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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Promover a concretização do mercado abastecedor de peixe 

 

O trânsito no Porto Interior é sempre elevado, sobretudo nas horas de deslocação 

para o serviço ou de regresso a casa, bem como nas horas de carga e descarga de 

peixe. Neste sentido, tanto os residentes como o sector têm estado sempre à espera 

de que o Governo possa melhorar o ambiente da zona, através da construção de um 

mercado abastecedor de peixe. 

Actualmente, os trabalhadores do sector da pesca de Macau abrangem milhares 

de pessoas, incluindo os pescadores, os trabalhadores dos portos abastecedores e 

os vendedores. Segundo algumas pessoas relacionadas com o sector, se o Governo 

conseguir criar um mercado abastecedor de peixe centralizado, isto não só contribuirá 

para uma gestão uniformizada por parte do Governo, por exemplo, a realização da 

inspecção sanitária dos produtos e a esterilização regular do mercado, como também 

facilitará os trabalhos do sector da venda por grosso, diminuindo, assim, as influências 

sobre o trânsito e a vida da população nas proximidades. 

As autoridades afirmaram que, de acordo com o projecto do “Plano Director 

Urbanístico (2020-2040)”, o Porto Interior ia ser revitalizado, incluindo a construção de 

ruas comerciais e jardins à beira-mar, a introdução de elementos comerciais de 

restauração e de venda a retalho, e o reordenamento do funcionamento das pontes-

cais existentes, para revitalizar a sua economia e o seu dinamismo, aumentar novos 

pontos de interesse turístico e construir uma faixa cooperativa de “um rio, dois lados”. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  
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1. Segundo as afirmações das autoridades, o mercado abastecedor de peixe deve 

ser localizado na actual zona de actividades do sector da pesca no Porto Interior, 

sendo possível que seja necessário demolir e reconstruir algumas pontes-cais 

existentes nessa zona, por isso, necessitam de negociar com os utentes das 

pontes-cais. Qual é o ponto de situação desse trabalho? 

2. As autoridades devem ponderar incluir o mercado abastecedor de peixe no plano 

da construção de ruas comerciais e jardins à beira-mar, com vista a tornar o 

mercado de peixe numa parte importante das actividades comerciais com 

características próprias. Vão fazê-lo? 

 

9 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


