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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Zhuhai e Macau podem ponderar sobre a isenção de testes de ácido nucleico 

para os portadores de “certificado de vacinação” contra a COVID-19! 

Segundo a imprensa: “a partir da meia-noite de hoje (dia 3), é cancelada a 

exigência de apresentação de resultado negativo de ácido nucleico para a 

entrada nos casinos, no entanto, estes têm de continuar a cumprir 

rigorosamente as outras medidas de prevenção da epidemia [1]”; e “o Governo 

espera que, com o início da vacinação contra a COVID-19 em Macau e a 

isenção de quarentena para os visitantes do Interior da China, estes se sintam 

incentivados a visitar Macau [2]”. Alguns cidadãos consideram que a actual 

situação epidémica no Interior da China está a melhorar, e que, com as vacinas 

contra a COVID-19, a situação económica será, certamente, retomada. Macau 

é uma das cidades nucleares da Grande Baía, portanto, deve preparar-se para 

a revitalização da sua economia pós epidemia, e definir, quanto antes, políticas 

e medidas prospectivas. Em Macau, não há novos casos há 23 dias e não há 

casos de infecção local há 337 dias consecutivos [3], e em Zhuhai, que faz 

fronteira com Macau, não há casos há 377 dias consecutivos, portanto, tem-se 

mantido o “relatório de zero caso” [4]. Estes dois locais têm-se esforçado por 

aumentar o número de vacinados, e o Governo veio anunciar, hoje, a isenção 

de testes de ácido nucleico para a entrada nos casinos. Tudo isto ajuda à 

revitalização da economia e merece, de facto, elogio! No entanto, alguns 

cidadãos pediram-me para questionar o Governo sobre o seguinte: já não se 

exige teste de ácido nucleico na passagem fronteiriça entre as cidades da 
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Grande Baía, então, os cidadãos não percebem por que razão é que, sendo a 

situação igualmente segura, se exige esse teste na passagem fronteiriça entre 

Macau e Zhuhai e ainda entre Macau e outras cidades da Grande Baía. Porquê? 

Entretanto, depois dos esclarecimentos de especialistas e académicos, a 

população ficou a saber que esta diferença tem a ver com divergências ao nível 

jurídico. Segundo alguns especialistas e académicos, o Governo da RAEM 

salienta sempre a governação científica, ora, neste momento, a situação 

epidémica está a melhorar e alguns cidadãos de Macau e da Grande Baía já 

foram sendo gradualmente vacinados, e quando se atingir um certo número de 

vacinados, pode criar-se imunidade de grupo. 

Pelo exposto, alguns cidadãos, especialistas e académicos sugerem que, 

do ponto de vista da governação científica, quando o número de pessoas 

vacinadas atingir determinado nível, o Governo da RAEM deve tomar a 

iniciativa de dialogar com o Governo da província de Guangdong, para que os 

cidadãos que já tenham sido vacinados e possuam o “certificado de vacinação” 

possam livrar-se dos testes de ácido nucleico e deslocar-se livremente entre 

Macau e Zhuhai. O Governo vai fazê-lo? Se a situação de epidemia melhorar 

ainda mais, a referida medida, isto é, a isenção de testes de ácido nucleico 

para a passagem fronteiriça, pode ser estendida a todas as cidades da Grande 

Baía, num esforço conjunto para revitalizar a economia da Grande Baía. 

Assim sendo, interpelo, por escrito, o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo veio anunciar, hoje, a isenção de testes de ácido nucleico 

para a entrada nos casinos. Tudo isto ajuda à revitalização da economia 

e merece, de facto, elogio! No entanto, alguns cidadãos pediram-me 
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para questionar o Governo sobre o seguinte: já não se exige teste de 

ácido nucleico na passagem fronteiriça entre as cidades da Grande 

Baía, então, os cidadãos não percebem por que razão é que, sendo a 

situação igualmente segura, se exige esse teste na passagem 

fronteiriça entre Macau e Zhuhai e ainda entre Macau e outras cidades 

da Grande Baía. Porquê? Entretanto, depois dos esclarecimentos de 

especialistas e académicos, a população ficou a saber que esta 

diferença tem a ver com divergências ao nível jurídico. Segundo alguns 

especialistas e académicos, o Governo da RAEM salienta sempre a 

governação científica, ora, neste momento, a situação epidémica está 

a melhorar e alguns cidadãos de Macau e da Grande Baía já foram 

sendo gradualmente vacinados, e quando se atingir um certo número 

de vacinados, pode criar-se imunidade de grupo. Pelo exposto, alguns 

cidadãos, especialistas e académicos sugerem que, do ponto de vista 

da governação científica, quando o número de pessoas vacinadas 

atingir determinado nível, o Governo da RAEM deve tomar a iniciativa 

de dialogar com o Governo da província de Guangdong, para que os 

cidadãos que já tenham sido vacinados e possuam o “certificado de 

vacinação” possam livrar-se dos testes de ácido nucleico e deslocar-se 

livremente entre Macau e Zhuhai. O Governo vai fazê-lo? Se a situação 

de epidemia melhorar ainda mais, a referida medida, isto é, a isenção 

de testes de ácido nucleico para a passagem fronteiriça, pode ser 

estendida a todas as cidades da Grande Baía, num esforço conjunto 

para revitalizar a economia da Grande Baía. O que é que o Governo 

tem a dizer sobre isto? 
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