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As unidades de medida de peso em Macau não estão padronizadas, utilizando-

se há muito tempo no mercado diferentes unidades de medida, como libra, cate e 

quilograma. É bastante difícil para os cidadãos e turistas converter as diferentes 

unidades de medida, com as quais não estão familiarizados, o que resulta facilmente 

em disputas de consumo e até mesmo em fraudes. As autoridades competentes 

promovem actualmente, de forma dinâmica, os critérios de conversão entre as 

diferentes unidades de medida e o “Sistema Métrico”, para que os cidadãos e turistas 

se familiarizem, tanto quanto possível, com a conversão entre as diferentes unidades 

de medida. ajudando a proteger os consumidores para que os seus direitos e interesses 

não sejam prejudicados, o que é louvável. No entanto, devido à implementação 

pouco uniforme do “Sistema Métrico” nos mercados, os cidadãos e turistas ainda têm 

de fazer a comparação e conversão entre as unidades de medida sempre que fazem 

compras. Por um lado, isto permite que haja erros possíveis na conversão que 

prejudiquem os seus direitos e interesses, e por outro, reduz o nível de satisfação no 

consumo, devido à complexidade envolvida no processo de transacção. No geral, 

ainda é difícil evitar colocar em risco os direitos e interesses dos consumidores e 

prevenir as disputas no consumo, o que afecta adversamente tanto os consumidores 

como os comerciantes. 

Na verdade, o objectivo fundamental da padronização das unidades de medida 

é simplificar o ciclo de conversões, reduzindo assim o tempo e os custos despendidos 

nos pagamentos das transações. Isto é benéfico para consumidores e comerciantes, 

contribuindo para melhorar a imagem geral do negócio. Portanto, sugiro que o 

Governo da RAEM padronize as unidades de medidas e implemente universalmente 

o “Sistema Métrico”, que é mais popular entre os cidadãos e turistas, sendo mais 

amigável para a população, e mais favorável ao desenvolvimento e aos negócios. Ao 

mesmo tempo, antes de ter implementado universalmente o "Sistema Métrico", o 

Governo da RAEM pode continuar a popularizar os critérios de conversão, afixando-

os em mercados e lojas,para facilitar a comparação e as conversões por parte de 

cidadãos e turistas. 

 


