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1. 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 Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2015.
À semelhança dos anteriores relatórios, 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.
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2. Atividades Desenvolvidas
2.1

Outubro | ‘15

Plano de Inclusão para a Formação Financeira
Freguesia de Viseu
Data: 22 de Outubro de 2015

O dia 22 de Outubro de 2015 marcou o início das ações de formação integradas no plano de inclusão para a
formação financeira nas juntas de freguesia do concelho de Viseu.
A Freguesia de Viseu foi a primeira a contar com uma ação de formação levada a cabo pela Beira Amiga e
pelo Banco de Portugal (Agência de Viseu) que, juntos, pretendem desenvolver esforços no sentido de
disseminarem, por todas as juntas de freguesia, conteúdos integrados na promoção da formação financeira.
Temáticas como «Serviços Mínimos Bancários», «A Importância do Orçamento Familiar», «Crédito à
Habitação», entre outros, são algumas das áreas que os utilizadores poderão usufruir, bem como um
conhecimento mais alargado dos principais campos de intervenção da Beira Amiga, Gabinete de Apoio da
Família e do Consumidor, nomeadamente como entidade da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado
(RACE).
Fotografias decorrentes da ação realizada no âmbito do Plano de Inclusão para a Formação Financeira na Freguesia de Viseu
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Beira Amiga no Rotary Club de Viseu
Data: 26 de Outubro de 2015

A convite do Rotary Club de Viseu, a Beira Amiga participou numa tertúlia, na sede do clube, cujo tema foi «A
Beira Amiga na ajuda à comunidade».
Além da divulgação que a Beira Amiga pôde fazer das suas principais áreas de intervenção, integrando a
mensagem da temática mensal daquele clube, também se salientaram as boas práticas sociais e a relevância
do empreendedorismo social para alcançar os bons resultados, garantindo a paz e o bem-estar da
comunidade.
Esta foi uma oportunidade para debater as estratégias consideradas pertinentes ao consumidor, com vista à
promoção da educação financeira.
Através de um debate interessado entre todos os intervenientes, foram várias as temáticas abordadas,
integradas no tema da educação financeira e conflitos de consumo, comprovando a necessidade cada vez
maior da prevenção e orientação ao consumidor, que se pretende informado e prevenido.

Fotografias decorrentes da tertúlia realizada no Rotary Club
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Plano de Inclusão para a Formação Financeira
Junta de Freguesia de Bodiosa
Data: 30 de Outubro de 2015

No dia 30 de Outubro de 2015 a Beira Amiga
marcou

presença

em

Bodiosa,

dando

continuidade ao plano de inclusão para a
formação financeira nas juntas de freguesia.
Foram incluídas as temáticas centradas na
promoção à educação financeira, contando com a
presença do Banco de Portugal (Agência de
Viseu) que enfatizou a importância da poupança,
bem

como

a

interiorização

de

condutas

essenciais a uma boa gestão financeira, a curto e
longo prazo.
A Beira Amiga, à semelhança das anteriores
sessões, assegurou uma intervenção na defesa
dos direitos do consumidor, reforçando as suas principais áreas de atuação e os programas de intervenção
integrados no Gabinete de Apoio da Família e do Consumidor.
O debate entre todos os presentes, os esclarecimentos das dúvidas e a proteção dos consumidores,
justificam a pertinência desta iniciativa.

2.2

Novembro | ‘15

Apresentação da Beira Amiga
Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo
Data: 20 de Novembro de 2015
Na referida data, a Beira Amiga, em parceria com o Banco de Portugal (Agência de Viseu), participou na ação
de informação “Gestão e Incumprimento dos Contratos de Crédito e Apresentação da Nova Nota de 20 Euros”
promovida pela Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo.
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A presença da Beira Amiga permitiu dar a
conhecer aos penalvenses as suas principais
áreas de intervenção, elucidando igualmente
para a importância de condutas conscientes
quanto ao risco de endividamento pessoal e
familiar.
Paralelamente ao exposto, a Beira Amiga
apresentou os seus principais projetos de
intervenção social, cujos mais jovens e
séniores são o principal público-alvo.
A par com a intervenção do Banco de Portugal,
foi estabelecido um debate enriquecedor entre
os presentes, tendo sido vincada a relevância
da informação, prevenção e promoção das
mais diversas condições inerentes à celebração de contratos, sua manutenção e adoção de boas práticas na
condução da vida financeira da comunidade, bem como informação aos consumidores na salvaguarda dos
seus direitos.

Fotografias decorrentes da ação de apresentação na Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo desenvolvida em parceria com o Banco de Portugal
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Plano de Inclusão para a Promoção da Educação Financeira
Junta de Freguesia de São Cipriano
Data: 27 de Novembro de 2015

Seguindo os mesmos critérios das sessões anteriores, na presente data o plano de inclusão para a promoção
da educação financeira realizou-se em São Cipriano e Vil de Souto, contando igualmente com a presença do
Banco de Portugal que primou pela ênfase dada aos planos de poupança e conduta consciente no intuito de
promover atitudes prevenidas nos consumidores.
A participação da Beira Amiga manteve a postura na defesa dos consumidores, alertando para as suas
principais áreas de intervenção que focam, sobretudo, a importância da adoção de estratégias eficazes que
evitem o risco de endividamento bancário.
O plano de inclusão para a promoção da educação financeira prevê a sua continuidade em Janeiro do ano de
2016.

2.3

Dezembro | ‘15

Vídeo Promocional Beira Amiga
Data: Dezembro 2015
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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.

9

Portefólio Anual «Beira Amiga»
Data: Dezembro 2015
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.

3. Análise Estatística
3.1

Processos de Acompanhamento & Informação

Durante o presente trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro 2015) foram recebidas na BEIRA AMIGA,
Associação de defesa do Consumidor, de apoio a famílias, de mediação e de arbitragem, um TOTAL DE 294
solicitações, o seu total respeitante entre pedidos de informação e pedidos de acompanhamento.
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Processos Acompanhamento e Informação - Total

245
294
10

49

Informação

Acompanhamento

Total

Especificando, entre o total de 294 solicitações, destacam-se 49 processos de acompanhamento e 245
solicitações integradas em processos de informação.

Resultados discriminados por meses

Tipo

Outubro Novembro Dezembro

Total

Informação

115

69

61

254

Acompanhamento

23

21

5

49

Total

138

90

66

294

Os 49 processos de acompanhamento, como especificado à frente, correspondem a 17% de processos de

acompanhamento, estes que se caracterizam por maior morosidade na sua solução, envolvendo
igualmente outro tipo de procedimentos de intervenção.
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Análise por Percentagem

17%
Acompanhamentos
Informação

83%

Referente aos processos de informação, entendidos pela resposta mais eficaz e a curto prazo, correspondem
os restantes 83% dos casos recebidos no presente trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro de 2015).
Sublinhamos que, comparativamente ao trimestre anterior, se verifica um ligeiro aumento referente aos
processos de acompanhamento (no anterior trimestre rondava os 15%) e que estes, maioritariamente, estão
integrados em situação de incumprimento bancário.
Indo de encontro ao tipo de apoio solicitado no âmbito do trabalho desenvolvido pela BEIRA AMIGA,
apresentamos seguidamente as principais áreas, que se mantêm maioritariamente idênticas ao que tem
vindo a ser destacado ao longo do ano.

3.2

Tipos de Apoio Solicitado

Foram 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:

Áreas de Apoio Solicitado | Processos de Informação
1. Informação sobre os serviços prestados pela Beira Amiga
2. Serviços Mínimos Essenciais/Interpretação e Cumprimento de Contratos
3. Interpretação e Informação sobre Cumprimento de Contratos
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4. Apoio em pedidos de pagamento prestacional
5. Apoio na construção de reclamações
6. Apoio no preenchimento de formulário diversos
7. Encaminhamento Social
8. Informação sobre Entidades Reguladoras
9. Informação Vocacional

Referente aos processos de acompanhamento, apresentam-se as áreas de apoio solicitado:

Áreas de Apoio Solicitado | Processos de Acompanhamento
1. Apoio e Informação sobre Contratos de Créditos Bancários
2. Encaminhamento Social
3. Encaminhamento para Entidades Reguladoras/Centros de Arbitragem
4. Construção de Pedidos de Pagamento Prestacional
5. Orientação Vocacional
6. Apresentação de Reclamações Diversas

3.3

Género

No total dos 49 processos de acompanhamento integrados no Gabinete de Apoio no presente trimestre
(Outubro, Novembro e Dezembro de 2015) conclui-se que o número de atendimentos referente ao género é
muito idêntico, como seguidamente se apresenta:

Atendimentos Processos de Acompanhamento
Género

24

Masculino

25

Feminino
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3.4

Processos Arquivados

A partir do mês de Outubro de 2015, 41 processos que deram entrada no Gabinete de Apoio da Família e do
Consumidor, encontram-se já em fase de arquivamento.

Processos Arquivados
Outubro a Dezembro 2015

4
2

10
25

Desistências

Positivos

Negativos

Sem intervenção aplicável

Do total de processos arquivados, 25 processos obtiveram uma
conclusão positiva; 4 referem-se a casos de desistência; 2 casos
com desfecho negativo e, por último, 4 casos considerados sem
intervenção aplicável.

4. Programas de Intervenção: Atualizações
4.1

“O Clube das Moedas”

PÚBLICO INFANTIL
Como já referido nos relatórios anteriores, o programa de
intervenção «O Clube das Moedas» pretende, através de um
programa calendarizado de sessões específicas, e dirigidas a jovens
com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade,
promover a sua educação financeira.
Prevê-se a realização do mesmo no ano de 2016, integrando entre
outros, o projeto municipal «Viseu Educa».
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4.2

“Quem Avisa, Amiga É!”

PÚBLICO SÉNIOR
«Quem Avisa, Amiga É» consiste no programa de intervenção da BEIRA AMIGA dirigido ao público sénior.
Consiste, comparativamente aoprograma de intervenção destinado às crianças e jovens, promover a
educação financeira, bem como a aquisição de conhecimentos que contribuem para comportamentos
seguros e preventivos.
Encontramo-nos atualmente a estabelecer contactos com o Município de Viseu de forma a agilizar a melhor
calendarização, a fim de dar início às primeiras sessões, em Fevereiro de 2016, em parceria com o projeto
municipal «Atividade Sénior».

4.3 Plano de Inclusão para a Formação Financeira nas Juntas de Freguesia
Como já relatado nas atividades desenvolvidos no presente trimestre, foi dado início ao plano de inclusão
para a formação financeira nas juntas de freguesia.
Através da proposta de calendarização apresentada (e constante no relatório anterior), a Beira Amiga prevê
a continuidade deste projeto em 2016, em outras juntas de freguesias e instituições.

A Equipa,
Beira Amiga

Viseu, 06/01/2016
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