
desenhada. Já se encontra a decorrer o prazo de apresentação 

de candidaturas ao dito concurso, podendo as obras premiadas 

ou candidatas tornar-se materiais promocionais do CC.

 A fim de fomentar a integração do ambiente de consumo 

na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o CC e a 

Associação de Consumidores de Hengqin organizaram em 

conjunto um jogo de perguntas e respostas online subordinado 

ao tema “Promover juntos a justiça no consumo sob a 

integração aprofundada de Hengqin e Macau”, decorrido entre 

14 e 16 de Março, com perguntas referentes às semelhanças 

e diferenças entre Macau e o Interior da China à volta da 

legislação relativa à protecção dos direitos e interesses 

do consumidor, sendo disponibilizada uma zona específica 

de “aulas de consolidação de conhecimentos” que ajuda 

os participantes a responder, de maneira a permitir-lhes 

conhecer profundamente as leis através do jogo e assim os 

tornar mais cientes sobre a defesa dos direitos no consumo, 

trazendo-lhes maior confiança no consumo. Atendendo ao 

desenvolvimento graduado da criação da Zona de Cooperação 

Aprofundada entre Guangdong e Macau, o CC também 

intensifica a cooperação com as regiões adjacentes, como 

assinou a acta dos trabalhos na área de defesa do consumidor 

com o Conselho de Consumidores da Cidade de Zhongshan, 

mediante a assinatura em nuvem, e divulgou em conjunto 

com a Associação de Consumidores de Hengqin as “Dicas 

sobre os riscos sérios na aquisição dos edifícios de escritórios 

comerciais”, com intuito de aumentar a consciência dos 

consumidores pela defesa dos direitos através de diferentes 

meios.

 A série de actividades deste ano é recheada de conteúdos 

extraordinários. Em cooperação com a Direcção dos Serviços 

dos Assuntos de Justiça, o CC realizou “Jogo online sobre 

os conhecimentos jurídicos - Lei de protecção dos direitos 

e interesses do consumidor” entre 15 de Março e 15 de 

Abril, com vista a fazer conhecer profundamente a Lei de 

protecção dos direitos e interesses do consumidor de forma 

distraída, sobretudo: o âmbito de aplicação da Lei, a definição 

de consumidor e os sete direitos de que goza, as práticas 

comerciais desleais e as disposições sobre os contratos de três 

novos modelos de consumo. O jogo registou uma participação 

entusiástica, com expectativa de aumentar a consciência dos 

consumidores sobre a protecção dos seus direitos, tomando 

conhecimento dos seus direitos e deveres antes e após a 

transacção.

 O “Concurso de banda desenhada” é um outro ponto 

de destaque nesta série de actividades. O CC esforça-se por 

ajudar os adolescentes a criar valores de consumo correctos 

e saudáveis, através da organização de diferentes tipos de 

acções educativas em escolas, como o concurso de banda 

desenhada destinado aos estudantes do ensino secundário que 

já se realizou em dois anos consecutivos e obteve uma reacção 

satisfatória. Este ano, o CC voltou a organizar o concurso de 

banda desenhada subordinado ao tema “Vamos conhecer a 

Lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor para 

proteger os direitos de consumo”, com vista a encorajar os 

estudantes do ensino secundário a mostrar a sua criatividade 

expressando o que conhecem sobre a Lei de protecção 

dos direitos e interesses do consumidor mediante banda 

Realizadas actividades divertidas de sensibilização jurídica 
por ocasião do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

 Em resposta ao apelo da Consumers International às organizações de consumidores de todo o mundo para a 

realização de actividades no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, celebrado a 15 de Março, o CC, este ano, 

lançou-se a organizar várias actividades, como o “Jogo online sobre os conhecimentos jurídicos - Lei de protecção dos 

direitos e interesses do consumidor” e o “Concurso de banda desenhada”, em torno da Lei de protecção dos direitos e 

interesses do consumidor que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2022. Ao mesmo tempo, reforça a cooperação com as 

organizações de consumidores das regiões adjacentes, no sentido de chamar maior atenção social aos direitos e interesses 

do consumidor.
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