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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Como aumentar a taxa de vacinação em Macau? 

O chefe do grupo de especialistas da Comissão Nacional de Higiene e Saúde, 

Zhong Nanshan, afirmou que a administração da vacina deve ser feita o mais rápido 

possível e, quanto mais pessoas forem vacinadas, melhor será para alcançar a 

imunidade colectiva, pois, se a vacinação demorar mais tempo, haverá provavelmente 

mais estirpes do novo coronavírus. A China pretende atingir uma taxa de vacinação 

de 40 por cento em Junho do corrente ano e, com uma população de 1390 milhões 

de pessoas, estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas venham a ser vacinadas 

em quatro meses. Ao nível mundial, Israel tem a maior taxa de vacinação, 92,46 por 

cento, os Emirados Árabes Unidos, mais de 60 por cento, o Reino Unido, mais de 30 

por cento, e os Estados Unidos, 22 por cento.  

Em Macau, mais de 18 mil pessoas foram vacinadas e mais de 42 mil pessoas já 

se registaram para a vacina contra a Covid-19. O número de marcações é inferior a 7 

por cento da população, com mais de 600 mil pessoas. No entanto, com a chegada 

do segundo lote de 400 mil doses de vacina inactivada contra a Covid-19 produzida 

pela “Sinopharm Group”, até ao momento, em Macau, há um total de 600 mil e 425 

doses de vacina, sendo suficiente para 300 mil residentes se vacinarem com as duas 

doses. Neste mês, ainda irá chegar a Macau mais um lote de 100 mil doses da vacina 

da “Fosun Pharma - BioNTech”. No entanto, o prazo de validade dessa vacina é 

apenas de 6 meses, o que pode ser desperdiçado caso a vacinação não seja feita. 

Actualmente, todos os países e regiões do mundo estão a concorrer para a compra 

de vacinas, assim sendo, Macau deve valorizar a vacina que não foi obtida de forma 
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fácil, definir um programa de vacinação mais claro, reforçar a divulgação e a promoção, 

e aumentar a taxa de vacinação, a fim de alcançar a imunidade colectiva, evitando 

que Macau se torna uma “lacuna imunitária”. 

Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Para se articular com os objectivos nacionais de vacinação e acompanhar a 

taxa de vacinação em todo o mundo, as autoridades devem definir objectivos claros 

de vacinação e a data para a concretização da taxa de 40 por cento ou mais de 

vacinação. Vão fazê-lo? Com vista a aumentar a taxa de vacinação em Macau, vão 

ser lançadas mais medidas para a incentivar? 

2. Actualmente, a vacina inactivada contra a Covid-19 produzida pela “Sinopharm 

Group” não é adequada para as pessoas com mais de 60 anos de idade, e os efeitos 

secundários da vacina da “Fosun Pharma - BioNTech” são relativamente elevados, o 

que leva muitos idosos a desistirem da vacinação. Assim sendo, as autoridades vão 

introduzir mais vacinas adequadas para os residentes e idosos de Macau, com vista 

a aumentar as opções e a confiança dos cidadãos na vacinação? 

3. No futuro, o programa de vacinação vai ser estendido até às pessoas ou 

trabalhadores importados que vivem a longo prazo em Macau, com vista a aumentar 

a taxa de vacinação em Macau e a elevar os efeitos de uma barreira imunológica 

colectiva? 
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