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FACTOS INFORMATIVOS
Protegendo as suas finanças
Isto assemelha-se a você ou a alguém
que você conhece?
•

Não me permitem ver ou falar com
meus amigos

•

Alguém da minha família está
a ameaçar-me

•

Meus filhos levam-me o dinheiro
sem me pedir

•

São tomadas decisões
importantes sobre mim sem
a minha autorização

Se isto o descreve ou a alguém que você
conhece, poderá ser abuso, maus-tratos
ou negligência de idosos.

Dicas para ajudá-lo a proteger
as suas finanças
-

-

Não se sinta pressionado
a providenciar dinheiro ou dar
bens tais como jóias a outros.
Fale com alguém em quem possa
confiar e obtenha aconselhamento
independente, se necessário.
Antes de tomar decisões
importantes sobre o seu dinheiro
e bens, procure aconselhamento
independente jurídico e financeiro
dos serviços relevantes.

-

Mantenha o seu Testamento
actualizado. As pessoas mais velhas
devem assegurar-se que têm um
Testamento válido elaborado
por um profissional, que é
manƟdo actualizado.

-

Torne os emprésƟmos legalmente
obrigatórios. Peça a um advogado
para redigir um contrato legalmente
obrigatório se tenciona emprestar

dinheiro a alguém, mesmo que essa
pessoa seja um familiar.
-

Mantenha as suas contas bancárias
actualizadas e não concorde em
outra pessoa ter acesso ao seu
dinheiro. Contacte o seu banco
se Ɵver dúvidas.

-

Se Ɵver acesso à internet, e for
seguro uƟlizar um computador para
procurar este Ɵpo de informação,
busque palavras-chave tais como
“abuso”, “abuso de idosos”,
“violência e segurança”.

Como pedir ajuda
É importante que os idosos conheçam
os seus direitos e poderes em relação
às suas finanças, propriedade e bens.
É também importante que as pessoas
procurem aconselhamento se julgarem
que elas ou alguém que conhecem
estejam a ser víƟmas de abuso.

Seniors Rights Victoria é um serviço
telefónico de apoio legal e de
aconselhamento, gráƟs e financiado pelo
governo. Se julga que é alvo de, ou corre
risco de, abuso financeiro, Seniors Rights
Victoria pode ajudar. Ligue 1300 368 821
das 10:00 às 17:00 horas de Segunda
à Sexta ou vá ao site
www.seniorsrights.org.au
Se achar que corre risco, contacte
Victoria Police ligando 000
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Assuntos do Consumidor
-

Para apresentar queixa contra
burlas ou sobre bens e serviços
contacte os assuntos do
consumidor no 1300 55 81 81.
Segunda à Sexta das 9:00
às 17:00 horas, excepto nos
feriados públicos.

Para mais informação sobre a Estratégia
para a Prevenção de Abuso de Idosos do
Governo de Victoria, por favor contacte:
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Fax: (61 3) 9096 7943
Email: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

A informação nesta ficha informaƟva é somente para informação geral. Não deve depender da mesma porque não
é aconselhamento jurídico que se aplica às suas circunstâncias parƟculares. Se Ɵver alguma dúvida ou precisar de
aconselhamento, contacte as agências listadas nesta ficha informaƟva.
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