
 A fim de concretizar o conteúdo do protocolo assinado, nos termos do “Regulamento do reconhecimento e gestão da 

marca de Loja Certificada de Hengqin (versão revista)”, os dois organismos enviaram pessoal para participar nos trabalhos de 

avaliação aos estabelecimentos comerciais sujeitos ao projecto da marca de Loja Certificada de Hengqin, procurando melhorar o 

seu nível. Ao mesmo tempo, através da cooperação entre os trabalhadores dos dois locais, pode-se aplicar as experiências sobre 

a defesa do consumidor nos dois locais aos estabelecimentos comerciais, permitindo-lhes aperfeiçoar a sua forma de operação, 

assim como fomentando a integração do ambiente de consumo entre os dois locais.

 O projecto da marca de Loja Certificada de Hengqin foi criado em 2015, com a participação de carácter voluntário. Os 

estabelecimentos interessados em aderir ao projecto devem reunir os requisitos seguintes: ser parte da actividade “Criação do 

ambiente de consumo confiável na Província de Guangdong” e ter completado um ano como “entidade comprometedora do 

consumo confiável”; adoptar, voluntariamente, a indemnização como alternativa prioritária para a resolução dos conflitos de 

consumo pendentes com o consumidor; aceitar a submissão dos litígios de consumo à arbitragem no Tribunal Arbitral Internacional 

em Zhuhai; consentir o tratamento dos litígios de consumo com recurso ao mecanismo de cooperação transfronteiriça e intra-

regional na defesa do consumidor de Hengqin; e nos últimos dois anos não ter tido o registo de prática das condutas de má fé 

subjectiva, lesivas dos direitos e interesses legítimos do consumidor, reconhecidas pelos serviços competentes, nem o registo de 

infracções e irregularidades no exercício das actividades, investigadas pelos serviços competentes.

 Geograficamente, Macau e Hengqin 

só se separam por um rio. Neste 

contexto, o CC assinou em 2015 com a 

Associação de Consumidores de Hengqin 

um protocolo de cooperação, cujo âmbito 

de cooperação inclui o encaminhamento 

mútuo de casos de consumo, a formação 

do pessoal e a troca de informações na 

área de consumo, tendo criado também 

o mecanismo de cooperação da marca de 

Loja Certificada entre os dois locais. Ao 

longo destes anos, ambos os organismos 

têm explorado novos meios destinados a 

promover o desenvolvimento integrado 

dos dois locais na área de defesa do 

consumidor.

CC foi convidado a participar na 
actividade de avaliação da marca de 
Loja Certificada de Hengqin
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 A Associação de Consumidores de Hengqin lançou 

os trabalhos de avaliação seguindo os procedimentos, 

sucessivamente, de declaração, recepção, avaliação e 

divulgação ao público, tendo sido revisto e aperfeiçoado 

o respectivo regulamento de gestão e avaliação na prática. 

Actualmente, há 55 estabelecimentos comerciais classificados 

como “Lojas Certificadas de Hengqin”.

 Os trabalhadores dos dois organismos deslocaram-se a 

diversos tipos de estabelecimentos comerciais em Hengqin 

para realizar a avaliação, como papelarias, farmácias, snack 

bars e estabelecimentos de restauração. Em conformidade 

com os “Critérios de avaliação da marca de Loja Certificada de 

Hengqin”, foi efectuada a avaliação em função de mais de 30 

subitens dos 7 itens, nomeadamente: qualificação subjectiva, 

compromissos de honestidade, imagem de honestidade, 

gestão honesta, defesa dos direitos com honestidade, 

padrões sectoriais e actos desonestos. Aos estabelecimentos 

aprovados na avaliação é atribuída a placa da marca de Loja 

Certificada de Hengqin, com a qual, por consequente, passam 

a fazer parte do projecto da marca de Loja Certificada de 

Hengqin. 

 O desenvolvimento integrado de Guangdong, Hong 

Kong e Macau é uma das estratégias de desenvolvimento 

importantes do País. Com o lançamento do “Projecto Geral 

de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin”, o intercâmbio entre 

os dois locais tem vindo a tornar-se frequente, e cada vez 

mais residentes de Macau optam por viver, trabalhar e 

desenvolver negócios em Hengqin. Em articulação com o 

novo sistema de negociação, construção e administração 

conjuntas e compartilha de resultados entre Guangdong e 

Macau, adoptado pelo Zona de Cooperação Aprofundada 

entre Guangdong e Macau em Hengqin, a cooperação e a 

interconexão esforçadas entre Macau e Hengqin em matéria 

da defesa do consumidor contribuirão para fomentar o 

desenvolvimento integrado dos dois locais. No futuro, o 

CC irá dar continuidade à consolidação e aprofundamento 

dos resultados de cooperação com Hengqin na área de 

defesa do consumidor, aproveitando as oportunidades 

de desenvolvimento oferecidas pela Zona de Cooperação 

Aprofundada, de maneira a assegurar a protecção dos direitos 

e interesses do consumidor em Macau e Hengqin, assim 

como promover o desenvolvimento integrado dos dois locais 

no âmbito da defesa do consumidor.
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