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O presente
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Relatório 2º Trimestre | Beira Amiga
Introdução
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 Abril, Maio e Junho do ano de 2016, constituindo assim o relatório de dados do segundo 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.

A Equipa Técnica
Ana Paula Santana | Jurista
Denise Costa Rolo | Psicóloga
g
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2. Atividades Desenvolvidas
2.1 Abril 2016
Vídeo Promocional | Primeiro Ano da Beira Amiga
Data: Mês de Abril de 2016

Fonte: www.beiraamiga.com

O presente vídeo tem como objetivo promover os serviços da Beira Amiga, bem como elucidar a população sobre
as principais atividades que têm sido levadas a cabo ao longo do primeiro ano de atividade.
Encontra-se em fase de construção, perspetivando-se a sua exibição online no mês de Março de 2016, no âmbito
das comemorações do dia mundial dos direitos dos consumidores.
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Portefólio de Atividades Desenvolvidas | 1º Ano
Data: Mês de Abril 2016

À semelhança da anterior atividade (vídeo promocional) encontra-se em desenvolvimento a elaboração de um
portefólio elucidativo de todas as atividades que têm sido realizadas ao longo do primeiro ano de funções da Beira
Amiga.
O principal objetivo do mesmo centra-se em promover o Gabinete de Apoio ao Consumidor, elucidar à importância
das premissas que defendemos, bem como coletar informação que, posteriormente colaborará na análise para
melhoria dos serviços e seu consequente aperfeiçoamento.
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Quem Avisa, Amiga É | Inauguração em Tondelinha
Data: 12 de Abril de 2016

A Beira Amiga, Associação de Defesa do Consumidor, no dia 12 de Abril de 2016, pelas 17:30h, em parceria com
o Projeto Municipal «Atividade Sénior», do Município de Viseu, promoveu na Associação de Tondelinha, em
Orgens, Viseu, a primeira ação do programa de intervenção e informação «Quem Avisa, Amiga É».

Além do prioritário objetivo encimado pela promoção da educação financeira, através do plano de inclusão que
atravessará todas as juntas de freguesia de Viseu, a Beira Amiga ambicionou desde sempre ampliar a sua área
de intervenção ao público sénior, através deste programa de intervenção, específico para o efeito.

«Quem Avisa, Amiga É», mais do que um programa de intervenção e informação dirigido ao público sénior com
vista à promoção da educação financeira, visa igualmente a aquisição de conhecimentos e estratégias que
contribuam para comportamentos seguros e preventivos, disponibilizando informação integrada em cinco áreas
consideradas de maior relevância: gestão financeira, orçamento familiar, comportamentos preventivos face a atos
ilícitos, saúde e bem-estar.

A sessão contou com as ilustres presenças do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Viseu e presidente da
Associação Beira Amiga, Dr. Guilherme Almeida, do Sr. Presidente da Junta de Orgens, Sr. Adérito Cardoso e da
Sra. Presidente da Associação de Tondelinha, Marília Moita.
“Quem Avisa Amiga é” terá continuidade em diversas sessões já agendadas durante os próximos meses
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Quem Avisa, Amiga É | Pavilhão da Cidade de Viseu
Data: 29 de Abril de 2016

O Programa de Intervenção «Quem Avisa, Amiga É» focado, essencialmente, na informação e prevenção de
comportamentos ajustados face à segurança da pessoa idosa, bem como a aquisição de estratégias consideradas
essenciais a uma boa gestão financeira, teve continuidade no dia 29 de Abril de 2016, desta feita, no Pavilhão da
Cidade de Viseu, no âmbito da parceria estabelecida com o Município de Viseu, na Atividade Sénior.

À semelhança da primeira sessão de intervenção (fazer interligação no site), a equipa da Beira Amiga elucidou
os presentes, enfatizando e sublinhando para a importância de práticas seguras, nomeadamente, situações
focadas na segurança, saúde e bem-estar da comunidade viseense. A gestão financeira, temática que mereceu
especial destaque, deu foque à importância de condutas seguras e prevenidas face ao dinheiro e à relação com
o mesmo.

O programa continuará a percorrer outros locais da região para fomentar aquele que é “um compromisso com a
vida”.
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2.2 Maio 2016
Quem Avisa, Amiga É | Rio de Loba
Data: 23 de Maio de 2016

O Programa de Intervenção «Quem Avisa, Amiga É», destinado ao público sénior, focado na importância dos
comportamentos seguros e aquisição de estratégias essenciais a uma boa gestão financeira decorreu, no dia 23
de Maio de 2016, e a pedido da Associação Acredita, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Rio de Loba.

A terceira sessão deste programa de intervenção contou com uma plateia deveras interessada e participativa,
que usufruindo das temáticas abordadas, partilharam experiências que enriquecem e fortalecem as
aprendizagens no âmbito da informação aos consumidores.

«Quem Avisa, Amiga É», no âmbito da já conhecida parceria com a «Atividade Sénior», do Município de Viseu,
prevê a sua continuidade já no próximo mês.
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2.3 Junho 2016
Quem Avisa, Amiga é | Várzea de Calde
Data: 13 de Junho de 2016

O programa de intervenção destinado à população sénior e em parceria com o projeto municipal – Atividade
Sénior – teve lugar no dia 13 de Junho de 2016 em Várzea de Calde.

Com os principais objetivos de promoção a condutas seguras e prevenidas, bem como um importante sublinhado
face à relevância da educação financeira, o programa decorreu numa fluida troca de experiências entre todos os
participantes, comprovando a existência destas intervenções como fundamentais à propagação de informação
relevante ao bem-estar dos utentes da região de Viseu.
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Quem Avisa, Amiga É | Santos Evos
Data: 15 de Junho de 2016

«Quem Avisa, Amiga É» programa de prevenção, intervenção e informação destinado à população sénior esteve
no dia 15 de Junho no Centro de Dia e Lar de Santos Evos, Viseu.

À semelhança das anteriores sessões já realizadas, a presente, visou o conhecimento e fornecimento de
estratégias de aplicação específicas face à gestão do dinheiro, bem como a promoção de condutas consideradas
essenciais à segurança e prevenção dos utentes quer internados, a tempo integral, em lar, como os utentes que
apenas frequentam o Centro de Dia.

Em ambos os casos considerou-se a pertinência de todas as temáticas como uma mais-valia a condutas mais
informadas e que, consequentemente, promoverão o bem-estar das pessoas e a no momento de tomada de
decisões que se querem, sempre, ponderadas face a um conjunto de fatores determinantes ao seu sucesso a
curto e longo prazo.
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Quem Avisa, Amiga É | Queirela de Bodiosa
Data: 28 de Junho de 2016

«Quem Avisa, Amiga É», programa de prevenção, intervenção e informação, destinado à população sénior,
esteve no dia 28 de Junho no Centro Social Recreativo e Educativo de Queirela de Bodiosa, Viseu.

Fornecer informações e propagar estratégias quanto à gestão do dinheiro e segurança, mantiveram-se na ordem
cimeira dos objetivos deste programa de intervenção, que vai continuar a intervir com a “Atividade Sénior” por
todo o concelho de Viseu.
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Beira Amiga | Notícia em Revista Municipal
Data: Junho de 2016

A Beira Amiga – Associação de Defesa do Consumidor de Viseu – foi notícia na Revista Municipal do
mês de Junho.
A notícia destacada faz referência às principais áreas de intervenção desempenhadas pela Beira
Amiga, bem como programas de intervenção em pleno desenvolvimento, como é o exemplo do
programa centrado na população sénior, «Quem Avisa, Amiga É».

.
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3. Análise Estatística
3.1 Processos de Acompanhamento & Informação
Durante o período entre Abril e Junho de 2016, foram recebidas na BEIRA AMIGA, Associação de Defesa do
Consumidor, um TOTAL DE 241 PROCESSOS, respeitante a pedidos de informação e pedidos de
acompanhamento.

Processos de Acompanhamento e Informação
Período: Abril a Junho de 2016
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Resultados Discriminados por Meses
Tipo de
Processo

ABRIL

MAIO

JUNHO

TOTAL

Informação

70

62

59

191

Acompanhamento

21

13

16

50

TOTAL

91

75

75

241

Apreciação dos Resultados:
Assiste-se a um aumento significativo de processos de informação no mês de Abril, facto que atribuímos à
continuidade do efeito da realização da Conferência «Resolução Alternativa de Litígios de Consumo» e ao volume
de telefonemas que surgiram no Gabinete na sequência da nova lei, bem como da informação proveniente na
página web www.beiraamiga.com. Por outro lado, em paralelo ao primeiro trimestre, assiste-se a um ligeiro
declínio de processos referente ao mês de Junho (comparativamente ao mês de Março com 107 processos no
global).
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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.
Comparativamente ao relatório do primeiro trimestre, foram consideradas as mesmas tipologias que ora se
apresentam:

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 Abril e Junho de 2016 inclusive, do total de casos que deram entrada no Gabinete de Apoio da
Família e do Consumidor, 53 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
Abril a Junho de 2016

4

9 8
32

Desistências

Positivos

Negativos

Viseu, 6 de Julho de 2016

Sem intervenção aplicável

