio de 2016

Centro Social de Queirela

11 de Maio de 2016

Lar de Santos Evos

15 de Junho de 2016

Lar de Santos Evos

Educativo de Queirela
Associação «Amigos de Santos
Evos»
Associação «Amigos de Santos
Evos»
A Equipa, Beira Amiga
Viseu, 6 de Abril de 2016

