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Ao longo da Rua da Praia do Manduco existem vários tipos de lojas, tendas e grandes 

supermercados, que fornecem alimentos e artigos de primeira necessidade aos 

residentes das redondezas. Com a introdução do Plano de Subsídio de Consumo pelo 

Governo para apoiar a economia local e estimular o consumo pela população durante a 

epidemia, os negócios dos comerciantes da Rua da Praia do Manduco estão a prosperar. 

Mas a forma de alguns comerciantes manusearem as suas mercadorias precisa de ser 

melhorada, uma vez que causa impacto à circulação de pessoas e a higiene ambiental. 

Como a Rua da Praia do Manduco é uma via de sentido único, a carga e descarga de 

mercadorias obstrui frequentemente o trânsito e, por isso, tenho as seguintes sugestões: 

 

1. Após a descarga das mercadorias, alguns comerciantes deixam para trás muitas caixas 

de isopor e caixas de papelão na beira da estrada da Rua da Praia do Manduco, em vez 

de as removeram imediatamente, e outros tiram essas caixas das suas lojas e descartam-

nas nos passeios das redondezas (ver fotos 1 e 2), o que afecta a circulação dos peões 

pelos passeios. Sugiro que o Governo reforce a divulgação entre os comerciantes, 

lembrando-lhes que, além de fazer o seu negócio, também devem cumprir as suas 

responsabilidades cívicas e corporativas através do manuseio adequado dos seus 

produtos e respectivas embalagens para transporte, a fim de manter um ambiente limpo 

e higiénico em redor das suas lojas; 

2. Como a Rua da Praia do Manduco é uma via de sentido único, a zona de estacionamento 

temporário para cargas e descargas contribui para aliviar o congestionamento de 

trânsito causado pelos veículos de descarga de mercadorias. Actualmente existem dois 

lugares de estacionamento legal gratuitos em frente ao nº 60 da Rua da Praia do 

Manduco, junto ao contentor de compressão de lixo, com dois veículos aí estacionados 

durante período prolongado. Sugiro a alteração desses dois lugares de estacionamento 

para delimitar uma zona de estacionamento temporário para cargas e descargas de modo 



 

a facilitar os veículos de mercadorias durante o dia e funcionar como lugares de 

estacionamento durante a noite. Isso permitiria manter o fluxo de veículos na zona de 

estacionamento em causa, além de ajudar a aliviar o problema de congestionamento de 

tráfego. 

 


