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“情報站”增定位功能
搜價格價更 EASY

Posto de Informações com nova 

função de localização para facilitar a 

pesquisa e comparação de preços

	 為提升物價透明度，本會持續優化物價調查工作。今年第3次增加超市及貨品
的調查數量，由年初36間增加至現時103間超市，涵蓋15類共400項與生活息息
相關的民生食用貨品，亦優化“澳門物價情報站”應用程式功能，提供全方位價格
資訊助消費者精明格價。“情報站”一APP在手，助你精明行超市！

	 O CC tem optimizado os trabalhos de investigação de preços, no sentido de tornar 

maior a transparência de preços. Durante este ano, aumentou, pela terceira vez, o número 

de supermercados investigados, de 36 no início do ano, para 103, bem como o número de 

bens para 400, de 15 categorias. Também procedeu à optimização das funções da aplicação 

informática “Posto de Informações de Preços de Macau”, prestando informações abundantes 

sobre preços para que os consumidores comparem preços. Façam compras de forma 

inteligente em supermercados com a app de “Posto de Informações”!
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Aumentado o número de bens investigados para 
ajudar a comparação de preços
 O CC aumentou várias vezes o número de supermercados e bens investigados. 

Actualmente, estão incluídos na investigação 103 supermercados e 400 bens 

mais procurados, de 15 categorias, que incluem duas categorias recentemente 

acrescentadas, snacks e produtos de cuidados pessoais, e as seguintes: arroz, 

cereais, óleo alimentar, enlatados e preservados, condimentos, bebidas, produtos 

lácteos, produtos de limpeza e desinfecção, ultracongelados/congelados, alimentos 

frescos e vivos, papel higiénico, refrigerados e produtos para bebé, no sentido de 

proporcionar aos consumidores informações mais abrangentes em relação aos 

preços.

Posto de Informações com nova função para pesquisar 
o preço mais reduzido com maior rapidez
 Para comprar um bem em que se interessam, algumas pessoas optam 

por “poupar o máximo possível” e também há outras que preferem ir a uma loja 

mais próxima de si. Atendendo ao hábito de compras dos consumidores, o CC 

deu mais um passo na optimização das funções do Posto de Informações de 

Preços de Macau, como procedeu à reorganização da secção “Consulta rápida de 

Preços”, a que foram acrescentados vários atalhos de pesquisa simples, permitindo 

assim a pesquisa de preços de bens em diferentes locais com recurso à função 

de localização. Basta aos consumidores introduzir palavras-chaves sobre o bem 

ou seleccionar a categoria do bem, articulando-se com a função de localização 

disponível nos dispositivos móveis, tais como telemóveis, para poder encontrar 

logo o bem ao preço mais reduzido entre os supermercados mais próximos 

ou entre diversos supermercados na zona em que pretendem fazer compras. 

Também estão disponíveis outras funções como a pesquisa de supermercados mais 

próximos, a auto-definição do âmbito de pesquisa e as informações respeitantes 

aos descontos, de forma a permitir que os consumidores estejam a par dos preços 

em supermercados e façam comparação com maior facilidade. A seguir, deixem-me 

tornar-me em “profissional de comparação de preços” e ensinar-vos como utilizar as 

novas funções do Posto de Informações.

增調查貨品數量助精明格價
 本會先後多次增加調查超市與
貨品的數量，現時調查超市的數量已
增加至103間，並新增調查零食及個
人護理用品兩類貨品，連同食米、穀
類 食 品、食 油、罐 頭 及 塗 醬 類、調 味
品、飲品、乳類食品、清潔消毒用品、
急凍／冷藏食品、鮮活食品、衛生紙、
冰鮮食品及嬰兒用品類別，比較15類
共400款熱門民生食用貨品的價格，
為消費者提供更全面的價格資訊。

“情報站”新功能快速找
最“抵”價
 購買“心水”貨品，有人“慳得一
蚊得一蚊”，有人就會選擇就近購買。
為配合消費者購物習慣，本會近期進
一步優化“澳門物價情報站”應用程
式功能。其中“超市物價一覽通”全面
整合，增設多種簡易搜尋捷徑，通過
定位功能查看不同地點的商品價格。
消費者只需輸入貨品的關鍵字或點選
貨品種類，利用手機等移動裝置的定
位功能，就可即時知道該款貨品在就
近超市或計劃前往購物地區眾多超
市中的最“抵”價。其他功能包括查找 

“較近距離”的超市、自設搜尋範圍，
以及貨品的優惠情報，讓消費者一手
掌握超市貨品價格，更加方便快捷格
價。接下來等小編變身“格價專員”，
手把手教大家使用“情報站“新功能！
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Foi acrescentada a função de localização no Posto de Informações.  Ao entrarem na página 

“Consulta rápida de preços”, encontram primeiro uma mensagem a lembrar se activa “minha 

localização” ou podem definir a localização no mapa em tempo posterior. O âmbito de 

pesquisa pode ser até 500 metros de distância. A função de localização ajuda-vos a verificar o 

preço mais reduzido entre os supermercados ao seu redor ou os na zona aonde se pretendem 

deslocar.

“情報站”增設定位功能。進入“超市物價一覽通”界面，首先會提醒是否選擇
開啟“我的定位”，或稍後自行設定地圖定位中心。搜尋範圍可輻射至最遠500
米。定位功能有助瞭解就近超市或計劃前往購物地區眾多超市中的最“抵”價。
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“情報站”搜尋功能實用，分類捷徑一按即睇。進入界面後，即見貨品搜尋功能
和分類捷徑兩大版塊。消費者可輸入貨品關鍵字，得出關聯搜尋結果；亦可點
選貨品分類，選擇想要的貨品。配合新增的定位功能，便可顯示出搜尋半徑範
圍內最符合消費者需要的貨品和售價資料。

Posto de Informações com função de pesquisa e atalhos em categorias. Ao entrarem 

no interface, podem encontrar logo dois blocos que são “pesquisa de bens” e “atalhos 

em categorias”. Podem inserir uma palavra-chave sobre o bem para pesquisar resultado 

relacionado com a mesma; Também podem seleccionar as categorias escolhendo os bens em 

que se interessam. Com a nova função de localização, podem encontrar informações sobre os 

bens pretendidos e os seus preços em supermercados dentro do raio do ponto de localização 

pesquisado.
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列出貨品優惠價，比價更容易。“情報站”列出貨品在哪間超市有做優惠，消費
者可因應實際需要選擇貨品。

Listagem de descontos dos bens para facilitar a comparação de preços. O Posto de 

Informações lista quais supermercados onde os bens se encontram vendidos com descontos, 

podendo os consumidores escolher bens conforme as suas necessidades reais.

 “澳門物價情報站”使用量持續上升，今年1月至11月的下載量已超過14,979次，
瀏覽量近21萬次。本會建議消費者善用“情報站”貨比三家，作出精明的消費選擇。

 O Posto de Informações de Preços de Macau tem vindo a ser cada vez mais frequentado, 

tendo registado, entre Janeiro e Novembro deste ano, mais de 14.979 downloads e cerca de 210 mil 

visualizações. Os consumidores são aconselhados a recorrer ao Posto de Informações para comparar 

preços entre lojas e assim tomar opções de consumo de forma inteligente.  KL 
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