
 本會執委會黃翰寧主席與“尋・常”消費考
察獎勵計劃(2016/2017學年)獲獎一眾師生於
早前前往香港，參觀香港消委會舉行的“第十
八屆消費文化考察報告獎”頒獎典禮暨得獎作
品匯報及分享。
 本會為“尋・常”計劃獲獎隊伍安排研習營
進行多元的培訓，以提升其學習廣度與深度。
該計劃獲獎師生早前參觀了香港消委會“第十
八屆消費文化考察報告獎”頒獎典禮暨得獎作
品匯報及分享，同學除閱讀到報告獎的得獎作
品外，還觀賞了當地得獎同學在舞台上的演繹，
並瞭解到他們在完成報告後的反思與感受。
 本澳與香港消委會分別舉辦的“尋・常”計
劃與“消費文化考察報告獎”均是以中學生為
對象，所舉辦的校園消費者教育活動，旨在推
動中學生主動關心社會的消費文化與現象，透
過觀察、體會與反思建立中學生正確的消費價
值觀，培養關懷社會事務的公民意識。香港消
委會以專題研習報告形式舉辦該報告獎已累
積豐富的經驗，部份內容已成為當地中學通識
教育的內容，本會認為當中的實踐與經驗值得
參考，並能運用到本澳的消費教育當中。是次
安排參觀該頒獎典禮與得獎作品匯報，可增加
本澳學生與鄰埠的交流機會，並成為“尋・常”
計劃研習營其中重要的內容。
 “尋・常”計劃(2017/2018學年)將於9月份
新學年進行推廣及報名工作，本會期望各學校
繼續支持該計劃，推動中學生踴躍參加。

 Um grupo dos alunos e professores premiados do Projecto de elogio 

aos estudos sobre a defesa do consumidor relativo ao ano lectivo 

2016/2017, liderado pelo Presidente da Comissão Executiva do Conselho 

de Consumidores, Wong Hon Neng, deslocou-se a Hong Kong para assistir 

à cerimónia “Consumer Culture Study Award XVIII” do Conselho de 

Consumidores de Hong Kong.

 O CC convidou os premiados do projecto a participarem num campo 

de estudos e ainda organizou-lhes uma deslocação a Hong Kong para assitir 

à citada cerimónia, na qual, além de visualizar as obras premiadas, tiveram 

oportunidade de ouvir as apresentações dos premiados de Hong Kong 

sobre as suas obras.

 O projecto de elogio do CC e o “Consumer Culture Study Award XVIII” 

do Conselho de Consumidores de Hong Kong são actividades educativas 

destinadas aos estudantes do ensino secundário, tendo por objectivos 

chamar a atenção dos mesmos à cultura de consumo e aos assuntos sociais 

e ajudá-los a criarem valores correctos na área de consumo através da 

observação, análise e reflexão. Como a entidade homóloga de Hong Kong 

tem experiências ricas sobre a organização do projecto de estudos 

temáticos e algumas obras já foram adoptadas no currículo escolar do 

ensino secundário em Hong Kong, o CC considera que é útil aprender com 

estas expriências e adoptá-las na educação aos consumidores em Macau. A 

deslocação organizada pelo CC contribuiu para criar oportunidades de 

intercâmbio entre os estudantes de Macau e da região adjacente, sendo 

uma parte importante do projecto de elogio. 

 O Projecto de elogio aos estudos sobre a defesa do consumidor 

relativo ao ano lectivo 2017/2018 irá lançar-se em Setembro. O CC espera 

que todas as escolas continuem a prestar apoio ao projecto encorajando a 

participação dos seus alunos no mesmo.
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