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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

O Governo dispõe de algum plano de optimização global para apoiar a 

reconversão do tipo de negócios dos arrendatários das bancas e vendilhões? 

 

Na recente sessão de debate das LAG, o Secretário para a Administração e 

Justiça, André Cheong, afirmou que, com vista a uma articulação com a entrada em 

vigor do Regime de Gestão dos Mercados Públicos no próximo ano, o Governo vai 

reforçar a gestão dos mercados públicos e, em conjunto com os arrendatários das 

bancas, vai ser criado um ambiente justo, razoável e confortável para se efectuarem 

compras nos mercados. 

A venda de produtos alimentares frescos e de primeira necessidade nos 

mercados e nas zonas de vendilhões tem proporcionado à sociedade, ao longo dos 

anos, mais opções de compras, apoiando as famílias e as necessidades de muitos 

estabelecimentos de comidas e bebidas, constituindo instalações importantes no 

apoio às zonas comunitárias. Nos últimos anos, o Governo tem-se empenhado na 

optimização das instalações dos mercados e das zonas de vendilhões, e alterou o 

Regime de Gestão dos Mercados Públicos, pelo que creio que estes trabalhos irão 

contribuir para a optimização do ambiente geral de negócios e o aumento da 

competitividade. Mas, ao mesmo tempo, o Governo deve adoptar políticas e medidas 

para promover a valorização e a reconversão do tipo de negócios dos respectivos 

exploradores. 

Por exemplo, para optimizar o ambiente de negócios do Mercado de S. 

Domingos, o Governo procedeu, há anos, à optimização das instalações e à 

remodelação das bancas do rés-do-chão deste mercado. A banca de venda de peixe, 
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que era explorada na cave 1, foi mudada para o rés-do-chão, disponibilizando uma 

maior conveniência aos residentes, mas, até ao momento, nada se sabe sobre a 

finalidade que se vai dar à cave que está desocupada. Por outro lado, as bancas dos 

vendilhões instalados nas áreas próximas do Mercado de S. Domingos, na sua 

maioria, já se encontram em funcionamento há muitos anos, mas, tendo em conta o 

actual ambiente social e de negócios, bem como os actuais costumes de aquisição 

de produtos através da internet, os tipos de produtos vendidos em algumas tendas 

nem sempre conseguem satisfazer as actuais necessidades dos residentes e turistas. 

O número de turistas tem vindo a diminuir em Macau devido ao surto epidémico, mas 

acredita-se que a indústria do turismo recupere com o fim da epidemia. O Mercado de 

S. Domingos situa-se numa zona próspera do centro da cidade e há condições para 

se planear e aproveitar melhor o uso da cave do mercado e a zona de vendilhões 

circundante, atraindo turistas e transformando-o num “ponto de check-in”. No entanto, 

alguns vendilhões da zona do Mercado de S. Domingos referiram que tinham 

apresentado ao Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) pedidos de venda de 

outros tipos de produtos, a fim de melhor satisfazer as necessidades da população e 

aumentar as receitas, e que este Instituto tinha respondido que, se as condições o 

permitissem, ia colaborar e fornecer, de forma activa, o hardware necessário para a 

sua optimização, desde que todos os vendilhões tenham a intenção de o fazer, só 

que, actualmente, não existem condições para considerar os pedidos de alteração de 

actividade para apenas alguns dos exploradores. No entanto, os trabalhos de 

optimização global não podem ser liderados por apenas alguns vendilhões, mas, sim, 

pelo Governo, e este deve auscultar amplamente as opiniões e, com base na 

optimização das instalações, deve ser promovida a venda de produtos mais 

diversificados, a fim de melhorar o ambiente de negócios e proporcionar aos 

cidadãos melhores escolhas. 
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Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. O Governo afirmou que, tendo em conta a entrada em vigor do Regime de 

Gestão dos Mercados Públicos no próximo ano, o Governo vai reforçar a 

gestão dos mercados públicos. Para além deste Regime, e com vista a criar 

um ambiente justo, razoável e confortável para se efectuarem compras nos 

mercados, de que medidas concretas dispõe o Governo para o efeito? 

 

2. O Mercado de S. Domingos situa-se numa zona próspera do centro da 

cidade, portanto, este mercado, para além de disponibilizar produtos 

alimentares frescos e de primeira necessidade aos residentes daquela zona, 

reúne ainda condições para se transformar num bom local para os turistas 

visitarem. Os diversos sectores apresentaram muitas sugestões para o seu 

planeamento e aproveitamento. O Governo acolheu-as? Com vista a apoiar e 

a promover a reconversão do tipo de negócios das bancas e vendilhões do 

Mercado de S. Domingos e dos outros mercados municipais, o Governo deve 

dispor de um plano geral para a sua optimização e aproveitamento. Vai 

fazê-lo? 

 

 

17 de Dezembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 


