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ASF e Tribunal Arbitral do Consumo dinamizaram sessão de formação financeira  

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e o Tribunal Arbitral do 

Consumo (CIAB) dinamizaram, a 29 de setembro, uma sessão de formação financeira para 

técnicos das autarquias locais. Na sessão, desenvolvida no âmbito do projeto  

SMIC – Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, foram abordados temas relacionados 

com o papel dos seguros na gestão e mitigação de riscos e com as ferramentas de apoio ao 

consumidor da ASF.  

A sessão realizou-se em formato presencial, na cidade de Viana do Castelo, e contou com a 

participação de cerca de 30 técnicos das autarquias locais de Arcos de Valdevez, Barcelos, Braga, 

Ponte de Lima, Paredes de Coura, Póvoa de Lanhoso, Valença, Vila Nova de Cerveira, Viana do 

Castelo, Vieira do Minho e Vila Verde. A sessão contou, ainda, com a participação de entidades 

associadas e parceiras do CIAB, tais como a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), 

o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e a Associação de Defesa do Consumidor 

(DECO). 

O SMIC é um serviço municipal de informação ao consumidor e resulta da colaboração entre as 

autarquias locais aderentes ao Tribunal Arbitral de Consumo. 

No âmbito deste projeto, o CIAB promove, anualmente, a realização de um conjunto de ações 

de formação, visando aumentar as competências dos técnicos das Câmaras Municipais da área 

de abrangência deste Tribunal. 

Sobre o CIAB 

O CIAB é um Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, que promove a realização de 

arbitragem de forma institucionalizada. 

Atualmente, o CIAB serve mais de 700 mil habitantes, abrangendo as populações de Amares, 

Arcos de Valdevez, Braga, Barcelos, Caminha, Esposende, Melgaço, Monção, Montalegre, 

Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Valença, 

Viana do Castelo, Vieira do Minho, Vila Nova de Cerveira e Vila Verde. 


