
 A lista dos premiados pelo Projecto de Elogio aos Estudos 
Sobre a Defesa do Consumidor (Ano lectivo 2017/2018) foi 
concluída pelo jurí há já algum tempo. O jurí foi constituído pelos 
representantes do CC, da Associação de Educação de Macau, da 
Associação das Escolas Católicas de Macau, da Associação da 
Nova Juventude Chinesa de Macau, e pela professora associada 
da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Macau, 
Vong Sou Kuan. 
 O CC irá organizar a participação dos alunos das equipas 
premiadas no acampamento de estudos. Os relatórios dos alunos 
premiados serão convertidos em roteiros, recorrendo à 
orientação de especialistas profissionais, sendo interpretados 
pessoalmente pelos alunos em vídeos curtos, os quais servirão 
como material didáctico principal para a educação dos 
consumidores do CC. Além disso, os alunos premiados 
participarão na Cerimónia de Entrega de Prémios do 19.º Prémio 
de Relatório de Investigação da Cultura de Consumo do Conselho 
de Consumidores de Hong Kong, interagindo durante a mesma.
 O Projecto de Elogio aos Estudos Sobre a Defesa do 
Consumidor deste ano contou com a participação de 
aproximadamente 70 equipas, num total de mais de 400 
professores e alunos. Os relatórios apresentados pelos alunos 
reflectem os fenómenos de consumo actuais de Macau, incluindo 

considerações e opiniões sobre compras on-line, cultura 
alimentar e até o desenvolvimento da ciência e tecnologia que 
afectam o comportamento e valores do consumo público, sendo 
referências muito úteis para o desenvolvimento da educação dos 
consumidores em idade escolar do CC.
 O Projecto de Elogio aos Estudos Sobre a Defesa do 
Consumidor é uma iniciativa de educação do consumidor 
destinada aos estudantes secundários, realizada sob a forma de 
um relatório temático. Os alunos participantes do projecto usam 
vários comportamentos e fenómenos do consumo como tópicos 
para exploração da cultura, direitos, interesses e consciência do 
consumidor local através da investigação, experimentação e 
discussão. O projecto tem como objectivo promover a 
participação dos estudantes secundários de Macau na 
comunidade de assistência social, de forma a que adquiram 
valores correctos enquanto consumidores e, simultaneamente, 
desenvolvam as suas capacidades de preparação de tópicos 
especiais e relatórios de investigação para instituições de ensino 
superior no futuro. O CC agradece o apoio prestado pelo sector 
académico, que permitiu um aumento gradual da participação de 
professores e alunos no projecto, e espera que no novo ano 
lectivo mais escolas participem nesta iniciativa. 
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Prémios Escola/Ano 
Nome de equipa Tema de relatório premiado

Prémio de distinção

Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau/ 
2º ano do ensino secundário complementar

Equipa de consumo interessante 
Escolha de pequeno almoço 

Colégio de Santa Rosa de Lima - Sessão Inglesa/ 
3º ano do ensino secundário complementar

Fera no inferno˙Beast In Hell
Explore How Ebooks, High Prices, Teaching Methods Affect Consumption Of 

Textbooks

Prémio do melhor tema
Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau / 

2º ano do ensino secondário complementar 
Equipa de consumo interessante

Escolha de pequeno almoço

Prémio da criatividade 
Colégio do Sagrado Coração de Jesus – Secção Inglesa/ 

3º ano do ensino secundário complementar
Cracky

Uma garrafa de água, 800 mil patacas?

Prémio do melhor orientador Escola São Paulo - Prof. Lei Weng Tou

Prémios Escola/Ano 
Nome de equipa Tema de relatório premiado

Prémio de distinção

Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau/ 
3º ano do ensino secundário geral

Price tag twins
Motivo principal da muda de telemóvel dos adolescentes

Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau/ 
3º ano do ensino secundário geral

Tou Fa Un
Comparação entre compras on-line e nas lojas 

Prémio do melhor tema
Escola Pui Ching/

3º ano do ensino secundário geral
Eat Fresh

Restaurante de comida rápida, leve o seu tempo

Prémio da criatividade 
Escola Pui Ching/

1º ano do ensino secundário geral
Quatro pessoas “Comuns”

Ficar ansioso de tê-lo 

Prémio do melhor orientador Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau - Profa. Zhang Bingying
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