
 粵港澳大灣區內的澳門、珠海、中山及江
門四地消費者組織合作以“優質消費世代”為題
各自舉辦漫畫比賽，四地消費者組織聯合巡迴
展出獲獎及優秀作品。是次澳門站的漫畫展假
教育暨青年局轄下駿菁活動中心（地址：馬場東
大馬路順景廣場一樓）展出了來自澳珠中江四
地數十幅獲獎及優秀作品，展期至8月12日，歡
迎市民參觀。
 四地消費者組織於上半年以“優質消費世
代”為主題徵集當地中或小學生作品，徵集到的
作品內容涉及層面寬廣，反映了四地青少年關
心當前消費行為中出現的各種問題，包括公平
交易、尊重知識產權、理性、節約、環保等消費
觀，有關的作品將成為四地消費者組織繼續合
作推動校園消費者教育工作的重要參考素材。
 這次由大灣區內的澳門、珠海、中山及江
門消費者組織合作進行的校園消費者教育，除
能有助建立青少年的正確消費觀外，亦讓四地
消費者組織深入瞭解彼此消費文化與觀念的異
同，同時亦是《粵港澳大灣區消費維權合作備忘
錄》簽署後，大灣區中四個城市消費者組織的具
體合作，為大灣區內青少年提供交流與觀摩的
機會，未來，本會將繼續致力加大與大灣區內各
消費者組織的合作領域，配合大灣區的建設工
作，促進彼此互動與共融。
 漫畫展上同時舉辦“優質消費世代”四格
漫畫比賽的頒獎禮，由本會全體委員會何佩芬
主席、委員鄺子豐、執委會黃翰寧主席、全職委
員陳漢生，以及“優質消費世代”四格漫畫比賽
的評審頒發各獎項，中國消費者報、珠海市消費
者權益保護委員會、中山市消費者委員會、珠海
市教育局及共青團珠海市委員會青少年權益和
發展部等代表出席是次頒獎禮。 PU  

 As organizações de defesa do consumidor de Macau, Zhuhai, Zhongshan 
e Jiangmen, quatro cidades da Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau, 
cooperaram para realizar um concurso de banda desenhada subordinado ao tema 
“Era do Consumo de Boa Qualidade” respectivamente nas suas regiões, bem 
como, posteriormente, organizaram uma exposição itinerante das obras premiadas 
e obras de distinção. A exposição em Macau tem lugar no Centro de Actividades 
Juvenis do Bairro do Hipódromo da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
(Endereço: Avenida Leste do Hipódromo, Praceta da Serenidade, 1º andar), em que 
se encontram expostas dezenas de obras premiadas e de destaque provenientes 
de Macau, Zhuhai, Zhongshan e Jiangmen. Sejam bem-vindos todos os cidadãos à 
exposição que está patente ao público até ao dia 12 de Agosto.
 No primeiro semestre do ano corrente, as organizações de defesa do 
consumidor das ditas quatro cidades coleccionaram obras de estudantes do ensino 
secundário ou primário sobre o tema “Era do Consumo de Boa Qualidade”. As 
obras coleccionadas tiveram uma abordagem muito ampla, o que reflecte que os 
adolescentes dessas quatro cidades prestam atenção às questões surgidas a partir 
do comportamento actual do consumidor, incluindo a transacção justa, o respeito 
pela propriedade intelectual, a racionalidade, a poupança, a protecção ambiental e 
outros valores de consumo. Os trabalhos servirão de referência importante para as 
ditas organizações de defesa do consumidor continuarem a cooperar em promover 
a educação dos consumidores em escolas.
 Esta actividade educativa ao consumidor em escolas, além de ajudar os jovens 
a estabelecer um valor de consumo correcto, permite às entidades organizadoras 
conhecer as semelhanças e diferenças culturais na área de consumo entre as 
quatro cidades. Nota-se que esta foi uma actividade de cooperação concreta dessas 
quatro organizações de defesa do consumidor após a assinatura do Memorando de 
Cooperação na Área de Defesa do Consumidor da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau, proporcionando oportunidades de intercâmbio e visita para jovens 
da Grande Baía. No futuro, em articulação com a construção da Grande Baía, o 
CC continuará a dedicar-se ao alargamento do âmbito de cooperação com todas 
as organizações de defesa do consumidor da Grande Baía, de modo a promover a 
interacção e a integração entre as cidades da Grande Baía.
 Na inauguração da exposição de banda desenhada, foi realizada ainda a 
cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Banda Desenhada “Era do 
Consumo de Boa Qualidade”, em que a Presidente do Conselho Geral do CC, Ho 
Pui Fan, e seu membro Kuong Chi Fong, o Presidente da Comissão Executiva do CC, 
Wong Hon Neng e seu Vogal a tempo inteiro, Chan Hon Sang, e o júri do concurso 
entregaram os prémios. Foram também presentes na cerimónia os representantes 
do Jornal do Consumidor da China, do Conselho de Protecção dos Direitos e 
Interesses dos Consumidores da Cidade de Zhuhai, do Conselho de Consumidores 
da Cidade de Zhongshan, do Bureau de Educação de Zhuhai e do Departamento 
de Direitos, Interesses e Desenvolvimento da Juventude do Conselho da Cidade de 
Zhuhai da Liga da Juventude Comunista.

大灣區青少年漫畫作品聚澳門
Obras de banda desenhada dos jovens da Grande Baía reúnem-se em Macau
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