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PLANO DE GESTÃO DO MERCDADO DE PEIXE DE NAMIGE, 

 DISTRITO DE MOGINCUAL 

 

 

1. Enquadramento 

 

1.1. Introdução 

 

O Plano de Gestão de Mercados de Peixe é um documento que orienta a organização e 

funcionamento de um mercado de peixe: concepção e utilização das instalações e 

equipamentos, o processo de vendas, o estabelecimento de horários, o atendimento dos 

clientes, a gestão das várias componentes da infra-estrutura, o sistema de higiene e limpeza 

das instalações, o pagamento das despesas de água, energia, entre outras actividades. 

A sua formulação reflecte uma combinação de conhecimentos e aprendizagem adquiridos 

com a implementação de vários modelos de gestão, incluindo os exemplos de sucesso e 

fracasso na sua aplicação.  

Pretende-se também com a elaboração deste plano proporcionar, aos utilizadores do mercado 

de Namige no distrito de Mogincual, um instrumento de base para regular e orientar as suas 

actividades e postura, e contribuir para a sua preparação para o negócio a que estão dedicados 

e minimizar os riscos da actividade. 

1.2. Contexto do estabelecimento do mercado 

Para assegurar o processamento, conservação, transporte e distribuição do pescado até ao 

consumidor, o sector do Mar, Águas Interiores e Pescas vem promovendo acções de 

implantação de infra-estruturas de apoio para o efeito junto dos locais de desembarque e de 

comercialização de pescado, com destaque para implantação de mercados de peixe (mercados 

de primeira venda e retalhistas).  

O mercado de peixe de Mogincual, insere-se no seguinte contexto orientador e de 

intervenção: 

Enquadramento orientador Plano Estratégico da Pesca Artesanal (PESPA) 

Projecto e financiador Projecto de Apoio à Governação e Crescimento Partilhado 

das Pescarias do Sudoeste do Oceano Indico (SWIOFish 1 

– MZ) 

Foco Áreas de manuseamento, conservação e venda de pescado e 

com equipamentos de conservação de pescado e produção 

de gelo à base da electricidade da rede nacional  
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Os mercados de peixe, como são conhecidos em todas as zonas onde estão a ser instalados 

(todas as províncias costeiras do país e algumas do interior), enfrentam vários desafios 

relacionados com o seu funcionamento e gestão, devido a um vasto leque de factores, dos 

quais podemos destacar factores culturais, desconhecimento e falta de habilidades para gestão 

de negócios por parte dos utilizadores e fraco envolvimento dos governos locais que têm a 

atribuição de assegurar a gestão local destas infra-estruturas.  

O mercado de peixe de Namige vem contribuir para colmatar a problemática das condições 

precárias de manuseamento e conservação de pescado, nesta zona de desembarque, incluindo 

da comercialização aos consumidores locais e outras proveniência, e conta também com a 

implantação de alguns equipamentos básicos para conservação de pescado.   

2. Objectivos do plano de gestão 

O objectivo geral deste plano de gestão é de contribuir para uma gestão eficiente do mercado 

de peixe, com vista ao seu uso sustentável, sendo este documento um instrumento orientador 

aplicável a todos os utilizadores.  

 

Os objectivos específicos são: 

 Apresentar e caracterizar o mercado de peixe, com realce para a sua estrutura e 

componentes do funcionamento. 

 Definir e estabelecer a estrutura de organização e gestão e operacionalização do 

mercado, incluindo a responsabilidade dos intervenientes; 

 Definir normas de acesso, circulação e permanência de utentes nas diferentes áreas 

do mercado; 

 Estabelecer regras de recepção, transporte e manuseamento de produtos no interior 

do mercado (recepção da matéria prima, acesso a salas de processamento, a câmaras 

de conservação e outras); 

 Regular o pagamento de taxas e outros encargos fiscais; 

 Regular os serviços de saneamento do meio, com destaque para a gestão de resíduos; 

3. Caracterização geral do mercado 

 

3.1. Localização e Contexto sócio-económico 

 

O mercado de peixe de Namige localiza-se no distrito de Mogincual, localidade de Namige, 

posto Administrativo de Namige a oeste do distrito. O mercado situa-se no povoado de 

Namiepe, no chamado pólo de crescimento de Namige, dista a cerca de 2 Kms a Este da vila 

de Namige, sede do distrito de Mogincual e a cerca 165Kms da cidade de Nampula, capital 
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da província. O pólo de Namige é uma zona delimitada a Norte pelo centro de pesca de 

Namiepe, limita com o distrito de Liupo posto administrativo de Quinga, e a Sul pelo centro 

de pesca de Mussirimage.  

O centro de pesca de Namige conta com dois conselho comunitário de pesca (CCP), Namige-

sede e Mekuluvelane, que desempenham um papel importante nas actividades do sector das 

pescas, e de forma particular no processo de implantação do mercado. 

O distrito de Mogincual apresenta, resumidamente, os seguintes dados geográficos e sócio-

económico: 

Distrito de MOGINCUAL  

Superfície 4.442 Km2  

População estimada e densidade 152 mil habitantes, densidade aproximada de 34 

hab/Km2 

Principais actividades económicas Agricultura e a pesca são actividades dominantes e 

envolvem quase todos os agregados familiares. 

Produção pesqueira 14.247 toneladas em 20181, tem como principal destino 

a cidade de Nampula, Monapo, Meconta, Liúpo entre 

outros distritos de Nampula 

 

3.2. Objectivo da infra-estrutura 

 

O mercado de Namige tem como objectivo melhorar o processo de manuseamento e 

conservação do pescado produzido e comercializado, resultado no melhoramento da 

qualidade, e concorrendo para o aumento dos rendimentos dos intervenientes e dinamização 

da actividade comercialização e das actividades económicas. 

3.3. Descrição da infra-estrutura 

3.3.1. Descrição geral 

O Mercado de Peixe de Mogincual é um mercado de primeira venda (MPV) estando a infra-

estrutura implantada numa área de 100/50 m2, dos quais 50% é essencialmente composto por 

um Edifício Principal e componentes anexas 

A infra-estrutura está concebida de forma a permitir a realização das principais actividades de 

forma fluída e se observar o fluxograma contínuo no funcionamento do mercado. A estrutura 

física do mercado está ilustrada a seguir: 

 
 

                                                           
1 Relatório 2018 Governo do Distrito de Mogincual 
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Fig. 1: Planta geral da infra-estrutura e do edifício principal 

 

3.3.2. Componentes e áreas do mercado 

 

As principais componentes (compartimentos) e áreas de trabalho do mercado são: 

 

a) No edifício principal do Mercado  
 

Item  Componentes e 

áreas do mercado  

Funcionalidade  Normas  

1 Área de recepção de 

pescado 

Recepção, pré-

manuseamento com 

acesso à água 

corrente/potável 

 Avaliação sensorial do pescado e 

Classificação da qualidade 

 Registos das entradas pescado (origem, 

quantidades, espécie tipo, observância 

da legalidade do pescado etc.) 

2 Sala de 

manuseamento do 

pescado fresco 

Processo de 

manuseamento (pesagem 

evisceração lavagem e 

acondicionamento com 

gelo) 

 Medição do consumo do gelo usado 

 Registos das quantidades do pescado 

manuseado 

 Registos do número de senhas 

cobradas dia 

3 Sala de produção/ 

armazenagem de 

gelo e dos 

congeladores 

Equipada de uma 

máquina de fabrico de 

gelo e congeladores para 

armazenamento de gelo  

 Registo de produção e venda de gelo 

 Registo de consumo de energias 

 Senhas de armazenamento cobradas 

diariamente 

4 Armazém caixas 

Isotérmicas 

Armazenagem e/ou 

expedição ou venda local 

 Armazenagem e/ou expedição ou 

venda local 

 Registo de informação 

5 Sala de venda ao 

retalho 

 

Com 48 bancas para 

exposição e venda de 

pescado aos 

consumidores 

 Observância das normas higio-

sanitários 

 Uso correcto de gelo 

 Uso da tabela de preços 
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b) Nas áreas anexas 

 

Nas áreas anexas estão as seguintes componentes e áreas de funcionalidade: armazém de 

Peixe Seco, sanitário Público, Zona de Câmaras Frigorificas, Torre Elevada de Água e Zona 

de recolha de Lixo, para além dos Arranjos Exteriores (muros, espaços verdes, pátio revestido 

de pavés para circulação de peões e automóveis). O quadro a seguir descreve essas áreas: 

 

Designação Descrição 

Armazém de Peixe 

Seco 

 

É um espaço concebido por módulos, de cerca de 60 m2 de área de 

construção bruta, construído consoante a necessidade, isto é, e que 

poderá evoluir até aos 240 m2. Este é um compartimento com 

duas fachadas cegas e outras duas com aberturas para 

manuseamento de produtos e ainda para entrada de luz natural e 

ventilação cruzada. 

Zona de Câmaras 

Frigorificas 

 

É uma área construída na base de betão armado, e prevista para 

colocação de câmaras frigoríficas em contentores, uma de 20´ e 

outras duas de 10´. Neste momento já foi instalada uma câmara 

frigorífica com capacidade de conservar de 3 toneladas. Será 

gerido por um operador privado treinado pelo fornecedor 

Casa do Gerador 

 

Este é um espaço reservado para colocação de um gerador, quando 

se julgar justificável e sustentável. Esta casa contempla um 

pequeno compartimento onde se poderá guardar combustível e 

acessórios. 

NB: Neste mercado o gerador não está incluído visto a existência 

de energia eléctrica. 

Sanitário Público 

 

É um bloco que comporta sanitários masculinos, femininos e um 

espaço para pessoas com deficiência física, e é destinado para uso 

público. 

Torre Elevada de 

Água 

 

É uma infra-estrutura que comporta dois depósitos elevados a 

cotas diferenciadas, cada um com 5000lit. Os depósitos serão 

abastecidos via furo de água, mas poderão também ser 

alimentados a partir da rede pública, se esta estiver disponível no 

futuro. 

Zona de recolha de 

Lixo 

 

É um espaço previsto e reservado para se depositar lixo e posterior 

recolha por parte de serviços ou equipas de salubridade (públicos 

ou contratados). Este espaço fica adjacente ao muro frontal, e 

próximo da entrada que dá acesso a viaturas. NB: No caso 

concreto do mercado de Namige foram alocados contentores 

móveis para a recolha de lixo, considerando a realidade e 

condições locais. 

 

 

3.4. Propriedade da infra-estrutura 

 

O mercado de peixe de Namige é uma infra-estrutura pública, isto é, propriedade do Estado, 

implantada pelo MIMAIP e sob administração do Governo do Distrito de Mogincual, 
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podendo a sua gestão diária ser feita pelo próprio distrito em comparticipação com a 

comissão de gestão e operadores privados dos equipamentos (Câmara frigorifica e fabrica de 

gelo). 

 

4. Os aspectos de gestão 

 

O Plano de Gestão visa a operacionalização do mercado e está essencialmente focalizado 

aos diferentes aspectos a observar de forma rotineira ou regularmente ao longo do 

funcionamento do mercado, ou mesmo esporadicamente, sendo eles o garante da durabilidade 

e sustentabilidade do mercado no seu todo. 

O plano toma em conta os diferentes modelos de gestão e procura adaptar-se à realidade local 

de Namige. 

 

4.1. Modelo de gestão do mercado 

 

Os mercados podem ser geridos usando diferentes modelos de gestão, mas tendo em conta 

queo sucesso na gestão depende ou requer o envolvimento dos actores locais. No domínio da 

pesca artesanal o princípio da participação assume uma relevância crucial, não devendo ser 

descurado na escolha e decisão sobre o modelo de gestão do mercado. 

Entre os modelos de gestão existentes, destacam-se os seguintes: 

1. Gestão pública: feita pela autoridade pública local (distrital, municipal ou do posto 

administrativo); 

2. Gestão privada: concessionada a operadores privados e/ou associações de comerciantes; 

3. Gestão partilhada: no qual, os beneficiários encontram-se fortemente representados 

através de uma Comissões de Gestão, composta por elementos escolhidos pela 

comunidade local através da eleição. Neste modelo, verifica-se uma partilha de 

responsabilidades na gestão entre a Comissão e outros intervenientes (Governo local, 

privados, entre outros);  

Um resumo informativo sobre os diferentes modelos de gestão é apresentado em anexo.Mais 

informações sobre o assunto podem ser encontradas no documento referente aos modelos de 

gestão dos mercados, que deverá munir as partes envolvidas de elementos de base para 

decisão. 

 

4.2. Modelo de gestão do Mercado de Namige 

4.2.1. O modelo previsto (definido) 

Das consultas realizadas no terreno, junto aos potenciais beneficiários e utilizadores do 

mercado, foram unânime a escolha do modelo comparticipado, onde o Governo Local, 



9 
 
 

desempenha a função de coordenador geral da gestão e enquanto a gestão da maioria das 

actividades rotineiras é delegada à uma comissão de gestão e os equipamentos aos operadores 

privados. 

4.2.2. Gestão e manutenção geral do mercado 

Para assegurar uma boa gestão do mercado e fazer com que o mercado seja usado duma 

maneira viável, é fundamental que : 

 uma equipa de gestão do mercado seja criada, e o seu pessoal (gestores) devidamente 

seleccionado, instruídos e capacitados sobre as suas respectivas tarefas; 

 procedimentos de controle de actividades e de fluxos de fundos, simples de 

implementar, monitorar e avaliar sejam definidos e postos em prática. 

 

Os gestores deverão assegurar a gestão administrativa geral do mercado, garantir a 

identificação completa de todos os operadores do mercado, das suas actividades e dos 

respectivos espaços/lugares de trabalho (manuseamento, venda, etc.), registo, deverá manter-

se permanentemente actualizado. Por outro lado, os gestores devem criar condições de 

segurança de pessoas e bens do Mercado. 

 

Entretanto, mercado deverá estar dotado de pessoal profissionalmente competente para 

garantir o seu funcionamento eficaz e a manutenção de todas as componentes e áreas de 

trabalho. 

 

A gestão administrativa geral do mercado significa e contempla: 

 

a) Assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial do Mercado de Peixe; 

b) Proceder à fiscalização e monitorização sanitária do Mercado de Peixe; 

c) Fiscalizar o funcionamento do Mercado e fazer cumprir a postura estabelecida para o 

mercado e a observância do Regulamento Interno; 

d) Aplicar as sanções previstas por prática de conduta desviante ao preconizado para o 

mercado; 

e) Afectar no recinto funcionários para a realização das diferentes actividades, com 

enfoque aos trabalhos de limpeza; 

f) Garantir a segurança do Mercado, afectando para o efeito guardas ou agentes da 

Polícia Municipal. 

g) Estabelecer e actualizar as taxas pela actividade e pelos diferentes serviços do 

mercado, em coordenação com o Governo do Distrito. 

 

Os aspectos específicos de postura dos utilizadores do mercado e os procedimentos a 

observar nas instalações estão apresentados no regulamento interno do mercado. 
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Todas as actividades e trabalhos do mercado devem ser orientados e dirigido por um Gestor 

do Mercado, a quem cabe fazer cumprir e zelar pelo estabelecido no Regulamento Interno do 

mercado. 

 

4.2.3. A estrutura de gestão 

 

A equipa de gestão 

Independentemente do modelo de gestão, isto é, em qualquer dos casos ou situação, a gestão 

do mercado deverá ser feita por uma equipa de gestão. A equipa de gestão vai-se 

responsabilizar pela gestão administrativa geral do mercado e deverá ter a seguinte estrutura: 

 Administrador ou gestor-chefe 

 Agente ou responsável financeiro 

 Responsável ou zelador das tecnologias e boas práticas 

 Responsável pelos equipamentos de frio 

 Zelador da higiene, limpeza e assistência geral 

 Responsável da segurança 

 

Os responsáveis pelas áreas financeira, tecnológica, dos equipamentos, limpeza e segurança 

além da execução das respectivas tarefas (quadro a seguir), deverão trabalhar com algum 

pessoal de apoio. 

NB: Esta estrutura da equipa de gestão deverá ser observada e mantida, para qualquer dos 

modelos de gestão a ser utilizado, isto é quer na gestão pública, como na gestão partilhada 

ou privada. 

 

4.2.4. Papel e responsabilidade da equipa de gestão 

A tabela a seguir resume as responsabilidades dos membros da equipa de gestão: 

Designação Tarefas 

Administrador ou gestor-chefe  Liderar a equipa de gestão 

 Velar pelo cumprimento das normas e regras e postura 

pelos utentes do mercado 

 Elaborar os planos e registos do mercado, incluindo os 

relatórios de actividades  

Agente ou responsável financeiro  Fazer o  registo das finanças 

 Projectar as colectas (cobranças) do mercado 

 Assegurar a recolha/cobrança das taxas pela actividade no 

mercado 

 Canalizar as cobranças para os destinos apropriados (a se 

apresentar adiante) 
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Designação Tarefas 

 Proceder aos pagamentos de despesas de funcionamento 

do mercado 

Responsável ou zelador das 

tecnologias e boas práticas 

 Orientar os utilizadores na implementação e cumprimento 

das boas práticas de manuseamento e conservação de 

pescado 

 Monitorar as práticas de manuseamento e garantir a 

observância das boas práticas 

Responsável pelos equipamentos 

de frio 

 Fazer o controle dos procedimentos de operação e uso dos 

equipamentos 

 Registar a informação do funcionamento e produção dos 

equipamentos de conservação 

 Interagir permanentemente com o operador do 

equipamento (se estiver concessionado a um privado) 

 Operar o equipamento de conservação de pescado, se à 

nenhum privado tiver sido concessionado 

Zelador da higiene, limpeza e 

assistência geral 

 Garantir a manutenção das boas condições de higiene e 

asseio do mercado, em toas as áreas da infraestrutura 

 Realizar as operações de limpeza, juntamente com a 

equipa de apoio 

 Orientar os utentes no cumprimento das regras de higiene 

e limpeza das instalações 

Responsável da segurança  Velar pela segurança das instalações 

 Articular, orientar e supervisionar o trabalho dos guardas 

das instalações 

 Reportar ao gestor-chefe as situações de violação das 

instalações por terceiros e eventuais danos causados 

 

As actividades a serem desenvolvidas em cada uma das vertentes sob responsabilidade dos 

membros da equipa de gestão serão apresentadas mais adiante. 

A constituição da equipa de gestão é da responsabilidade do Governo do Distrito em 

articulação com os beneficiários directos do mercado (pescadores e comerciantes e 

operadores privados), com o envolvimento do CCP. O sector, através da DPMAIP e do 

IDEPA, deverá assistir e apoiar este processo. 

 

4.2.5. Identificação dos Gestores ou operadores privados 

O mercado e os equipamentos de conservação e outros serviços poderão ser concessionados à 

operadores privados, caso isso seja oportuno.  

A identificação e selecção dos agentes privados será feita pelo Governo do Distrito, através 

de um concurso público ou consulta pública. A selecção deverá ser com base em critérios 

básicos como: existência de operadores idóneos, interesse manifestado pelos operadores 

privados, capacidade financeira dos operadores e predisposição na prestação de serviço 

público. 
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Os serviços do operador privado deverão ser prestados na base de um acordo ou contrato de 

exploração, a ser rubricado com o Distrito. 

 

4.3. Utilizadores do mercado – Operadorese utentes 

Os utilizadores e utentes são os operadores, constituídos pelos pescadores, os comerciantes e 

operadores privados para a gestão dos meios de frio e de outros serviços que correspondem 

aos utilizadores directos e primários que no seu dia adia deverão trabalhar no mercado, para 

além dos gestores do mercado e da comunidade em geral. Caracterizando os  

a) Operadores propriamente ditos,  

Os operadores: constituídos pelos pescadores, os comerciantes e agentes privados para a 

gestão dos meios de frio e outros serviços que correspondem aos utilizadores directos e 

primários e que no seu dia-a-dia deverão trabalhar no mercado. 

Neste grupo encontramos: 

 Pescadores e comerciantes: são utentes directamente envolvida nas actividades 

compra de pescado ou as pescam por conta própria dentro da comunidade, eles 

aumentam a disponibilidade de pescado e elevam, de forma sútil, a renda gerada.  

 Agentes privados: são actores económicos de forma individual ou colectiva que 

realizam actividades com fins lucrativos e que não pertencem à esfera do Estado. 

Deverão assegurar a gestão do mercado ou dos equipamentos ou espaços que lhes 

forem concessionados. 

 

b) A comunidade 

Os utentes são o público e comunidade em geral, que é o grupo mais amplo beneficiário dos 

serviços do mercado. 

Sobre este grupo deverão também ser desencadeadas acções de sensibilização e educação 

cívica, com vista a tomarem uma postura apropriada quando se fizerem ao mercado. 

 

NB: Com a entrada em funcionamento do mercado deverá ser estabelecida e observada a 

proibição do manuseamento e venda do pescado fora do mercado, sendo que tal observância 

deverá ser assegurada pelo governo local, com o apoio do CCP de Namige. 

 

A equipa de gestão deverá fazer a listagem e registo dos pescadores e comerciantes no livro e 

caderno do mercado e que deve ser actualizado mensalmente. 

 

 

4.4. Acesso geral ao mercado e às áreas do mercado 

O acesso ao mercado (edifício principal) é feito pelas entradas frontal e laterais, para o 

público em geral, sendo a entrada dos fundos reservada ao pessoal directamente envolvido no 

trabalho de manuseamento e acondicionamento do pescado desenvolvido no mercado.  
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Área de recepção do pescado, zona de venda, os sanitários e o pátio são espaços de acesso 

público, enquanto as outras zonas (manuseamento, sala dos colemans) são restritas ou de 

acesso limitado aos operadores que lá devem trabalhar. 

 

4.4.1. Área de manuseamento 

O acesso é pela entrada dos fundos (posterior) e só permitida aos pescadores e comerciantes 

com actividades nesta área. 

 

4.4.2. Zona de venda à retalho 

O acesso é para o público no geral, que se beneficia dos serviços do mercado, principalmente 

da venda do pescado. 

 

4.4.3. Acesso à outros compartimentos do edifício principal 

Vestiários: a ser usado pelo pessoal que trabalha na zona de manuseamento de pescado e é 

destinado à troca de roupa. A limpeza e arrumação deste espaço serão asseguradas pelos 

próprios trabalhadores. 

Escritório: sala destinada aos gestores do mercado e aberta à qualquer pessoa que tenha 

alguma questão a tratar ou abordar ligada ao mercado. Deverá permanecer aberto durante o 

horário de funcionamento do mercado. 

Arrumo: espaço para a guarda de materiais e bens de uso geral e comum no mercado.O 

arrumo é um compartimento acessível ao pessoal de gestão e sua equipa, e também aos 

operadores destacados para trabalhos de limpeza e manutenção geral das instalações) 

 

4.4.4. Acesso e uso das áreas anexas (armazém de peixe seco, câmara frigorífica, 

sanitários e outras) 

O acesso às áreas anexas é livre, no espaço ou pátio para circulação de pessoas ou viaturas e 

aos sanitários. Mas, para as áreas específicas de trabalho, como o armazém de peixe seco, o 

acesso é restrito aos comerciantes de pescado processado por salga-secagem a fumagem, 

além do pessoal da equipa de gestão. 

4.4.5. Sinalização das áreas do mercado 

Conforme já foi referido, todas as áreas do mercado deverão estar devidamente identificadas 

e sinalizadas. A sinalização deverá indicar ainda a direcção e orientação para localização das 

principais áreas do mercado.   
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a) Armazém de ‘peixe seco’ 

Este armazém é uma sala fechada e de acesso reservado aos comerciantes de peixe seco e ao 

gestor do espaço. 

O acesso ao Armazém de peixe-seco e fumado é limitado aos comerciantes que pretendam 

guardar o seu produto salgado-seco ou fumado a longo tempo. 

É um local que deve ser usado só para o pescado processado tradicionalmente (salgado-seco, 

seco ou fumado), devendo o produto a armazenar encontrar-se ou estar bem seco. Deve-se 

proibir e evitar a recepção e guarda de pescado com muita humidade (exemplo: a pingar água 

ou com a embalagem visivelmente molhada/húmida). O gestor ou responsável pelo armazém 

deverá assegurar e fazer a limpeza do compartimento, observar as normas de arrumação 

(pescado em estrados, prateleiras e separado por tipo de produto), ambiente sempre limpo e 

arejado, entre outros aspectos. O produto será ou deverá ser arrumado e organizado de acordo 

com o tipo e de forma a permitir o fácil acesso/circulação das pessoas. 

O produto deverá também estar devidamente identificado ou sinalizado por proprietário. Os 

serviços de armazenagem do pescado serão cobrados numa taxa a ser fixada pela gestão do 

mercado em coordenação com os utilizadores e as autoridades locais. 

 

b) Câmara frigorífica 

Este espaço deve ser usado apenas para conservação do pescado recomendável para 

congelação, principalmente os pequenos pelágicos como a sardinha e a cavala por exemplo. 

Além do gestor da câmara, esta área deve ser permitida aos comerciantes de pescado 

‘fresco’/congelado que precisem dos serviços da câmara para conservação do seu produto.  

O operador ou gestor da câmara deverá assegurar que o pescado a conservar na câmara esteja 

devidamente acondicionado e arrumado em caixas plásticas apropriadas ou em tabuleiros. A 

câmara deverá dispor no seu interior prateleiras ou estrados para arrumação do pescado. O 

produto deverá também estar devidamente identificado ou sinalizado por proprietário. Os 

serviços de armazenagem do pescado na câmara serão cobrados numa taxa a ser estabelecida 

de forma concertada pela gestão do mercado em coordenação com o gestor e os utilizadores 

da câmara e as autoridades locais. 

 

 

c) Sanitários  

Este espaço é de uso público em geral, mas mediante o pagamento de um montante a ser 

fixado pela equipa de gestão do mercado. Neste local dever-se-ão estabelecer regras de uso: 

afixar as informações e instruções básicas do uso, incluindo de forma ilustrada, assegurar a 

disponibilidade de água, o funcionamento das torneiras e da loiça sanitária, cobrar pelos 

serviços. 
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Os sanitários deverão dispor de água em quantidade suficiente para se manterem limpas e em 

boas condições de utilização. Deve-se assegurar que as águas usadas e residuais sejam 

devidamente canalizadas para os locais apropriado, para não constituírem um risco de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas na área de influência. Sempre que se registem 

fugas ou escapamento de água, a equipa de gestão deverá proceder às devidas reparações, 

recorrendo ao pessoal habilitado para o efeito. 

d) Sistema de abastecimento de água 

O mercado está dotado de um sistema de fornecimento de água potável, a partir de um furo 

com tanque elevado e uma bomba eléctrica. Na área de abastecimento de água e 

electrobomba só deverá ser permitido o acesso e permanência à pessoa indicada para velar 

pela ligação e controlo do sistema, devendo-se evitar no máximo a presença de pessoas 

estranhas.  

O sistema de elevação de água e o tanque elevado deverão ser diariamente monitorados, de 

modo a se assegurar o seu funcionamento e a disponibilidade de água para o mercado. A 

bomba de água deverá ser ligada diariamente em horários a serem definidos, mas 

preferencialmente de manhã e à tarde, para se alimentar o tanque/reservatório com a água do 

furo. 

De princípio este sistema deverá assegurar o abastecimento de água ao mercado durante todo 

o dia, através da e canalização feita em toda a infra-estrutura. (O plano de Higiene 

estabelecido sera apresentado em anexo a este documento). 

e)  Electricidade 

A corrente eléctrica será fornecida através da rede eléctrica publica. O estado e condições de 

fornecimento da corrente eléctrica deverão ser regularmente (diariamente) verificados pelo 

responsável dos equipamentos de modo a se assegurar o funcionamento normal e apropriado 

dos equipamentos de frio e a iluminação das instalações. 

f) Segurança das instalações  

A segurança das instalações / das pessoas e bens até as instalações no seu conjunto deve ser 

contemplada nos planos de funcionamento do mercado.  

 

A segurança e protecção das pessoas e bens deverá ser assegurada entre outros através de 

indicação e identificação clara dos diferentes locais do mercado, bem como da sinalização 

dos locais sensíveis ou de perigo, indicação de saídas (de emergência) para facilitar a 

evacuação rápida das pessoas em situação ou casos de incêndios ou desastres. 

 

Em termos higiene e segurança no trabalho, é desejável que o pessoal que trabalha no 

mercado (em todas as áreas) tenha material apropriado de trabalho e protecção (batas, luvas, 

tocas, etc.)… 
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Em relação aos bens dos operadores do mercado deve-se disponibilizar cacifos nos vestiários 

para a guarda de material ou bens de grande valor e ser permitido que os mesmos possas 

vedar os seus ‘armários’ sob as bancas. 

 

Para as instalações no geral, os compartimentos do edifício principal e do armazém de 

pescado seco-fumado deverão ter chaves para se poder manter trancados à noite e nos dias 

em que o mercado estiver fechado. Deverão também ser alocados pelo menos duas pessoas 

para velar pela segurança nocturna do recinto.  

 

g) Gestão e manutenção geral do Mercado 

Os gestores deverão garantir a identificação completa de todos os operadores do Mercado e 

dos respectivos lugares de venda constando no registo, o qual deverá manter-se 

permanentemente actualizado.  

O serviço interno do Mercado orientado e dirigido por um Gestor do Mercado, a quem 

incumbirá cumprir e zelar pelo estabelecido no presente Regulamento Interno de cada 

mercado. Entretanto, Mercado deverá estar dotado de pessoal profissionalmente competente 

para garantir o seu funcionamento eficaz. 

Por outro lado, os gestores devem criar condições de segurança de pessoas e bens do 

Mercado, podendo ela ser garantida pela Polícia da Republica de Moçambique e por Guardas 

contratados e remunerados pelo Mercado com base nos fundos próprios.   

h) Gestão Administrativa Geral 

 

a) Assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial do Mercado de Peixe; 

b) Solicitar ou proceder à fiscalização e inspecção sanitária do Mercado de Peixe; 

c) Fiscalizar o funcionamento do Mercado e fazer cumprir o presente Regulamento; 

d) Aplicar as sanções previstas no presente Regulamento; 

e) Afectar no recinto funcionários para a realização dos trabalhos de limpeza; 

f) Garantir a segurança do Mercado, afectando para o efeito guardas ou agentes da 

Polícia Municipal. 

 

i) Cobranças de Taxas/Senhas 

Competirá aos gestores dos mercados e em coordenação com a comissão dos operadores 

definir a taxas a cobrar pêlos diferentes serviços prestados no mercado de acordo com os 

custos operacionais exigidos no mercado e outros factores de produção, tomando em 

consideração que as grandes reparações deverão ser suportadas pelo Governo do Distrito. O 

valor colectado das taxas deve ser canalizado a este Governo que fará a redistribuição do 

valor, incluindo a percentagem alocada para Comissão de Gestão para custear as despesas 

correntes do funcionamento do mercado (higiene e pequenas reparações).  

 

As taxas previstas para o mercado de Namige constam na tabela abaixo: 
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Ocupação diária da 

banca 

Sanitários 

Públicos 

Armazenamento de 

pescado seco/dia 

Processamento de 

pescado/caixa 

20.00 5.00 - 10.00 10.00 10.00 

 

4.5. Actividades essenciais do mercado 

O mercado foi concebido para a realização das seguintes actividades:  

Manuseamento de pescado, principalmente na devida preparação e manipulação do produto 

para o seu posterior acondicionamento e venda. 

Acondicionamento do pescado, que deverá ser do pescado fresco, congelado e salgado-seco 

e fumado. 

Comercialização ou venda do pescado, principalmente a venda à retalho, aos consumidores 

locais. 

Para uma correcta e melhor realização dessas actividades, as mesmas deverão ser feitas 

observando o manual de boas práticas de manuseamento e conservação de pescado, e que 

deve ser um instrumento acessório e complementar ao plano de gestão.  

Paralelamente, para outros aspectos importantes, como a higiene das instalações do mercado 

deverá ser observado o plano de higiene estabelecido, e apresentado em anexo. 

 

4.6. Segurança das instalações 

 

A segurança das instalações / das pessoas e bens até as instalações no seu conjunto deve ser 

contemplada nos planos de funcionamento do mercado.  

 

A segurança e protecção das pessoas e bens deverão ser asseguradas entre outros através de 

indicação e identificação clara dos diferentes locais do mercado, bem como da sinalização 

dos locais sensíveis ou de perigo, indicação de saídas (de emergência) para facilitar a 

evacuação rápida das pessoas em situação ou casos de incêndios ou desastres. 

 

Em termos higiene e segurança no trabalho, é desejável que o pessoal que trabalha no 

mercado (em todas as áreas) tenha material apropriado de trabalho e protecção (batas, luvas, 

tocas, etc.). 

Em relação aos bens dos operadores do mercado deve-se disponibilizar cacifos nos vestiários 

para a guarda de material ou bens de grande valor e ser permitido que os mesmos possas 

vedar os seus ‘armários’ sob as bancas. 

 



18 
 
 

Para as instalações no geral, os compartimentos do edifício principal e do armazém de 

pescado seco-fumado deverão ter chaves para se poder manter trancados à noite e nos dias 

em que o mercado estiver fechado. Deverão também ser alocados pelo menos duas pessoas 

para velar pela segurança nocturna do recinto. 

 

4.7. Coordenação 

A coordenação do funcionamento do mercado será feita pelo Governo Local, através da área 

das actividades económicas (SDAE), devendo-se envolver a equipa de gestão, os 

representantes do CCP de Namige e os representantes dos pescadores, comerciantes e o 

operador privado do equipamento. A DPMAIP-Nampula, deverá ser envolvida para 

acompanhar e assessorar nas principais matérias da vida do mercado.  

No âmbito dessa coordenação deverão ser realizadas visitas de supervisão e acompanhamento 

ao mercado (semanalmente pelo entidade distrital de coordenação e mensalmente pela 

DPMAIP). 

Trimestralmente deverão ser realizadas reuniões de coordenação com a participação das 

partes referidas anteriormente. 

 

Outros aspectos a considerar na gestão do mercado: 

Plano de monitorização, com o registo das principais actividades, número de utentes do 

mercado no geral, Número de utilizadores por dia de actividade (olhar também para os 

turnos, se houver), Tipo e quantidade de produtos manuseados e comercializados (Pescado 

manuseado e expedido, Pescado manuseado e comercializado no mercado, Quantidades 

médias por operador), Pescado guardado no armazém de peixe seco, Preços de pescado, 

Funcionamento do sistema de conservação (sistema dos painéis solares, congeladores), 

Quantidade de pescado conservado, Quantidade de gelo produzido / conservado. 

 

Plano de divulgação e marketing do mercado: para divulgação da imagem e actividades do 

mercado, de forma positiva e chamativa do público diverso para afluírem ao mercado, e aos 

pescadores e comerciantes para utilizarem a infra-estrutura. 

 

 

   


