
	 本會與廣東省消委會在五月底舉行
的2019年粵港澳大灣區“消費•維權”論
壇上簽署了《粵澳消委會消費維權合作
協議》，雙方就信息互換、人員培訓、個案
相互轉介等項目上建立恆常合作機制，
並由本會作為廣東省消委會與葡萄牙消
費者組織之間投訴個案的轉辦平台。
	 目前本會已與廣東省及省內10個
市、區的消費者組織簽署了雙邊合作協
議，而已簽署合作協議的廣東省外省、市
級消費者組織則近20個，有關的協議可
因應實際情況進行雙向的協助，令彼此
各方面的合作變得更機動。

五地消費者組織
召開年度聯席會議
	 除雙向合作外，多方合作亦是消費
維權聯動的重要一環，珠江中澳及橫琴
五地的消費者組織在論壇舉行期間召開
了年度聯席會議，就去年的協作成效、檢
視上半年的合作實踐進度，以及當前消
費環境進行交流與磋商，與會代表認同
《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的出台，
為大灣區消費者組織的合作注入養份、
創造機遇，各消費者組織會把握《綱要》
內國家提供的各項優勢，積極提升保護
消費者工作的質量，協力構建大灣區成
為優質生活圈。		 PU

粵澳簽署《粵澳消委會消費維權合作協議》
Guangdong e Macau assinam protocolo de cooperação para 

a defesa do consumidor
 O CC e o Conselho de Consumidores da Província de Guangdong assinaram o protocolo 

de cooperação na área de defesa do consumidor, no Fórum sobre o Consumo e a Defesa 

do Consumidor da Grande Baía Guangdong-Hong Kong–Macau 2019 que decorreu no final 

de Maio. Através do protocolo, as partes estabeleceram um mecanismo de cooperação 

regular nas áreas de troca de informações, formação de pessoal, encaminhamento de 

casos, assim como definiram o CC como plataforma de encaminhamento de reclamações 

entre o Conselho de Consumidores da Província de Guangdong e a organização portuguesa 

de defesa do consumidor.

 Actualmente, o CC já assinou protocolos de cooperação bilateral com 10 organizações 

de consumidores da Província de Guangdong, a nível provincial e distrital nesta província, 

bem como com quase 20 organizações homólogas a nível provincial e municipal fora 

de Guangdong. Estes protocolos permitem que as partes prestem apoio uma a outra 

conforme a situação real, tornando a cooperação mais flexível em todas as áreas.

Organizações de consumidores de 
cinco locais realizam reunião anual
 Além da cooperação bilateral, a cooperação multilateral é também uma parte 

importante na acção da defesa do consumidor. As organizações de consumidores de 

Zhuhai, Jiangmen, Zhongshan, Macau e Hengqin realizaram uma reunião anual durante 

o Fórum para rever os resultados dos trabalhos de colaboração no ano passado e o 

andamento dos projectos de cooperação no primeiro semestre deste ano, bem como 

para discutir sobre o ambiente de consumo actual. Os presentes concordaram que o 

lançamento das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau traz benefícios e oportunidades para a cooperação 

das organizações de consumidores da Grande Baía. As organizações irão aproveitar as 

vantagens proporcionadas pelo País nas Linhas Gerais, melhorando proactivamente a 

qualidade dos trabalhos de defesa do consumidor e trabalhando em conjunto para tornar 

a Grande Baía num círculo de excelente qualidade de vida.
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