
 A fim de fornecer produtos alimentares mais diversificados à 

escolha dos cidadãos, 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), juntamente com os 

representantes da Associação de Comerciantes de Legumes por 

Grosso de Macau, deslocou-se à Prefeitura Autónoma do Clã Nativo 

de Xiangxi da Província Hunan em Setembro e explorou um novo 

canal de abastecimento de quiuí, após a visita à Província Gansu em 

Julho.

 Durante a visita, a delegação de Macau assistiu a uma cerimóna 

em que testemunhou a assinatura do procotolo de cooperação entre 

os sectores de Hong Kong, Macau e Hunan para a criação do canal de 

abastecimento directo de quiuí da aldeia Shiba Dong do distrito 

Huayuan de Hunan para Hong Kong e Macau. O primeiro lote de 

quiuís (um total de 1200 caixas) já chegou a Macau, permitindo que 

os cidadãos tenham mais produtos à sua escolha. 

 A Prefeitura Autónoma do Clã Nativo de Xiangxi da Província 

Hunan tem um clima agradável e um solo fértil que são muito 

favoráveis à produção de alimentos verdes. No sentido de introduzir 

legumes e frutas mais diversificados para Macau, a delegação visitou 

várias bases de cultivo em Hunan, estudando a viabilidade na 

exploração de outros canais de abastecimento de produtos 

hortícolas. Na visita, o grupo de trabalho tomou conhecimento das 

condições climáticas e hidrológicas de Hunan que criam condições 

favoráveis para a plantação de legumes e frutas garantindo que 

sejam de boa qualidade.

 A visita contribuiu para incentivar o comércio dos produtos 

agrícolas de Hunan e criar um novo canal de abastecimento de frutas 

para Macau. O grupo de trabalho tem prestado atenção particular ao 

preço de alimentos e à estabilidade do seu abastecimento, bem 

como incentivado o sector a explorar mais canais de abastecimento 

com vista a dar mais opções aos cidadãos.

Grupo de Trabalho Interdepartamental para os
Preços dos Produtos Alimentares desloca-se a Hunan

Os agricultores fizeram colheita.

A delegação visitou a base de cultivo.

O representante da Associação de Comerciantes de Legumes por Grosso de Macau
assinou o protocolo de cooperação.
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