
 本會一直積極參與社會事務，希望藉此推
廣消費維權訊息，協助巿民瞭解其重要性，為
本澳構建良好的消費環境。本年11月3及4日一
連兩日，本會參與了由澳門明愛主辦的“第四
十九屆明愛慈善園遊會”，是次活動主題為「滙
意顯慈，懿善序愛」。一如既往，本會在慈善園
遊會現場設置了既具教育意義，又能促進親子
互動的攤位遊戲，並藉由攤位遊戲，向市民大
眾傳播消費維權訊息，推廣本會的服務。

 本會人員向場內明愛義工講解有關本會提
供的服務，包括“誠信店”優質標誌計劃、並講解
如何下載“誠信店”及“超市物價情報站”手機應
用程式；場內義工即席協助市民透過現場攤位背
景設置的二維碼 (QR Code) 下載本會各個程式。

 本次活動吸引了市民參與，達到與民同樂
及雙向溝通的效益。活動期間，有市民對本會
的物價情報工作及“誠信店”優質標誌計劃表示
支持，認為本會開發的應用程式及網上服務緊
貼社會發展，符合民生需要，便於市民使用。

 慈善攤位遊戲所籌得之善款及
市民的捐款已轉送至主辦單位，
以支持“澳門明愛”對本地弱勢
社 群 的 服 務。本 會 將 持 續 透 過
各層面向大眾市民發佈消費維
權訊息，以及繼續支持本地慈善
機構工作。  SU

 O CC participa sempre nos assuntos 

sociais com vista a divulgar a importância 

da defesa do consumidor aos cidadãos e 

contribuir para a criação de um bom ambiente 

de consumo em Macau. Este ano, nos dias 3 e 

4 de Novembro, o CC participou no 49.º Bazar de 

Caridade das Cáritas Macau, organizado pelas Cáritas 

Macau e subordinado ao tema de “With Love, We Build Together” (Com amor, 

nós construímos juntos, tradução literal). Como sempre, o CC preparou vários 

jogos educativos que incentivam a interacção familiar, no intuito de divulgar 

informação relativa à defesa do consumidor e promover os trabalhos do CC. 

O pessoal do CC apresentou aos voluntários do Bazar os serviços prestados 

pelo CC e o sistema do símbolo de qualidade de Loja Certificada, bem como 

ensinou como descarregar as aplicações informáticas “Lojas Certificadas” e 

“Posto das Informações de Preços dos Produtos à Venda nos Supermercados”. 

Assim sendo, os voluntários do Bazar ajudaram os cidadãos a descarregar as 

aplicações informáticas do CC através de escanear o código QR colocado na 

tendinha de jogos.

 O Bazar contou com a participação entusiástica de muitos cidadãos, que 

se divertiram e interagiram uns com outros com alegria. Durante o Bazar, 

os cidadãos manifestaram apoio aos trabalhos do CC sobre a investigação 

de preço e ao sistema do símbolo de qualidade de Loja Certificada, 

considerando que as aplicações informáticas e os serviços online do 

CC são convenientes e respondem ao desenvolvimento social e às 

necessidades da população.

 As doações obtidas na tendinha de jogos já foram submetidas à 

organizadora, por forma a apoiar os trabalhos de caridade das Cáritas Macau 

para as comunidades desfavorecidas. O CC irá dar continuidade à divulgação 

da informação na área de defesa do consumidor e à prestação de apoio às 

instituições de caridade locais. 
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