
 本會於早前舉辦“維護消費權益及知識產權”專題講座，
並邀得海關副關務總長、知識產權廳監檢處殷鎮玄處長及經
濟局知識產權廳顧問高級技術員黃淑慧擔任主講嘉賓。是次
講座安排了60多間“加盟商號”及“誠信店”接受培訓，主要是
藥房、超市、通訊器材、眼鏡等行業的代表。

 講座期間，先後由經濟局知識產權廳顧問高級技術員黃
淑慧與海關副關務總長、知識產權廳監檢處殷鎮玄處長闡明
商標註冊及保護知識產權的重要性。殷鎮玄副關務總長在講
座上介紹第43/99/M號、第51/99/M號以及第97/99/M號三項
本澳保護知識產權的主要法例，以上三項法令涵蓋了保護著
作權、生產與售賣光盤，以及工業產權等知識產權，殷鎮玄副
關務總長更重點提醒業界必須恪守關於商標註冊及侵權的規
定，加強對法律的知識度，避免侵權觸犯法律。商戶出售的商
品一旦發現涉及侵權情況，不僅損害消費者的權益，涉案的商
戶還會因觸犯現行的知識產權法例而受到處罰，故再三強調
企業不要以身試法。同時，經濟局代表也提醒“加盟商號”及

“誠信店”商戶如擁有商品、服務的商標權，應及早為商標註冊。

 本會舉辦是次講座的目的是希望加強“加盟商號”及“誠
信店”保護知識產權的意識，在採購貨品的過程中應特別注意
貨源及商品的商標，以防因法律常識不足或疏忽而觸犯現行
保護知識產權的相關法例，導致違法及損害消費者的權益。

 本會將透過與部門協作，持續為“加盟商號”及“誠信店”
舉辦更多不同題目的講座，加強“加盟商號”及“誠信店”對本澳
各類法律、食品安全及消費者權益的認知與常識，以整體提高

“加盟商號”及“誠信店”的質素，保持“誠信店”優良的聲譽，達
到保障消費者權益，與促進本澳零售業務持續健康地發展。

 A organização da referida palestra visa reforçar a consciência das 
Lojas Aderentes e Lojas Certificadas pela proteçcão da propriedade 
intelectual, chamando a atenção das mesmas à importação de 
produtos, nomeadamente à fonte e marca de produtos, por forma a 
evitar infringir a legislação relativa à propriedade intelectual por falta 
de conhecimento jurídico.
 
 O CC, a fim de melhorar, de modo geral, a qualidade das Lojas 
Aderentes e Lojas Certificadas, organiza, em colaboração com outros 
serviços públicos, palestras de diferentes temas às Lojas Aderentes e 
Lojas Certificadas, com objectivo de intensificar o seu conhecimento 
sobre a legislação vigente em Macau, a segurança alimentar e os 
direitos e interesses dos consumidores, procurando criar uma 
protecção prévia aos consumidores e contribuindo para promover o 
desenvolvimento saudável e sustentável do sector de comércio a 
retalho em Macau.

 O CC realizou uma palestra temática sobre a protecção dos direitos 
e interesses do consumidor e da propriedade intelectual, tendo 
convidado como oradores principais o subintendente alfandegário e 
chefe da Divisão de Inspecção do Departamento da Propriedade 
Intelectual dos Serviços de Alfândega, Ian Chan Un e a técnica superior 
assessora do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção 
dos Serviços de Economia, Vong Sok Wai. A palestra contou com a 
participação de mais de 60 Lojas Aderentes e Lojas Certificadas, 
incluindo farmácias, lojas de venda de equipamento de 
telecomunicações e oculistas.

 Na palestra, os oradores apresentaram, sucessivamente, a 
importância do registo de marca e da protecção da propriedade 
intelectual. O subintendente alfandegário introduziu as 3 legislações 
relativas à protecção da propriedade intelectual que se encontram em 
vigor na RAEM, nomeadamente: Decretos-Leis n.º 43/99/M, n.º 
51/99/M e n.º 97/99/M, que se referem, respectivamente, ao direito 
de autor, à propriedade intelectual em relação à fabricação e 
comercialização de discos ópticos e à propriedade industrial, bem 
como aproveitou a sessão para lembrar ao sector que deve cumprir, 
com todo o rigor, as disposições legais sobre o registo de marca e a 
propriedade industrial, para além de dever aprofundar o conhecimento 
acerca das mesmas para evitar cometer infracções, dado que a 
comercialização de produtos falsificados prejudica os direitos e 
interesses e a segurança dos consumidores e o infrator pode ser 
sancionado. Além disso, a representante da DSE também apela às Lojas 
Aderentes e Lojas Certificadas para solicitarem, o mais cedo possível, o 
registo de marca para os produtos ou serviços a que têm direito de 
autor.
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