
● O CC convidou vários serviços públicos, nomeadamente o Instituto para os 

Assuntos Municipais, a DSEDT, os Serviços de Alfândega, o Corpo de Polícia de 

Segurança Pública, a Polícia Judiciária, os Serviços de Saúde, a Direcção dos 

Serviços de Turismo, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, para uma reunião 

do trabalho interdepartamental, tendo trocado as informações de defesa do 

consumidor e definido as medidas de protecção dos residentes e visitantes 

em matéria de consumo durante os feriados do Ano Novo Chinês;

● Foram levadas a cabo várias acções de inspecção e de sensibilização jurídica, juntamento com os Serviços de Alfândega, em diversas zonas da 

cidade antes dos feriados do Ano Novo Chinês;

● Foram emitidas as “dicas para consumidores” aos turistas em conjunto com a Associação de Consumidores da China;

● Encerrou-se a inscrição da actividade “Melhor Loja Certificada”.

● Foi decorrida a cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Banda 

Desenhada “Todos Devem Conhecer os Direitos do Consumidor”;

● Iniciou-se a inscrição para a actividade “Melhor Loja Certificada”;

● Foram realizadas, em conjunto com a Direcção dos Serviços de Economia 

e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), várias reuniões respectivamente 

com as entidades de execução da lei de Zhuhai e do Novo Distrito de 

Hengqin no âmbito de regulação de mercado, defesa do consumidor e 

regulamentação de vendas de imóveis;

● Foi publicado, em conjunto com o Conselho de Consumidores da Cidade de Guangzhou, o relatório de teste dos calçados infantis, assim como 

os resultados de colaboração da Grande Baía;

● Foram realizadas, em conjunto com a DSEDT, várias reuniões respectivamente com as autoridades de Jiangmen e Zhongshan, como a Administração 

de Regulação de Mercado, a Administração de Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural e as organizações de consumidores, no sentido de 

estabelecer um “mecanismo conjunto de prevenção para a aquisição de imóveis sitos no Interior da China” entre Macau, Jiangmen e Zhongshan;

● Foram efectuadas, em conjunto com a DSEDT, várias visitas sucessivamente à Federação das Associações dos Operários de Macau, à Associação 

Geral das Mulheres de Macau e à Aliança de Povo de Instituição de Macau, bem como 

as sessões de informação sobre as precauções na aquisição de imóveis sitos no Interior 

da China;

● Foi assinado um acordo de cooperação para a defesa do consumidor com o Conselho 

de Consumidores da Cidade de Zhanjiang, Província de Guangdong.

● Foi assinado um acordo de cooperação para a defesa do consumidor com o Conselho 

de Consumidores da Província de Hainan;

● O CC marcou presença numa entrevista sobre o Plano Geral do Desenvolvimento da 

Indústria do Turismo de Macau.

Janeiro

Fevereiro
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● O Conselho de Consumidores da Província de Guangdong 

visitou e realizou uma reunião de trabalho com o CC;

● Foi organizada, com a DSEDT e o Conselho de 

Consumidores da Província de Guangdong, uma palestra 

subordinada ao tema “Defesa do Consumidor sobre 

Imóveis entre Guangdong e Macau”;

● Foi lançada a actividade “Guarde Facturas na Compra 

2021”;

● O CC marcou presença na actividade de divulgação do 

“Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 15 de 

Março” do Novo Distrito de Hengqin 2021, organizada 

pela Associação de Consumidores do Novo Distrito de 

Hengqin, Zhuhai, seguida de uma reunião de trabalho;

● O Conselho de Consumidores da Província de Guangdong visitou e 

realizou uma reunião de trabalho com o CC;

● Foi organizada, com a DSEDT e o Conselho de Consumidores da 

Província de Guangdong, uma palestra subordinada ao tema “Defesa 

do Consumidor sobre Imóveis entre Guangdong e Macau”;

● Foi lançada a actividade “Guarde Facturas na Compra 2021”;

● O CC marcou presença na actividade de divulgação do “Dia Mundial 

dos Direitos do Consumidor de 15 de Março” do Novo Distrito de 

Hengqin 2021, organizada pela Associação de Consumidores do Novo 

Distrito de Hengqin, Zhuhai, seguida de uma reunião de trabalho.

Março
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