
	 本會舉辦的“尋・常”消費考察獎勵計劃(2019/2020學年)共
收到138份的專題研習報告，650多名師生參與，該計劃自2015
年舉辦以來累計參加的各校師生逾2,000名，本會透過“尋・常”
計劃建立青少年正確的消費價值觀與推動關懷社會事務，未來
本會將繼續舉辦“尋・常”計劃，以延續近年取得的成效。

 O Projecto de Elogio aos Estudos sobre a Defesa do Consumidor (ano 

lectivo 2019/2020), organizado pelo CC, recebeu um total de 138 candidaturas, 

tendo contado com a participação de mais de 650 professores e alunos. Desde a 

primeira edição lançada em 2015, o Projecto de Elogio tem contabilizado mais de 

2000 participantes vindos de diferentes escolas. Através do Projecto de Elogio, o 

CC procura incentivar os jovens a criar valores correctos em matéria de consumo 

e dar maior atenção aos assuntos sociais. No futuro, o CC irá voltar a organizar o 

Projecto de Elogio, por forma a manter os resultados conquistados ao longo dos 

anos.

 Devido ao surto epidémico, o prazo para apresentação de candidaturas 

do Projecto de Elogio do ano lectivo 2019/2020 foi prorrogado até ao dia 1 de 

Junho. Como o projecto exige a apresentação de relatório de estudos temáticos 

e abordagem em grupo, as equipas candidatas, nesta situação epidémica, 

superaram dificuldades e concluiram o relatório através da Internet e outros canais 

de comunicação. Neste ano lectivo, foram recebidos 120 relatórios do grupo de 

ensino secundário complementar e 18 do grupo de ensino secundário geral, todos 

em torno das questões emergentes como a nova cultura alimentar, a evolução do 

modelo de pagamento, a comparação entre os modelos de pagamento tradicional 

e pagamento electrónico e suas opiniões, a mentalidade nas compras online, o 

comportamento do consumidor e a responsabilidade pela protecção ambiental e 

até o conceito de gestão financeira pessoal dos alunos do ensino secundário. Os 

relatórios referem dados de estudos, assuntos abordados e opiniões dos alunos 

candidatos. Através do Projecto de Elogio, o CC procura formar alunos capazes de 

pensar e analisar de forma crítica, bem como entender melhor as atitudes e os 

hábitos dos estudantes do ensino secundário em matéria de consumo, mediante 

os relatórios concluídos que podem reflectir os seus valores de consumo, de 

maneira a planear actividades educativas mais apropriadas às necessidades dos 

jovens, alcançando os ganhos mútuos para o CC e os jovens.

	 受疫情影響，2019/2020學年“尋・常”計
劃遞交報告的截止時間延至6月1日，該計劃
要求參加隊伍以小組方式進行考察及討論，
於去（2019）年已報名參加的各校學生利用網
絡等交流途徑克服困難完成報告。本學年收
到的“尋・常”計劃專題報告高中組有120份、
初中組有18份，報告題目圍繞探討現時社會
出現的各種新興飲食文化、對比傳統與電子
支付消費模式的演變及看法、網絡購物的心
態、消費行為與環保責任，以至中學生的理財
觀念等，報告內容包括了調查數據、同學的討
論與看法，透過該項計劃培養中學生思辯及
分析等能力，報告能反映參加同學的消費觀，
本會可藉此掌握目前中學生的消費心態及習
慣，有助設計更貼近青少年需求的宣傳教育
活動，是項計劃達到相互促進的效益。		 PU
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