
 

 O CC e a Agência de Consumidores da Coreia do Sul (Korea 

Consumer Agency) assinaram, em 9 de Abril, um memorando de 

cooperação com vista a estabelecer um mecanismo de cooperação 

para o desenvolvimento e fortalecimento dos trabalhos na área 

de defesa do consumidor, assegurando assim a protecção dos 

direitos e interesses dos consumidores de Macau durante a viagem 

na Coreia do Sul e vice-versa para os visitantes coreanos durate a 

estadia em Macau.

 A Coreia do Sul é um dos locais mais visitados pelos 

residentes de Macau, enquanto Macau recebe anualmente 

mais de 800 000 visitantes coreanos nos últimos dois anos. Em 

resposta ao aumento das viagens entre os dois locais, e prevendo-

se a subida do número dos conflitos de consumo nesta matéria, 

o CC assinou um memorando de cooperação com a Agência de 

Consumidores da Coreia do Sul, no sentido de criar um mecanismo 

de encaminhamento de reclamações para os consumidores dos 

dois locais, bem como reforçar a colaboração nas matérias de troca 

de informações, como investigações e estudos, e de formação do 

pessoal, procurando assim alcançar o objectivo de salvaguardar os 

direitos e interesses dos consumidores de Macau e da Coreia do 

Sul.

 O Memorando estipula que as partes recebem e tratam as 

reclamações de consumo transfronteiriço por meio de mediação, 

bem como regulamenta claramente os procedimentos, as 

informações necessárias, o sistema jurídico adoptado e o princípio 

de confidencialidade dos dados dos interessados, a fim de 

assegurar a justiça, o respeito e benefícios mútuos como o definido 

no Memorando. Com o Memorando, se os residentes de Macau 

encontrarem problemas ou reclamações de consumo na Coreia do 

Sul, podem reclamar junto do CC depois de retornar para Macau. 

Com o consentimento do reclamante, o caso e os documentos 

relacionados serão transferidos para a Agência de Consumidores 

da Coreia do Sul, que, em seguida, solicitará ao estabelecimento 

comercial reclamado para acompanhar o caso. Os turistas da Coreia 

do Sul, vice-versa, também podem obter a mesma ajuda ao CC 

através do mecanismo de cooperação definido pelo memorando.

 O Memorando foi assinado pelo Presidente da Comissão 

Executiva do CC, Dr. Wong Hon Neng, e pelo Presidente da Agência 

de Consumidores da Coreia do Sul, Dr. Lee Hee-Sook. As duas 

organizações acreditam que o mecanismo de encaminhamento 

de reclamações irá ajudar a resolver conflitos de consumo, como 

também poderá contribuir para o desenvolvimento do sector de 

turismo e do sector de comércio a retalho em Macau e na Coreia 

do Sul.

 本會與韓國消費者院於4月9日簽署合作備忘錄，為促
進與加強保護消費者領域的工作建立合作機制，以保障兩
地居民互訪旅遊的消費權益。
 韓國是本澳居民旅遊熱點之一，過去兩年，韓國來澳
的旅客每年均超過80萬人次，為回應兩地消費者互訪旅遊
的趨勢，預視消費爭議可能會增加，本會與韓國消費者院
簽署合作備忘錄，為兩地消費者建立投訴個案互通機制、
增加調查與研究等資訊的交流、人員培訓等協作，通過加
強雙方的相互合作，達到維護兩地消費者權益的目標。
 備忘錄訂定雙方以調解的方式受理兩地居民的跨境
消費投訴個案，就互轉個案的處理程序、所需的資料、採
取的法律制度，以及對涉事人資料保密的原則都有明確規
範，以符合備忘錄中的公平、相互尊重與互惠互利的目的。
備忘錄簽署後，澳門居民日後在韓國消費如有問題或投
訴，可在回澳後向本會提出，經消費者同意就可引用備忘
錄的投訴個案互通機制，將投訴的詳情、相關文件等資料
轉到韓國消費者院跟進與處理，消費者院會促使當地商號
解決相關的消費投訴，與此同時，韓國旅客有同樣的需求
亦可以按備忘錄的協議得到本會同樣的協助。
 是項備忘錄由本會執委會主席黃翰寧及韓國消費者
院主席 Lee Hee-Sook 代表兩會簽署。本會與韓國消費者
院深信備忘錄為兩地消費者建立的投訴個案互通機制，除
有助排解消費糾紛，長遠對兩地的旅遊業，零售及服務業
會有積極促進的作用。  PU
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