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15 Março | 18h30 | Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva
O Município de Chamusca assinala o Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor
Chamusca, 09 Março 2016 – O Município de Chamusca realiza no dia 15 de março,
pelas 18h30, na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, uma sessão de
esclarecimento denominada de “O Consumidor e a salvaguarda dos seus direitos e
interesses” assinalando o dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se celebra nesta
data.
A sessão de esclarecimento, promovida pelo Município da Chamusca, destina-se ao
público em geral e terá como oradores convidados, o Economista e Deputado da
Assembleia da República, Dr. Hugo Costa e o Jurista e Responsável pelo Gabinete de
Apoio ao Consumidor da Delegação Regional de Santarém da DECO, Dr. João Poseiro,
conceituados nomes nesta área de trabalho, a sessão será moderada pela Jurista da
Câmara Municipal da Chamusca, Dra. Lúcia Abelha.
A origem da comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, os princípios
norteadores, a Lei da Defesa do Consumidor, os direitos inerentes bem como a sua
salvaguarda serão alguns dos temas a abordar durante a sessão que dará toda a
liberdade, aos presentes, de colocar todas as suas questões como consumidores.
Para Paulo Queimado, Presidente da Câmara Municipal da Chamusca “Hoje em dia o
consumismo afeta a vida de todos nós, sendo de extrema importância que questões
como direitos dos consumidores sejam debatidas de forma a salvaguardar sempre os
seus interesses”.
O Município da Chamusca, convida toda a população a assistir a esta sessão e a trazer
as suas questões para o debate.
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