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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre as instalações dos mercados públicos no tocante à rede de 

telecomunicações e respectivas aplicações móveis 

  

Os alimentos são essenciais para a população. Vários vendilhões e cidadãos têm 

amplamente manifestado a sua preocupação em relação aos preços, ao ambiente e 

às instalações dos mercados, e tendo especialmente em conta a pressão económica 

que se verifica, extensamente, entre os cidadãos nesta situação de pandemia, é 

necessária prudência ainda maior no uso de cada avo. O Regime de gestão dos 

mercados públicos já entrou oficialmente em vigor no dia 1 de Janeiro deste ano, vindo 

optimizar a gestão dos mercados públicos e a ordem do respectivo negócio. No dia 

da Fraternidade Universal foi também lançada a aplicação móvel trilingue 

“Informações relativas aos Mercados”, em chinês, português e inglês, a qual 

disponibiliza o preço dos produtos alimentares frescos e vivos em cada mercado 

público, a conversão entre as unidades de medida e o número dos lugares disponíveis 

nos auto-silos em tempo real, facilitando a vida à população no respeitante à 

conversão das actuais unidades de medida para o sistema decimal e aumentando a 

transparência dos preços. Segundo o Governo, vai ser implementada, gradualmente, 

a uniformização das unidades de medida nos mercados, a fim de se disponibilizar aos 

vendilhões e ao mercado em geral um período de adaptação, e mais, será também 

adoptada a balança electrónica, para aumentar as modalidades e a eficiência da 

gestão dos mercados.  

A par disto, como a principal tendência é o pagamento electrónico, nos últimos 
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anos, o Governo efectuou um grande volume de trabalho na promoção do pagamento 

electrónico e ajudou mesmo alguns vendilhões a adoptarem o “Simple Pay”. O 

pagamento electrónico enfatiza a conveniência e a celeridade, portanto, a velocidade 

e o sinal das redes são extremamente importantes, e mais, sendo os mercados 

estabelecimentos frequentados diariamente por vários residentes, o aumento dos 

serviços de redes dentro dos mercados pode elevar a cobertura do pagamento 

electrónico e assegurar o bom funcionamento deste tipo de pagamento, facilitando os 

negócios e a vida da população. Em Hong Kong, os dispositivos de Wi-Fi já estão 

instalados em cerca de 90% dos mercados e diversas tendas de vendilhões afectos 

ao Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental de Hong Kong (Food and 

Environmental Hygiene Department), e o respectivo acesso não está restringido por 

nenhum limite do tempo [1]. Todavia, em Macau, não existem dispositivos de Wi-Fi 

nos mercados, e as autoridades têm de proceder à respectiva instalação de forma 

gradual e em conformidade com o ambiente real dos mercados.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Em resposta a uma interpelação escrita em Agosto do ano passado, as 

autoridades afirmaram que já tinha sido dado início a um estudo preliminar 

sobre a disponibilização de serviços gratuitos de Wi-Fi nos mercados, 

inclusivamente sobre o objectivo destes serviços, os destinatários, a relação 

custo-benefício, a segurança de informações, e a experiência do utilizador, 

entre outros [2]. Qual é o ponto de situação do referido estudo?   

2. Recentemente, a aplicação “Conta Única” foi optimizada para a versão 2.0, 

que integra mais serviços públicos e é mais conveniente para os cidadãos. Há 

que fundir a aplicação “Informações relativas aos Mercados” e a “Conta Única”, 
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a fim de evitar que, ao utilizar os serviços públicos, os residentes tenham de 

descarregar diversas aplicações. Isto vai ser feito? 

3. Na sequência da última pergunta, quanto aos residentes que no dia-a-dia vão 

fazer compras nos mercados, vários deles são idosos e nem sempre 

conhecem ou conseguem usar, com desenvoltura, o referido método para 

comparação dos preços. Assim, como é que as autoridades vão reforçar a 

promoção da aplicação móvel “Informações relativas aos Mercados” e 

assegurar a respectiva taxa de utilização? A nova lei dos mercados já está em 

vigor há mais de um trimestre, então, qual é o ponto de situação da promoção 

da balança electrónica e do sistema decimal? E quais foram os resultados 

alcançados?  

 

 

[1] O Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental aperfeiçoou as instalações nos 

mercados públicos e tendas de vendilhões, Comunicado de Imprensa (Press Release) 

do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, 6 de Abril de 2022 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202204/06/P2022040600485.htm 

[2] N.º do Despacho: 904/VI/2021, resposta do Governo à interpelação escrita 

apresentada pelo Deputado Leong Sun Iok, em 2 de Julho de 2021.  

 

14 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang  


