
 本會每年均通過培訓工作加強“誠信
店”知法守法意識，以提升其專業水平。早前
本會邀請到海關及經濟局舉辦講座，向“誠
信店”介紹本澳保護知識產權的各項法例，
以及講解為商標註冊的重要性及相關申請
手續。
 專題講座分別由經濟局知識產權廳廳
長鄭曉敏，以及海關知識產權廳監檢處副關
務督察區德仁擔任主講嘉賓。而參加這次講
座的“誠信店”商戶包括鐘錶零售、藥房與超
市等行業的數十間商號。
 經濟局代表在講座上介紹商標註冊的
重要性與申請手續須知，建議商戶如欲擁有
商品或服務的商標權，應及早為商標註冊，
有關的做法既可維護商戶自身權益，亦是全
球重視知識產權國家或地區的發展趨勢。
 講座上海關代表指出第43/99/M號、第
51/99/M號、第97/99/M號及第6/96/M號多項
法令在保護著作權、生產與售賣光盤、工業產
權與打擊貨物欺詐等行為均有嚴格與明確的
規範，而作為零售環節的商戶是有責任避免
及預防出售的商品抵觸以上的法例，故提醒
商戶採購貨品時要注意貨源，以免因出售了
偽劣、冒牌或侵權的商品，損害到消費者的權
益及安全，此外，還可能因此被科處罰款甚至
徒刑。海關代表同時於講座上介紹了近期打
假成果，以提高商戶知法守法的意識。
 本會每年均舉辦不同題目的專題講座
或培訓，藉此提高商戶知法守法的意識與專
業的能力，鼓勵及推動“誠信店”以優質服務
加強旅客對澳門的消費信心，協力建設澳門
成為“世界旅遊休閒中心”。  C

 Todos os anos, o CC empenha-se em fortalecer a consciência das Lojas 

Certificadas pelo cumprimento da lei através da realização de acções de formação, 

aumentando assim o seu profissionalismo. Portanto, para estes efeitos, o CC 

convidou os Serviços de Alfândega (SA) e a Direcção dos Serviços de Economia 

(DSE) a realizar uma palestra destinada às Lojas Certificadas, apresentando-lhes as 

legislações relacionadas com a protecção da propriedade intelectual em Macau e 

esclarecendo a importância do registo de marca e os procedimentos relacionados.

  Os oradores convidados para a referida palestra foram a Chefe do Departamento 

da Propriedade Intelectual da DSE, Cheang Hio Man, e o subinspector alfandegário 

da Divisão de Inspecção do Departamento da Propriedade Intelectual dos SA, Au 

Tak Yan. A palestra contou com a participação de dezenas Lojas Certificadas de 

diferentes sectores como relojoarias, farmácias e supermercados.

 A oradora da DSE apresentou a importância do registo de marca e dos 

procedimentos de requerimento, bem como sugeriu que os estabelecimentos 

fizessem o registo de marca mais cedo possível se quisessem possuir os direitos de 

marca dos bens ou serviços, dado que o registo pode proteger os direitos e interesses 

dos estabelecimentos comerciais, sendo uma prática que se tem promovido nos 

países ou regiões que atribuem importância à propriedade intelectual.

 Na palestra, o representante dos SA destacou que os Decretos-Leis n.º 

43/99/M, n.º 51/99/M, n.º 97/99/M e n.º 6/96/M têm disposições rigorosas e 

claras sobre a protecção dos direitos de autor, a produção e venda de discos ópticos, 

a propriedade industrial e o combate à fraude de mercadorias. Os retalhistas, a 

quem cabe evitar e prevenir que a venda de mercadorias se contrarie às leis acima 

mencionadas, devem prestar atenção à fonte de mercadorias na aquisição, não 

pondo para venda produtos de má qualidade ou falsificados, já que esta prática lesa 

os direitos e a segurança dos consumidores e o infractor poderá ser condenado 

à multa ou à pena. Ao mesmo tempo, o orador apresentou também os recentes 

resultados de combate contra a falsificação para promover o cumprimento da lei.

 O CC organiza sempre palestras temáticas ou formações em temas 

diversificados no sentido de aumentar a consciência dos estabelecimentos 

comerciais pelo cumprimento da lei assim como o seu profissionalismo, para além 

de encorajar as Lojas Certificadas a prestarem serviços de qualidade para aumentar 

a confiança dos turistas no consumo em Macau e trabalhar em conjunto para 

construir Macau como centro mundial de turismo e lazer.
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