
Semana do Jovem Consumidor 
                                10 a 14 de março de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEBATE 
5m Com Sumo – 13 março 
 
 

Mais vale acompanhado 
 
Sempre que nos juntamos a outros, a nossa energia e a nossa vontade vão reforçar a dos 
nossos aliados de uma forma que extrai de cada um de nós ainda mais vontade e mais força. 
Chama-se a isso agir em sinergia e é uma das raras situações em que a matemática não 
funciona, porque 1 + 1 pode ser maior do que 2 … Basta pensares no que acontece quando 
trabalhas em grupo ou te envolves em debates: acabam por surgir ideias que não teriam 
ocorrido a nenhum dos participantes individualmente. 
 
Também os consumidores têm todo o interesse em proteger-se juntando-se em grupos, em 
associações, em movimentos e criando sinergias.  
 
Há exatamente 40 anos, alguns consumidores pensaram deste modo e criaram a DECO. A 
DECO é uma associação particular, como qualquer outra, com a diferença de ser a maior 
associação do país – são cerca de 400.000 consumidores associados. 
 
Na DECO, trabalham profissionais e colaboram também vários voluntários. Talvez não saibas 
mas até jovens como tu já colaboraram com a DECO em estudos e testes, como uma espécie 
de “agentes secretos”, fazendo perguntas e agindo como consumidores comuns, quando na 
realidade estavam a ajudar a DECO a detetar situações em que os direitos dos consumidores 
não são respeitados. 
 
Infelizmente, como não é um órgão do Estado, a DECO não tem poder para fazer ou alterar as 
leis, embora exerça sempre pressão para que isso aconteça no interesse de todos os 
consumidores. No fundo, a força da DECO resulta do número e da união dos seus membros. Ao 
longo destes 40 anos, vários direitos foram conquistados, o que não teria acontecido se os 
consumidores portugueses não tivessem percebido as vantagens dessa união e do 
associativismo. 
 
O que pensas disto? 
 
 


