
 羅太在2022年1月份在某服裝店購買衣
服，價格標籤顯示售價為190澳門元。她往收
銀處結算付款，但店員結算時卻說價格標籤
未有及時更新，故收取了羅太200澳門元。
 由於羅太早前留意到消費者委員會的普
法 宣 傳 活 動，特 意 到 消 委 會 網 站 的《消 費者
權益保護法》專頁，查閱有關第9/2021號法律 

《消費者權益保護法》的詳細介紹。她知道法
律第十四條第五款規定：“如消費者繳費時被
要求支付的價格與商品或服務所標示的價格
不相符，消費者有權要求按所標示的價格支
付價金，但其要求按一般規定構成權利濫用
者除外。”
 羅太認為事件使其消費權益受損，便馬
上透過消委會的網上服務平台“消保易”辦理
投訴手續，並在網上提供了相關單據的圖片
資料。
 其後，消委會分別聯絡了羅太及服裝店
老闆調停，亦告知服裝店老闆有關《消保法》
的相關規定。服裝店老闆瞭解後，知道應以當
時價格標籤的價錢交易，故向羅太退還10澳
門元。同時重新檢視店內的所有價格標籤，確
保價格標籤的資訊齊全及準確。
 本會提醒經營者，標示的價格資訊應準
確。本會在網站設立了《消費者權益保護法》
專 頁，歡 迎 消 費者及 經 營者隨 時 查 閱《消 保
法》的相關資訊，包括法律詳細內容、圖文包、
參考範本等。
 另 外，倘 消 費者遇 有 消 費 爭 議，本 會 設
有“消保易”網上服務平台，方便消費者隨時
隨地利用手機等設備在網上辦理投訴。消費
者只須填寫簡單資料，包括個人聯絡資料、經
營者的聯絡資料、簡述具體情況及提供單據
等圖片便可完成手續，本會會儘快跟進。  P

 Em Janeiro de 2022, a Sr.ª Lo pretendeu comprar num pronto-a-

vestir uma roupa, com preço apresentado de 190 patacas, e dirigiu-se à 

caixa para o pagamento. No entanto, durante a transacção, o empregado 

declarou que a etiqueta de preço não era actualizada e assim cobrou-lhe 

200 patacas.

 Dado que a Sr.ª Lo tinha tomado nota da divulgação jurídica realizada 

pelo CC, acedeu ao site do CC para consultar a apresentação detalhada 

da Lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor na respectiva 

página especializada, tendo conhecimento do disposto no n.º 5 do artigo 

14.º do dito diploma, “não se verificando uma coincidência entre o preço 

que é solicitado ao consumidor no momento do pagamento e o preço 

do bem ou serviço apresentado, o consumidor tem direito a exigir que 

o pagamento seja feito pelo preço apresentado, salvo se essa exigência 

constituir abuso de direito nos termos gerais”.

 Neste negócio, a Sr.ª Lo achou prejudicado o seu direito de consumo, 

portanto, apresentou uma reclamação através da plataforma online de 

serviços do CC “Consumidor Online”, fornecendo a imagem do recibo.

 Por consequência, o CC comunicou respectivamente com a Sr.ª Lo 

e o dono do pronto-a-vestir para realizar uma mediação, informando 

este último do respectivo disposto na Lei de protecção dos direitos e 

interesses do consumidor. Depois de conhecer a norma, o mesmo ficou 

a saber que a transacção deveria ser efectuada conforme o preço então 

apresentado na etiqueta, pelo que devolveu 10 patacas a Sr.ª Lo. Além 

disso, efectuou uma revisão a todas as etiquetas de preço encontradas na 

loja, no sentido de assegurar a integralidade e a precisão das informações 

nelas apresentadas.

 Em caso de conflitos de consumo, os consumidores podem recorrer 

à plataforma online dos serviços “Consumidor Online”, que facilita a 

apresentação de reclamação em qualquer lugar e a todo o tempo, através 

de dispositivos como telemóveis. A apresentação de reclamação pode ser 

feita com preenchimento de somente informações básicas, incluindo os 

contactos pessoais, os contactos do operador comercial, a breve descrição 

da situação concreta e a imagem do recibo, prometendo o CC prodecer 

ao acompanhamento com maior brevidade possível.
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