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說好的配套設施呢？
Não existem restrições sobre 
a aquisição de imóveis e os 
créditos bancários?

曾經有個案出現發展商表明商品房有配套設施，但最後收樓時設備與當初宣傳不符。消
費者需要注意，即使在廣告中如何宣傳，最後還是會以合同為準，所以要注意《商品房買
賣合同》上有否列明公共服務及其他配套設施，另外可以親身視察樓盤實地環境與裝修
情況，提防開發商或廣告中介誇大其詞。

Houve casos em que o promotor do empreendimento indicou explicitamente o imóvel com 

instalações complementares mas na entrega o mesmo se encontrava diferente do que alegado. É de 

notar que, independentemente da publicidade, prevalece sempre o contrato na aquisição do imóvel. 

Portanto, os consumidores devem verificar se no contrato de compra e venda do imóvel é indicada 

a inclusão dos serviços públicos e outras instalações complementares. Também se podem deslocar 

pessoalmente ao imóvel para observar o seu estado real e o andamento da obra de decoração, de 

modo a prevenir que o promotor do empreendimento ou agente imobiliário exagere na promoção.

答：

Resposta:

2 定金不能退？
O sinal não é reembolsável?

“定金”有擔保的作用，如果消費者無法履行合約，則不能退回“定金”。相反，如果經營者
違約，則必須雙倍向消費者返還“定金”。根據《中華人民共和國民法典》規定，定金的數額
由當事人約定，但是，不得超過總價款的20%，超過部份不產生定金的效力。

O “sinal” serve de garantia, não sendo restituído em caso de falta de cumprimento do contrato pelo 

consumidor. Ao contrário, em caso de falta de cumprimento do contrato por parte do operador 

comercial, este deve devolver o dobro do sinal ao consumidor. Nos termos do disposto no Código 

Civil da República Popular da China, o valor do sinal é definido por acordo das partes, não podendo, 

porém, ultrapassar 20% do preço total e se contar para efeitos de sinal o montante excedente.

答：

Resposta:
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De acordo com o artigo 24.o do Regulamento de gestão da pré-venda de imóveis na Província de 

Guangdong, do contrato de pré-venda do imóvel devem constar os itens seguintes:

1) O nome, o endereço, o código postal e o número do documento de identificação válido do 

promitente-vendedor, do promitente-comprador e do representante das partes;

2) O fundamento da utilização do terreno por parte do promitente-vendedor e a localização do 

imóvel posto para pré-venda;

3) A área útil e a área repartida de construção, o projecto, o número do edifício, o piso, o número do 

apartamento e a altura do piso do imóvel de pré-venda;

4) O preço do imóvel de pré-venda, os impostos a ser cobrados e o respectivo padrão;

5) A resolução sobre a questão da diferença entre a área real do imóvel na entrega e a área prometida 

na pré-venda;

6) O prazo e a forma de pagamento, bem como a respectiva responsabilidade do promitente-

comprador pela falta de cumprimento do contrato em caso de atraso no pagamento;

7) O prazo demorado para a conclusão de obras e a entrega do imóvel de pré-venda, bem como a 

respectiva responsabilidade pela falta de cumprimento do contrato em caso de atraso;

8) O projecto de obras e os seus padrões, a marca e o modelo de equipamentos, e as especificações 

de materiais, bem como a respectiva responsabilidade pela falta de cumprimento do contrato;

9) Os padrões de construção e as condições de funcionamento das infra-estruturas e instalações 

complementares públicas, bem como a respectiva responsabilidade pela falta de cumprimento do 

contrato;

10) Os assuntos referentes à administração de condomínios;

11) Demais assuntos que as partes considerem necessário convencionar.

根據《廣東省商品房預售管理條例》第二十四條，商品房預購銷合同應當載明和約定下列 
事項：

（一） 預售人、預購人和雙方的委託代理人姓名（名稱）、地址、郵遞區號和合法證件號碼；
（二） 預售人用地依據和預售的商品房的坐落位置；
（三） 預購的商品房的實得建築面積、分攤建築面積及其所含專案、樓號、樓層、房號和層高；
（四） 預購的商品房的價格和代收稅費的項目和標準；
（五） 交付使用時的實際面積與預售時約定面積差異的處理辦法；
（六） 付款時間和方式及預購人逾期付款的違約責任；
（七） 預售的商品房竣工交付使用的時間及逾期的違約責任；
（八） 裝修專案、標準和設備品牌、型號、材料規格及違約責任；
（九） 基礎設施、公共配套建築的建設標準和運行要求及違約責任；
（十） 物業管理事項；
（十一） 雙方認為需要約定的其他事項。  

答：

Resposta:

《商品房買賣合同》（預售）應包含什麼條款？
Que cláusulas é que devem ser indicadas no contrato de 
compra e venda do imóvel (em caso de pré-venda)
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房款是否要存入預售款專用帳戶？
O montante para a aquisição do imóvel 
deve ser depositado na conta de depósito 
em garantia?

4
預售資金監管賬戶是受政府監管的銀行帳戶，只能用在項目的開發建設上，不能擅自用
作其他用途，同時，開發商若要使用帳戶資金需經政府部門審批後才能動用，所以消費者
支付預售房款時必須要存入《商品房預售許可證》中所列的預售款專用帳戶，不要將房款
存入非預售款專用帳戶，以保障自身的權益。  

A conta de depósito em garantia para a pré-venda de imóveis é uma conta bancária sujeita à 

supervisão do governo, sendo o montante depositado destinado exclusivamente ao desenvolvimento 

do projecto e não podendo ser utilizado para outros fins sem autorização. Ao paralelo, o promotor 

só pode mobilizar o capital da conta após a aprovação das autoridades governamentais, portanto, 

o montante pago pelo consumidor para a aquisição do imóvel deve ser depositado na conta de 

depósito em garantia indicada na “Autorização de pré-venda do imóvel” e não em outra conta 

bancária, por forma a proteger os seus direitos e interesses.

答：

Resposta:
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記得保存支付憑證及合同。
Deve guardar-se o comprovativo de 
pagamento e o contrato.

逾期未能收樓或不
能收樓如何處理？
O que é que se pode 
fazer em caso de atraso 
de entrega ou de não 
entrega do imóvel?

合同和支付憑證是消費者在發生糾紛時維權的最重要證據，消費者在內地購房過程中，
要妥善保存好購房有關的發票憑證、定金憑證、購房協議、合同文本等，以及開發商或房
產中介公司的宣傳廣告、承諾內容等資訊。

O contrato e o comprovativo de pagamento são provas importantes para que os consumidores 

salvaguardem os seus direitos em caso de litígio. Assim sendo, na aquisição de um imóvel sito 

no Interior da China, os consumidores devem guardar bem o comprovativo de aquisição, o 

comprovativo de pagamento do sinal, o acordo de aquisição do imóvel e o contrato, bem como 

outras informações como os anúncios publicitários e o compromisso do promotor ou da agência 

imobiliária.

答：

Resposta:

如果消費者購買了商品房後，發生逾期未能收樓或不能收樓的情況，消費者可以通過當
地行政途徑和司法途徑解決。澳門消委會可透過“聯防機制”協助消費者將有關個案和資
料轉介至當地的行政部門處理，預售房有一定風險，消費者購買前必須要考慮清楚。

Se os consumidores encontrarem situações como atraso de entrega ou não entrega do imóvel 

após a aquisição do mesmo, podem recorrer aos meios administrativos ou judiciais do local para 

a resolução. O Conselho de Consumidores de Macau pode ajudar os consumidores a encaminhar, 

mediante o “mecanismo conjunto de prevenção”, os casos e as relativas informações às autoridades 

administrativas locais para efeitos de tratamento. Como existem certos riscos na pré-venda de 

imóveis, convém que os consumidores pensem bem antes de tomar decisão de compra.

答：

Resposta:
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