
 O CC promove sempre a ideia do consumo ecológico. Em 5 
de Junho, em que se assinala o Dia Mundial do Ambiente, 
decorreu o Festival comemorativo do Dia Mundial do 
Ambiente de 2016 entre duas regiões e cinco cidades 
na Praça da Amizade, organizado pela Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental e coordenado 
pelo CC. O CC, através dos jogos de tendinha, 
desencorajou o uso de sacos de plástico no 
consumo e divulgou as informações sobre o 
Sistema de Lojas Certificadas, o Centro de 
Arbitragem de Conflitos de Consumo e os 
direitos e interesses do consumidor. Os 
cidadãos reagiram com entusiasmo aos jogos de 
tendinha lançados pelo CC.

 
 Este ano, o evento é subordinado ao tema “Desenvolver o 

hábito da redução de resíduos para uma vida verde 
produtiva”, com vista a estimular os cidadãos a criarem o 
hábito do consumo ecológico no dia-a-dia contribuindo 
assim para a protecção do ambiente. No festival, além dos 
jogos de tendinha de vários serviços públicos e associações 

cívicas, ainda foram instalados o workshop de protecção 
ambiental e o posto de recolha de resíduos recicláveis do 

Programa de Pontos “Verdes”, o qual atraiu muitos cidadãos a 
levarem objectos residuais à reciclagem. A organização do festival 

visa divulgar a importância da protecção ambiental aos cidadãos 
através das actividades variadas e interessantes.

 
 No festival, o CC também instalou uma tenda com jogos, através dos quais deram aos 

participantes a conhecer melhor sobre os trabalhos do CC e do Centro de Arbitragem e 
chamaram a sua atenção à protecção dos direitos e interesses do consumidor. Ao paralelo, o 
CC distribuiu sacos ecológicos aos participantes, no intuito de encorajar o hábito do uso de 
sacos ecológicos no consumo em vez de sacos de plásticos.
 
 O CC valoriza sempre as acções de educação na sociedade, esforçando-se por defender 
os direitos e interesses do consumidor. O CC nunca deixa de divulgar informações sobre a 
defesa do consumidor mediante actividades diversificadas e por meios variados, bem como 
promove os trabalhos nesta área através da cooperação interdepartamental no Governo da 
RAEM e da criação de uma plataforma interregional de troca de informações, por forma a 
procurar criar um ambiente de consumo seguro e credível.

 本會一直提倡綠色消費理念，適逢六月
五日是“世界環境日”， 由環境保護局主辦、本
會協辦之“2016 兩地五市世界環境日嘉年華”
於當日在友誼廣場舉行，以響應國際性環境保
護節日，透過攤位遊戲宣揚購物時減少使用塑
膠袋，並向市民大眾介紹本會的誠信店優質標
誌計劃和消費爭議仲裁中心服務，以及消費者
的各項權益，現場吸引不少市民參加，反應熱
烈。

 今年以“養成減廢好習慣，綠色生活人人
讚”為活動主題，鼓勵市民於日常生活中養成
綠色消費好習慣，為環保工作出一分力。現場
除了有多個不同政府部門和社團設置的攤位
遊戲外，更設有環保工作坊和環保Fun
回收站點，吸引不少市民帶同物件到
現場回收。通過一系列豐富多彩的
活動，向市民帶出注重環保的訊
息。

 本會在活動中設有各類的
攤位遊戲，讓市民透過輕鬆、有
趣、互動的方式瞭解本會的工
作及消費爭議仲裁中心的服
務，以提高社會對消費者權
益的關注，同時本會向在場
參與遊戲的市民派發環保袋，宣揚購物時自備
環保袋取代使用塑膠袋，由源頭減廢，希望能
教育市民注重綠色消費以及環保出行。

 本會非常重視社會教育工作，致力保障
消費者的各項權益，期望透過多元化的活動及
不同方面的渠道傳遞消費維權的訊息，並透過
結合跨部門的合作以及建立跨地域的訊息交
換平台，確實推動各項保護消費者之工作，構
建本澳良好的誠信經營環境。 J J
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