
cerimónia de entrega de placa às “Lojas Certificadas” na Nova Área 

de Hengqin, e 8 novas lojas receberam este título. O evento atraiu 

a participação de um grande número de consumidores. O CC 

estabeleceu tenda de divulgação no local, para distribuir materiais 

promocionais sobre “Lojas Certificadas” e “Lojas Aderentes” aos 

participantes, bem como Guias sobre as Lojas Certificadas 

Excelentes aos turistas, de modo a aproveitar esta oportunidade 

para divulgar o sistema de avaliação de Lojas Certificadas aos 

consumidores da Nova Área de Hengqin. Os consumidores podem 

ter consumo mais garantido em “lojas certificadas” ao visitar 

Macau. O CC divulgou com todos os esforços “Macau com lojas 

confiáveis”. 

 

 Durante a actividade, o CC e a Associação de Consumidores 

de Hengqin trocaram mutuamente as experiências em protecção 

dos direitos do consumidor, e resumiram os resultados alcançados 

pelos dois lados em construção da marca “Loja Certificada”, 

salvaguarda dos direitos do consumidor de outras regiões, 

compartilha de informações sobre a protecção dos direitos do 

consumidor e arbitragem transfronteiriça, com vista a proteger 

melhor os direitos e interesses legítimos dos consumidores dos 

dois lugares, e criar um bom ambiente de consumo para Macau 

como um centro mundial de turismo e lazer.

 Em 15 de Março de 2018, os representantes do CC foram à 

Nova Área de Hengqin de Zhuhai, para participar na actividade de 

divulgação “Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 15 de 

Março na Nova Área de Hengqin”. O tema do evento foi o mesmo 

tema do ano de protecção dos direitos do consumidor 2018 

“Consumo de Qualidade, Vida Maravilhosa”, que inclui 

principalmente três níveis de significados: em primeiro lugar, 

promover aos comerciantes a orientação de consumo de qualidade 

para melhorar continuamente a qualidade dos produtos e serviços, 

a fim de satisfazer as necessidades dos consumidores quanto ao 

consumo de qualidade; em segundo lugar, orientar os 

consumidores para estabelecerem um conceito de consumo de 

qualidade, e perseguir a ideia de consumo verde, coordenada e 

compartilhada; em terceiro lugar, melhorar o quadro de 

administração de protecção dos direitos de consumo, para permitir 

aos consumidores aumentar gradualmente os sensos de felicidade 

e de ganho em um ambiente de consumo conveniente e seguro.

 

 O Vice-secretário do Comité do Partido de Hengqin de Zhuhai, 

Sr. Li Weihui, inaugurou os primeiros postos de atendimento de 

protecção dos direitos do consumidor em Hengqin, e entregou a 

bandeira ao primeiro grupo de voluntários de protecção dos 

direitos do consumidor. Durante o evento, foi realizada também a 
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