
● 舉辦“尋・常”消費考察獎勵計劃
(2020/2021學年)說明會，為有
意參加的各校師生講解“尋・常”
計劃的核心價值及舉辦目的；

● 與珠海市橫琴新區舉辦“澳門、
橫琴消費領域信用體系共建基
地”第二期培訓班。

● 進行“消費者權益、你我都要識”四格漫畫比賽評審並公佈獲獎名單；
● 珠海市市場監督管理局及珠海市消費者權益保護委員會代表一行四人

到訪本會，與本會進行工作會議，並於會後參觀“誠信店” ；
● 與中山市消費者委員會合作，在線上聯合舉辦兩地校園消費維權漫畫

巡迴展覽；
●  於“活力澳門週”青島站設置“誠信店”推廣攤位；
● 為配合電子政務發展，推出“消保易”綜合服務電子平台；
● 與江蘇省常州市消費者權益保護委員會簽署消費維權合作協議。

● Foi realizada a sessão de esclarecimento do “Projecto de elogio aos estudos sobre a defesa do consumidor” (ano lectivo de 2020/2021), para 
explicar os valores centrais e objectivos do projecto a professores e estudantes interessados em participar no mesmo;

● Foi organizada, em cooperação com o Novo Distrito de Hengqin, Zhuhai, o segundo curso de formação da “Base de formação para a construção 
do sistema de crédito na área de consumo entre Macau e Hengqin”.

● Foi concluída a avaliação dos trabalhos candidatos ao Concurso de Banda Desenhada “Todos Devem Conhecer os Direitos do Consumidor” e 
publicada a lista de vencedores; 

● Uma delegação de quatro representantes, da Administração de Regulação do Mercado da Cidade de Zhuhai e do Conselho de Protecção 
dos Direitos e Intereses dos Consumidores da Cidade de Zhuhai, visitou o CC para uma reunião de trabalho, seguida por uma visita às Lojas 
Certificadas;

● Foi realizada, em cooperação com o Conselho de Consumidores da Cidade de Zhongshan, uma exposição itinerante online da banda desenhada 
sobre a protecção dos direitos do consumidor em escolas dos dois lugares; 

● O CC marcou presença, através duma tenda para a promoção das Lojas Certificadas, na Semana Dinâmica de Macau – Estação Qingdao; 
● Foi lançada, em articulação com o desenvolvimento da governação electrónica, uma plataforma dos serviços electrónicos denominada por 

“Consumidor Online”;
● O CC assinou um acordo de cooperação na defesa do consumidor com o Conselho de Protecção dos Direitos e Intereses dos Consumidores da 

Cidade de Changzhou, Província de Jiangsu;

● 與四川省保護消費者權益委員會簽署消費維權合作協議。
● 與雲南省消費者協會簽署消費維權合作協議。
● 公佈第二期“2020存憑有理”活動得獎名單及領獎安排。
● 聯同經濟局到訪澳門街坊會聯合總會，就內地置業須知進行消費維權教育講座。 K  

● O CC assinou um acordo de cooperação na defesa do consumidor com o Conselho de Protecção dos 
Direitos e Intereses dos Consumidores da Província de Sichuan;

● O CC assinou um acordo de cooperação na defesa do consumidor com o Conselho de Consumidores 
da Província de Yunnan;

● Foi publicada a lista de premiados e a organização sobre a entrega de prémios da segunda fase da 
actividade “Guarde Facturas na Compra!2020”;

● Foi realizada, em conjunto com a Direcção dos Serviços de Economia, uma sessão de informação sobre 
a aquisição de imóveis no Interior da China, na União Geral das Associações dos Moradores de Macau.

10月	Outubro

Balanço das actividades do CC no 4.º trimestre de 2020

11月	Novembro

12月	Dezembro
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