
“Posto de Informações” conta com o número de usos multiplicado
 O "Posto de Informações de Preços de Macau" permite aos consumidores obter 

informações sobre os preços dos produtos à venda em supermercados, assim como 

fornece várias funções convenientes para análise de preços, para que os consumidores 

façam consumo de forma inteligente e que seja promovida uma concorrência saudável no 

sector. Nos três primeiros trimestres deste ano, foram registadas 378100 visitas, batendo 

recorde e sendo o número 2 vezes maior face ao ano anterior. Além disso, o número de 

downloads aumentou acentuadamente para cerca de 23200, sendo o número quintuplicado 

em comparação com o cômputo geral do ano passado, reflectindo o crescente atenção 

dos consumidores aos preços dos produtos em Macau. Acreditamos que o “Posto de 

Informações” ajuda os cidadãos na comparação de preços e, simultaneamente, alerta ao 

CC para fazer, de forma contínua, um bom trabalho na investigação de preços.

 O “Posto de Informações de Preços de Macau” não só se encontra disponível em 

aplicação informática, como também em website com vista a proporcionar mais um meio 

de consulta aos cidadãos. O CC voltou a melhorar o website do “Posto de Informações”, 

para que os consumidores consultem, com maior facilidade, os dados recolhidos na 

investigação de preços dos produtos em supermercados e dos combustíveis.

 Para além da investigação de preços às 12 categorias de produtos à venda em 

supermercados, o CC também procede a uma investigação de preços específica a 6 

categorias de produtos em supermercados, farmácias e padarias, tendo em conta 

os hábitos de consumo e as necessidades dos cidadãos. Os consumidores podem 

consultar os preços de carne suína fresca, refrigerada e ultracongelada, produtos de 

desinfecção, leite em pó para bebés, pão e medicamentos não sujeitos à receita 

médica, praticados em vários locais de venda a retalho em Macau, assim como a 

oscilação de preços entre a investigação recente e a anterior, os preços mais alto e 

mais baixo e a respectiva diferenciação de preços.

 A fim de permitir que os consumidores de Macau tenham acesso às informações sobre os preços de mercado, o CC tem 

intensificado a investigação de preços a supermercados e a vários produtos de primeira necessidade nos últimos meses, tendo 

aumentado a recolha de preços, de duas vezes por mês no ano passado, para uma vez por semana, na esperança de trazer maior 

transparência nos preços dos produtos e permitir que os cidadãos comparem preços entre lojas sem sair de casa.

 A investigação de preços abrange um total de 35 supermercados locais, sendo divulgadas as informações sobre o 

abastecimento e preço dos produtos investigados no "Posto de Informações de Preços de Macau" ainda no mesmo dia de 

invesitgação. O número de produtos investigados aumentou, de 103 no primeiro trimestre de 2020, para 180, de 12 categorias 

que incluem arroz, cereais, óleo alimentar, enlatados e preservados, condimentos, bebidas, produtos lácteos, produtos de limpeza 

doméstica, congelados, alimentos frescos e vivos, papel higiénico e refrigerados.

“Posto de Informações de Preços de Macau” ajuda a 
comparar preços registando o número de downloads 
e visitas multiplicado

Investigação específica

Preço em dezenas de locais de venda e diferenciação de 
preços mais recente

2018

3062
3377

23236

2019 2020
(Jan-Set)

N.º de downloads

55  vveezzeses5 vezes

N.º de visitas

174160

125470

378107

2018 2019 2020
(Jan-Set)

22  vveezzeses2 vezes
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O	 "Posto	 de	 Informações"	 dispõe	 das	 seguintes	 quatro	 funções	 convenientes	
para ajudar a “comparar preços entre lojas e fazer consumo inteligente”:
 Preços e situação de abastecimento de 180 produtos de 12 categorias à venda em 35 

supermercados, investigados pelo CC

Consulta rápida de preços:
 Os consumidores podem consultar o preço mais 

baixo dos 180 produtos por categoria e por zona, 

fazendo o orçamento de compras com recurso à 

função "Cesto de compras".

Classificação dos supermercados 
mais baratos:
 Os consumidores podem acessar ao ranking dos 

supermercados que vendem produtos a preço 

mais baixo.

Escolha inteligente:
 Os consumidores podem verificar, por categoria de 

produto, se há promoções e os preços.

Classificação dos produtos com a 
diferença	 de	 preços	 superior	 a	 50%:
 Os consumidores podem consultar o ranking dos 

produtos com a diferença de preços superior a 
50% e a respectiva diferença percentual, bem 
como os supermercados que os vendem ao preço 
mais elevado e mais baixo. 

Consulta rápida de preços

Pode pesquisar, por toda a cidade ou por zona, o preço mais 
baixo e a situação de abastecimeneto de 180 produtos, de 12 
categorias, em 35 supermercados.

Arroz japonês XX
(5 Kg)

Arroz tailandês XX
(5 Kg)

Arroz tailandês XX
(8 Kg)

Arroz XX
(8 Kg)

Barato$53.0

Barato$63.0

Barato$131.0

Barato$135.0

Classificação dos
supermercados mais baratos

Supermercados com mais produtos a preço mais baixo

Escolha inteligente

Mostram-se quais supermercados vendem os produtos investigados a 
preço descontado (com o preço exposto) e se os produtos têm ofer tas.

Supermercado

O mais baixo em Macau:

Preço investigado

Supermercado S

Supermercado M

Supermercado D

$80.0

$80.0

$80.0

$90.0

--- Mais barato Extra-grande A saldo

Óleo de canola XX - 900ml x 3 garrafas

Classificação dos produtos com a
diferença de preços superior a 50%

É listada, por ordem decrescente, a diferenciação de preços 
do produto e também os locais onde está disponível.
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