
2) Orientação proactiva de “tecnologia para o  

bem”, concretizando uma justiça mais aprofundada no 

consumo

 Apesar de que o desenvolvimento económico, o 

progresso das técnicas e a melhoria acelerada dos modelos 

de negócios no consumo satisfazem as necessidades 

diversificadas dos consumidores, algumas plataformas 

e operadores comerciais desrespeitam a procura dos 

valores éticos de “tecnologia para o bem”, procedendo à 

recolha, selecção e utilização irregulares das informações, 

mentalidade, comportamentos e capacidades de consumo 

dos consumidores, o que danifica o ambiente de consumo 

com honestidade. Promover juntos a justiça no consumo é 

mesmo orientar os operadores comerciais a desenvolver os 

valores de “tecnologia para o bem”, reforçar a fiscalização 

e estimular o desenvolvimento regular dos modelos de 

 A Associação de Consumidores da China divulgou o 

tema anual de defesa do consumidor para o ano 2022: 

“Promover juntos a justiça no consumo”, em torno do qual 

a Associação de Consumidores da China e as organizações 

de diferentes níveis do País irão desenvolver trabalhos em 

5 aspectos, no sentido de defender os direitos e interesses 

legítimos dos consumidores e consolidar a base social da 

justiça no consumo.

O tema anual “Promover juntos a justiça no 
consumo” consiste em quatro sentidos:
1) Implementação rigorosa das disposições legais, 

concretizando uma justiça mais garantida no consumo

 A justiça é o valor essencial para a concretização 

dos direitos e interesses do consumidor. No decurso dos 

últimos anos, persistem ainda muitos problemas de injustiça 

em várias áreas de consumo e têm surgido novos modelos 

de negócios e modelos de consumo, ficando a ser assim 

cada vez mais exigido pelos consumidores um tratamento 

justo. Assim sendo, as organizações de consumidores têm 

de cumprir plenamente as atribuições legalmente conferidas, 

juntando proactivamente todas as forças na sociedade 

e promovendo o aperfeiçoamento do respectivo regime 

jurídico, de modo a fomentar juntamente a justiça no 

consumo e tornar mais sólida a base da protecção legal 

dos direitos e interesses do consumidor.

Associação de 

Consumidores da 

China divulga o tema 

anual de defesa do 

consumidor de 2022: 

“Promover juntos a 
justiça no consumo”
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e consumo dos serviços públicos, realizando acções 

de crítica às cláusulas contratuais injustas, de modo 

a aumentar a eficácia da fiscalização na área de 

consumo;

l Intensificar a cooperação na orientação educativa 

do consumidor, incentivar aos sectores essenciais 

a criação do tratado de autodisciplina para o 

tratamento justo dos consumidores, implementar os 

requisitos previstos nas “Linhas gerais da educação do 

consumo” e satisfazer constantemente as necessidades 

diversificados e personalizados dos consumidores sobre 

as informações na área de consumo;

l Fomentar a utilização integrada das informações 

referentes às reclamações de consumo, elevar a 

eficiência na resolução dos litígios de consumo, 

reforçar a orientação nos trabalhos de divulgação das 

informações respeitantes às reclamações de consumo, 

defender a linha de base de segurança e promover 

juntos a justiça no consumo.

 A Associação de Consumidores da China espera que, 

através dos trabalhos supracitados, sejam unidas todas 

as forças na sociedade, promovido o consenso social e 

assim consolidada a base social para a justiça no consumo. 

Perante tantas questões de desequilíbrio e injustiça surgidas 

à medida do desenvolvimento da área de consumo nos 

últimos anos, as organizações de consumidores devem 

reforçar os estudos teóricos e a análise, promovendo o 

aperfeiçoamento do regime e consolidando a justiça e 

protecção legal no consumo. Face às questões de injustiça 

no consumo, devem salientar o sentido das questões, 

persistir na posição de defesa do consumidor e tornar 

maior a força de apoio para a justiça no consumo. Além 

disso, devem ajudar os consumidores de todas as classes a 

dominar um nível razoável dos conhecimentos de consumo, 

reforçar a educação e a sensibilização na área de consumo e 

aumentar a força de fiscalização para a justiça no consumo.

Nota: Algum conteúdo é extraído da página electrónica 

da Associação de Consumidores da China.

negócios e de consumo, e assegurando aos consumidores 

o gozo dos direitos iguais no consumo.

 

3) Intensificação da protecção das comunidades 

específicas, concretizando uma justiça mais abrangente 

no consumo

 Promover juntos a justiça no consumo é garantir a 

justiça no consumo para todos os consumidores. Não apenas 

se fomenta uma garantia comum para o bem-estar social, 

mas sim se aumenta a força da protecção às comunidades 

de consumo específicas como menores, idosos, deficientes 

e pessoas com baixos rendimentos, permitindo-lhes que 

sejam iguais e com oportunidades iguais para participar 

nas actividades de consumo, no sentido de concretizar uma 

justiça mais abrangente no consumo.

4) Desenvolvimento do consumo verde e de baixo carbono, 

concretizando uma justiça no consumo sustentável

 Promover juntos a justiça no consumo é sensibilizar 

os consumidores para a implementação da vida verde e 

de baixo carbono e dos modelos de consumo sustentáveis, 

deixando mais recursos da terra às próximas gerações e 

permitindo-lhes que gozem dos direitos de consumo de 

forma justa, de maneira a concretizar o desenvolvimento 

sustentável.

Em torno do tema “promover juntos a justiça 
no consumo”, a Associação de Consumidores 
da China e as organizações de consumidores 
de todo o País irão desencadear os seguintes 
trabalhos:
l Realizar, proactivamente, a promoção sobre o tema 

anual, juntar as forças de todas as partes, orientar 

o consumo poupado, moderado, verde e de baixo 

carbono e promover o consumo sustentável;

l Reforçar a análise jurídica das políticas e agendamento 

sobre as questões em destaque na área de defesa do 

consumidor, participando efectivamente na definição e 

revisão das legislações e normas na mesma matéria;

l Desenvolver acções de fiscalização de consumo nas 

áreas como veículos motorizados de novas energias, 

jogos online, formação extracurricular, consumo 

dos idosos, consumo dos menores, consumo dos 

deficientes, consumo nas zonas rurais, protecção dos 

dados pessoais, consumo em forma de pré-pagamento 
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