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本會協辦“2018兩地五市世界環境日嘉年華”

CC colabora na organização do “Festival para comemorar o Dia Mundial do
Ambiente 2018 entre duas regiões e cinco cidades”

為響應6月5日國際性環境

保護節“世界環境日”
，由環境保護局主辦、本

Como resposta ao “Dia Mundial do
Ambiente”, que se assinala a nível internacional no dia 5 de Junho, foi organizado,

會協辦的“2018兩地五市世界環境日嘉年華”

no dia 2 de Junho, na Praça da Amizade, pela Direcção dos Serviços de Protecção

回收你要識”為主題，向社會各界及巿民宣導

Mundial do Ambiente 2018 entre duas regiões e cinco cidades” subordinado ao

於6月2日假友誼廣場舉行，是次活動以“乾淨

Ambiental (DSPA), em colaboração com o CC, o “Festival para comemorar o Dia

綠色生活，推動可持續消費理念的實踐。

tema “O que precisa saber para fazer uma reciclagem limpa”. A atividade tem

今年以“乾淨回收你要識”為活動主題，

鼓勵全澳居民在日常生活中實踐垃圾分類並

做到乾淨回收，為環保工作出一分力。主辦單

como objectivo divulgar a vida verde a todos os sectores e cidadãos, bem como
promover a concretização dos conceitos de consumo sustentável.
Subordinado ao tema “O que precisa saber para fazer uma reciclagem
limpa”, o festival visa incentivar todos os residentes de Macau a efectuarem a

位聯同各協辦單位於活動現場設置攤位遊戲、

classiﬁcação do lixo e a reciclagem limpa no dia-a-dia, de modo a contribuir para a

保訊息。是次活動吸引了不少市民參與及進

tendinhas de jogos, workshops e um ponto de recolha do Programa de Pontos

環保工作坊及環保Fun回收站點，藉此宣揚環

protecção ambiental. As entidades organizadora e colaboradoras disponibilizaram

行資源回收。

“Verdes”, no sentido de preconizar a mensagem ecológica. Muitos cidadãos

本會在活動中設置了富趣味性且教育性

participaram e procederam à reciclagem de recursos.
No festival, o CC instalou uma tendinha com jogos divertidos e educativos

的攤位遊戲，與市民透過互動的方式瞭解本

para dar aos cidadãos a conhecer os trabalhos por ele desenvolvidos de uma

綠色消費的理念與實踐，並派發精美環保袋，

e distribuiu aos participantes sacos ecológicos promovendo a redução do uso de

會的工作。本會向在場參與遊戲的市民宣傳

forma interactiva. Também divulgou o conceito do consumo verde e a sua prática

宣揚購物時自備環保袋，從而減少使用塑膠

sacos de plástico nas compras, no sentido de fazer com que dêem maior

個可持續發展的綠色社會。同時又向市民宣

desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, divulgou ainda o sistema do

袋，提高市民對綠色消費的重視，以冀建設一

importância ao consumo verde e assim construir uma sociedade verde com

傳“誠信店”優質標誌計劃、
“網上誠信店”計

símbolo de qualidade de Loja Certiﬁcada, o projecto do símbolo de qualidade de

劃、消費爭議仲裁中心，以及物價調查等，現
場吸引了不少市民參加活動，反應熱烈。

本會向來重視社會的消費教育及環保工

Loja Certiﬁcada Online, o Centro de Arbitragem de Conﬂitos de Consumo, a
investigação de preços e entre outros. O festival contou com a participação
entusiástica dos cidadãos.
O CC tem atribuído sempre importância à educação do consumidor e à

作，未來將繼續透過多元化的活動及各類渠

protecção ambiental e, no futuro, continuará a divulgar informações sobre a

訊息，並透過結合跨部門的合作，確實推動各

meio de atividades diversiﬁcadas e vários canais, e promover de forma concreta os

道向市民傳遞有關消費維權及可持續消費的

protecção dos direitos do consumidor e o consumo sustentável ao público por

項保護消費者之工作，構建本澳良好的消費

trabalhos relacionados com a protecção dos direitos do consumidor através da

環境。

H

cooperação interdepartamental, construindo um bom ambiente de consumo em
Macau.

