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 跨部門食品價格工作小組（包括經濟
局、民政總署及本會，以下簡稱“小組”）向
來關注食品價格及供應穩定，為讓市民有
更多元的食品選擇，小組及本澳蔬菜業界
於本年七月組織前往甘肅省張掖市，與當
地政府及業界就供澳蔬菜進行交流，以及
參觀不同的蔬菜種植基地。
 行程中小組與本澳蔬菜業界就當地蔬
菜供澳的合作事宜，與當地市委常委、甘
州區委書記余鋒、副市長王海峰、市農業
局、招商局等官員舉行會議，並就供澳蔬
菜質量、檢驗檢疫及審批等多方面議題進
行洽談；此外，行程期間亦促成澳門蔬菜
批發商商會與張掖市蔬菜產銷協會簽訂了

“綠色有機蔬菜產銷框架協議”。
 甘肅省張掖市農業發達，地理環境及氣
候等因素提供了有利蔬菜的種植環境，讓
當地能生產優質及具市場競爭優勢的農產
品，小組於行程期間參觀了當地蔬菜種植
基地，以瞭解相關生產及運輸情況。小組向
來關注食品價格及供應穩定，並一直鼓勵
業界開拓更多元的採購渠道，日後亦將一
如既往，積極推動業界透過供應的多樣性，
擴闊巿民的消費選擇。

 O Grupo de Trabalho Interdepartamental para os Preços dos Produtos 
Alimentares (incluindo a Direcção dos Serviços de Economia, o Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais e o Conselho de Consumidores) tem prestado 
atenção particular ao preço de alimentos e à estabilidade do seu 
abastecimento. A fim de fornecer produtos alimentares mais diversificados à 
escolha dos cidadãos, o Grupo de Trabalho, juntamente com o sector de 
produtos hortícolas de Macau, deslocou-se à Cidade de Zhangye da Província 
de Gansu, em Julho, para realizar um intercâmbio com o governo e o sector 
homólogo de Gansu na matéria de abastecimento de produtos hortícolas para 
Macau, bem como visitar as bases de cultivo de produtos hortícolas.
 Durante a visita, o Grupo de Trabalho, juntamente com os membros 
permanentes do comité municipal de Gansu, o Secretário do Comité do 
Distrito de Ganzhou, Yu Feng, o Vice-Governador Municipal, Wang Haifeng, os 
representantes da Administração Municipal da Agricultura e de China 
Merchants Group, realizaram um reunião em que se negociaram sobre várias 
questões, como a qualidade dos legumes abastecidos para Macau, a sua 
inspecção e aprovação. Além disso, a Associação de Comerciantes de Legumes 
por Grosso de Macau e a Associação da Produção e Venda de Produtos 
Hortícolas da Cidade Zhangye celebraram o Acordo Quadro do âmbito da 
produção e venda de produtos hortícolas orgânicos.
 A agricultura da Cidade de Zhangye da Província de Gansu é desenvolvida, 
com condições geográficas e climatéricas favoráveis à produção de legumes, 
pelo que se produzem lá produtos agrícolas de boa qualidade e com vantagem 
competitiva no mercado. O Grupo de Trabalho visitou as bases de cultivo de 
produtos hortícolas, no sentido de conhecer melhor sobre a produção e a 
logística dos seus produtos. O Grupo de Trabalho tem dado sempre 
importância ao preço e à estabilidade do abastecimento dos produtos 
alimentares, incentivando o sector a explorar canais de compra mais 
diversificados. No futuro, o Grupo de Trabalho irá promover continuadamente 
a diversificação dos canais de abastecimento junto do sector para permitir que 
os cidadãos tenham mais escolhas nas compras de produtos hortícolas.
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圖1：兩地商會簽訂“綠色有機蔬菜產銷框架協議”
圖2：兩地代表進行座談交流
圖3：參觀蔬菜種植基地  

Imagem 1: Os representantes das duas regiões realizaram um encontro de intercâmbio.

Imagem 2: As associações comerciais de Macau e de Zhangye assinaram o Acordo Quadro do 
âmbito da produção e venda de produtos hortícolas orgânicos.

Imagem 3: O Grupo de Trabalho visitou as bases de cultivo de produtos hortícolas.
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