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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre a viabilidade da criação dum mercado para a venda por grosso de peixe 

 

Ao longo destes anos, os vendilhões de peixe vêm explorando o seu negócio na 

zona da Ribeira do Patane. Todos os dias de manhã, é elevado o fluxo de pessoas e 

veículos no Patane e Lam Mau durante as horas de ponta, isto é, quando as pessoas 

vão para o trabalho ou para a escola, uma cena à qual acresce ainda a ocupação das 

vias por parte dos veículos que transportam o peixe para vender e das actividades da 

respectiva venda por grosso, o que resulta em congestionamentos e caos. Os 

residentes e o sector em causa também já solicitaram às autoridades que 

procedessem aos devidos reordenamento e optimização.  

Já em 2003, a Comissão Consultiva das Pescas chegou a discutir sobre a 

viabilidade da criação dum mercado para a venda por grosso de peixe. A criação deste 

mercado permite, por um lado, a centralização da venda por grosso de pescado e, por 

outro, o alívio dos impactos daí decorrentes para o trânsito e o ambiente nas 

proximidades. Quanto à sua viabilidade, as autoridades afirmaram que, por enquanto, 

era difícil definir, a curto prazo, uma solução aperfeiçoada, pois tratava-se de uma 

matéria bastante abrangente, envolvendo até questões complicadas por resolver, e 

que o respectivo grupo de trabalho especializado ia continuar a acompanhar o assunto 

de perto. Contudo, depois da extinção da referida Comissão, o planeamento relativo 

ao mercado para a venda por grosso de peixe foi deixado de lado, sem mais novidades.  

 

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 
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1. Segundo alguns sectores, os barcos de pesca locais não têm um local fixo para 

a venda por grosso do pescado, o que constitui um enorme inconveniente quer para 

o trânsito quer para a exploração do respectivo negócio. Segundo as autoridades, a 

criação de um mercado para a venda por grosso de peixe envolve a concessão de 

terrenos pelo governo e a gestão da migração, portanto, é sugerida a constituição dum 

grupo de trabalho especializado para proceder a um estudo mais aprofundado sobre 

a viabilidade da criação do mercado em causa. Quais foram os resultados deste 

estudo?  

2. Tomando como referência algumas cidades costeiras turísticas, onde são 

aproveitados os cais e a paisagem marginal para a criação duma rua ou mercado de 

marisco com características próprias, e considerando que o texto da consulta pública 

sobre o Plano Director também menciona a “revitalização do Porto Interior”, será que 

as autoridades estão a ponderar a criação duma rua de marisco ou dum mercado para 

a venda por grosso de marisco no Porto Interior ou noutras zonas costeiras de Macau, 

com vista a trazer, tendo em conta o planeamento do Porto Interior, mais eficiência 

económica para Macau?  
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