
2016年8月份成為“加盟商號”之名單
Lista de novas Lojas Aderentes em Agosto de 2016

 本會於2014年，應葡萄牙消費者保護協會
(DECO)的邀請，以觀察員的身份加入國際葡萄
牙 語 消 費 者 協 會 組 織 ( C O N S U M A R E )。
CONSUMARE是由所有以葡萄牙語為官方語言
或是因視為歷史及文化遺產而保留使用葡語的
國家、地區及行政區域內的消費者機構所組成
的國際組織，目的是加強上述國家及地區的消
保組織的聯繫和資訊分享，以共同推廣、發展消
費 者 保 護 工 作 和 保 護 消 費 者 權 利。現 時，
CONSUMARE的成員包括來自安哥拉、巴西、佛得
角、幾內亞比紹、莫桑比克、中國澳門以及聖多
美普林西比等國家及地區的消保組織與公共部
門。

 自成立至今，CONSUMARE已開展多項合
作活動，當中包括研討會、組織成員問卷調查及
網上培訓課程。現時，CONSUMARE已舉辦十四
期網上培訓課程，就消費者權利、消費關係、食
品安全、消保組織的發展、消費品檢測、解決消
費爭議機制等等主題作資訊及經驗交流。未來，
CONSUMARE將繼續舉辦不同主題的網上培訓
課程，期望透過網上平台，加強各葡萄牙語國家
及地區消保機構對消費者保護範疇的知識、推
動各組織間的資訊及經驗交流。

 Em 2014, a convite da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor, o CC integrou a CONSUMARE – Organização Internacional de Associações 

de Consumidores de Língua Portuguesa, na qualidade do observador. A CONSUMARE é 

uma organização composta pelas associações na área de defesa de consumidores 

provindas de países, territórios e regiões administrativas de língua oficial portuguesa ou 

com acordos especiais no domínio da preservação da língua portuguesa como 

património histórico e cultural, tendo como objectivo reforçar a ligação e a partilha de 

informações entre as ditas associações e promover, desenvolver em conjunto os 

trabalhos na área da protecção dos direitos e interesses do consumidor. Actualmente, os 

membros da CONSUMARE são associações cívicas e entidades públicas provenientes de 

vários países e regiões, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Região Administrativa Especial de Macau e São Tomé e Príncipe.

 

 Desde a criação, a CONSUMARE lançou várias actividades de cooperação, que 

incluem seminário, investigação por inquérito aos seus membros e cursos E-Learning. 

Até agora, já levou a cabo 14 sessões de E-Learning, nas quais os participantes fizeram 

abordagem e intercâmbio sobre diferentes temas como os direitos do consumidor, as 

relações de consumo, a segurança alimentar, o desenvolvimento das associações de 

defesa do consumidor, o teste comparativo de bens de consumo, o mecanismo para a 

resolução de conflitos de consumo, entre outros. No futuro, a CONSUMARE irá dar 

continuidade à realização de actividades e cursos de formação com diferentes temas, 

estando com expectativa de, através de E-Learning, intensificar o conhecimento das 

associações-membros na área da defesa do consumidor e promover a troca de 

informações e experiências entre as mesmas.

認識國際葡萄牙語消費者協會組織
(Conhecer a CONSUMARE)

食肆  Estabelecimento de Restauração

咖喱榮 Estabelecimento de Comidas Ka Lei Weng
澳門板樟堂巷豪興大廈10A及閣仔B座

Estabelecimento de Comidas Ka Lei Weng
Trav. de S. Domingos no. 10-A edf. Hou Heng r/c e k/c B, Macau

金飾、珠寶、鐘錶  Joalheria e Ourivesaria

28時計 Sigma Timers
澳門水坑尾天神巷22-A 地舖

Macau Sigma International Limited
Rua do Campo Travessa dos Anjos 22-A, Macau

衣履、皮革、箱包  Vestuário, Produtos de Couro e Malas
景鴻 
澳門路氹望德聖母灣大馬路 
威尼斯人大運河購物中心3樓STK124號舖

KHG
Estrada Baia Nossa Senhora da Esperanca Shop STK124 Level 3,  
The Grand Canel Shoppes Venetian Cotai Macau

景鴻 
澳門伯多祿局長街(白馬行)6-A號富友大廈地下B座

KHG
Rua de Pedro Nolasco da Silva 6-A Edf. Fu Iau r/c Bl.B, Macau

景鴻 
澳門路氹蓮花海濱大馬路澳門銀河渡假村一樓1007A店

KHG
Shop 1007A, Galaxy Macau Resort Hotel, 1 andar Avenida Marginal Flor de Lótus, Cotai Macau
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