
2020年度加油站的油錶準確度調查

 No dia 26 de Janeiro de 2021, a Associação de Consumidores da China (doravante 

denominada simplesmente “Associação”) anunciou em Pequim o tema de defesa do 

consumidor para 2021: "Salvaguardar a Segurança; Facilitar o Consumo". Este ano, a 

Associação irá intensificar a sensibilização e a fiscalização sobre infracções no âmbito 

de consumo, através de vários meios de comunicação social, bem como irá promover 

um consenso social sobre a segurança de consumo, melhorar o ambiente de consumo 

e colocar a defesa do consumidor numa posição mais proeminente.

Associação de Consumidores da China 
anuncia o tema de 2021: 

"Salvaguardar a Segurança; 
Facilitar o Consumo"

forma a salvaguardar eficazmente a segurança dos consumidores, 

assim como dos seus bens e dados pessoais. 

III. Desobstruir os pontos bloqueados, facilitando o consumo 

para fomentar a circulação económica

 No contexto do desbloqueio da circulação interna do 

País e da dupla circulação para com o mundo internacional, é 

necessário colocar a defesa do consumidor numa posição mais 

proeminente, procurar facilitar o consumo enquanto o valor 

da salvaguarda de segurança, formar os consumidores mais 

capazes de se proteger, promover a auto-disciplina dos sectores 

e a honestidade dos operadores comerciais, desobstruir os 

pontos-chave bloquados, garantir um consumo sem obstáculos 

e promover o desenvolvimento de alta qualidade do consumo 

numa via segura, por forma a dar um forte impulso para uma 

circulação económica de nível mais elevado.

Trabalhos a desencadear pela Associação em 
coordenação com as organizações nacionais de 
consumidores em torno do tema deste ano:
● Divulgar, com grande força, o tema anual promovendo um 

consenso social; 

● Reforçar os estudos da teoria jurídica sobre as questões 

Três significados do tema anual "Salvaguardar a 
Segurança; Facilitar o Consumo"
I. Cumprir as atribuições legais e construir uma base sólida 

para o desenvolvimento saudável do mercado de consumo

 A segurança de consumo envolve os interesses mais 

preocupados, mais directos e mais realistas da população, sendo 

também a base e a garantia para o desenvolvimento sustentável 

e saudável do mercado de consumo. O direito à segurança é um 

direito básico do consumidor, protegido por lei, e portanto as 

organizações de consumidores devem desempenhar seriamente 

as suas funções de supervisão social a produtos e serviços e de 

protecção dos direitos e interesses legítimos dos consumidores.

II. Identificar os pontos cruciais para satisfazer a nova 

demanda pela segurança perante a evolução na área de 

consumo

 Com o desenvolvimento económico e o progresso 

tecnológico, o consumo tem vindo a evoluir de forma acelerada, 

com o surgimento constante de novas indústrias e modelos de 

consumo, que, apesar de satisfazer as necessidades diversificadas 

dos consumidores e tornar o consumo mais conveniente, expõem 

o risco de insuficiência de garantia de segurança no consumo, 

pelo que se exige um reforço na supervisão e regulamentação 

para promover o desenvolvimento dos modelos de consumo, por 
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para a dupla circulação, a área de consumo é particularmente 

importante, que exige tomar a "salvaguarda da segurança de 

consumo" como o principal ponto de entrada para criar um 

ambiente de consumo mais seguro e aumentar a confiança do 

consumidor. Em 2021, as organizações de defesa do consumidor 

no País irão promover, de forma proactiva, o estabelecimento do 

mecanismo de partilha das informações e de publicação conjunta 

dos resultados de defesa do consumidor, assim como irão reforçar 

a governação colaborativa no âmbito de defesa do consumidor. 

Face à realidade da existência de questões diversificadas no 

campo de consumo, será posto o foco nas questões de segurança 

de consumo que tenham um amplo impacto, começando 

pelos casos típicos e utilizando vários métodos de defesa do 

consumidor para promover a resolução de problemas e melhorar 

praticamente a eficácia nos trabalhos de defesa do consumidor.

Nota: Algum conteúdo é extraído da página electrónica oficial da 

Associação de Consumidores da China.

eminentes na área de consumo, nomeadamente o consumo 

pré-pago, a protecção dos dados pessoais, o marketing de 

transmissão ao vivo na Internet, a defesa do consumidor 

em matéria de automóvel e em zonas rurais, o controlo do 

desperdício alimentar, bem como participar proactivamente 

na legislação e definição de normas;

● Esforçar-se por preparar as “Bases Gerais para a Educação 

do Consumidor”, explorar o estabelecimento da base 

online de educação do consumidor, no sentido de tornar 

a educação do consumidor mais sistemática, acessível e 

eficaz; realizar testes comparativos a produtos populares e 

novos que ganham preocupação da população e reforçar a 

interpretação científica e a divulgação eficaz dos resultados 

dos testes ;

● Dar prioridade às indústrias e modelos de consumo 

emergentes, tais como consumo partilhado, educação e 

formação online, arrendamento de longa duração, venda 

de produtos por transmissão ao vivo online e compras em 

grupo; intensificar a supervisão das questões como práticas 

ilegais ou desleais, más práticas comerciais e cláusulas do 

contrato de adesão injustas, a fim de promover a criação e 

melhoria das regras no campo de consumo;

● Implementar medidas de facilitação e regulamentação 

em relação à reclamação, aumentar a capacidade das 

organizações de consumidores da classe básica de receber 

e tratar reclamações, promover a construção de canais 

online e offline de reclamação, melhorar o mecanismo de 

resolução de reclamação, acelerar o estabelecimento dos 

mecanismos de alerta sobre reclamações de consumo, de 

divulgação de informações sobre reclamações e de restrição 

ao crédito na área de consumo, aumentar a aplicação de 

processos de interesse público civil de consumo e promover 

a prática de processo colectivo;

● Estabelecer um mecanismo completo de monitorização e 

análise das opiniões públicas sobre a defesa do consumidor 

utilizando com prioridade os momentos em que o consumo 

se concentra, responder às preocupações da sociedade 

e expressar os pontos de vista das organizações de 

consumidores em resposta aos pontos mais discutidos pelo 

público.

 Actualmente, sob a nova conjuntura de desenvolvimento 
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