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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Só com a criação atempada duma barreira imunológica colectiva é que 

será possível revitalizar a economia! 

 

Segundo alguns residentes, o jogo é o sector predominante de Macau e é 

essencialmente deste sector que as receitas provêm. Como é um pilar da 

economia, o Governo da RAEM tem de criar condições para atrair mais 

visitantes, pois isso é fundamental para revitalizar a economia.  

Contudo, de acordo com as opiniões de especialistas e académicos, 

conseguir ou não conseguir atrair mais visitantes depende da criação 

atempada duma barreira natural de imunidade colectiva, pois só assim é que 

será possível recuperar a normalidade de vida, uma vez que, segundo os 

dados, essa barreira produz efeito quando 80% das pessoas estiverem 

vacinadas contra a Covid-191. Todavia, segundo os média, foram vacinadas 

apenas 22 865 pessoas2, ou seja, 3% da população de 680 mil pessoas. A 

Administração já avaliou quando é que será possível alcançar a meta da 

                                            

1  Especialista em doenças infecciosas na China, Shao Yiming: consegue-se atingir a 

barreira imunológica colectiva quando 80% da população estiver vacinada contra a Covid-19, 

www.chinanews.com, 8 de Fevereiro de 2021 

2 Até hoje, 22 mil pessoas receberam a vacina da Covid-19, Rádio Macau, 9 de Março de 

2021 
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imunidade colectiva? 

Alguns especialistas, académicos e residentes sugerem ao Governo a 

adopção de medidas urgentes e activas e o reforço da divulgação, 

nomeadamente, continuar a incentivar a comunidade a vacinar-se, através das 

associações e escolas, para acelerar o ritmo da vacinação e se criar, 

atempadamente, uma barreira natural de imunidade colectiva. Quando se 

atingir um certo número de pessoas vacinadas, o Governo deve proceder a 

uma avaliação científica sobre a situação de vacinação, no sentido de verificar 

se os indicadores da imunidade colectiva foram atingidos, e deve negociar com 

o Governo da Província de Guangdong sobre o levantamento das medidas de 

passagem fronteiriça, com vista a atrair mais visitantes, a revitalizar a 

economia, e a permitir-nos ter esperança e futuro. 

Assim sendo, interpelo o Governo, sobre o seguinte: 

1. De acordo com as opiniões de especialistas e académicos, conseguir 

ou não conseguir atrair mais visitantes depende da criação atempada 

duma barreira natural de imunidade colectiva, pois só assim é que será 

possível recuperar a normalidade de vida, uma vez que, segundo os 

dados, essa barreira produz efeito quando 80% das pessoas estiverem 

vacinadas contra a Covid-19 3 . Todavia, segundo os média, foram 

                                            

3  Especialista em doenças infecciosas na China, Shao Yiming: consegue-se atingir a 

barreira imunológica colectiva quando 80% da população estiver vacinada contra a Covid-19, 

www.chinanews.com, 8 de Fevereiro de 2021 
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vacinadas apenas 22 865 pessoas4, ou seja, 3% da população de 680 

mil pessoas. A Administração já avaliou quando é que será possível 

alcançar a meta da imunidade colectiva? 

2. Alguns especialistas, académicos e residentes sugerem ao Governo a 

adopção de medidas urgentes e activas e o reforço da divulgação, 

nomeadamente, continuar a incentivar a comunidade a vacinar-se, 

através das associações e escolas, para acelerar o ritmo da vacinação 

e se criar, atempadamente, uma barreira natural de imunidade colectiva. 

Quando se atingir um certo número de pessoas vacinadas, o Governo 

deve proceder a uma avaliação científica sobre a situação de vacinação, 

no sentido de verificar se os indicadores da imunidade colectiva foram 

atingidos, e deve negociar com o Governo da Província de Guangdong 

sobre o levantamento das medidas de passagem fronteiriça, com vista 

a atrair mais visitantes, a revitalizar a economia, e a permitir-nos ter 

esperança e futuro. O que é que a Administração pensa sobre isto? 

 

 10 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Mak Soi Kun 

                                            

4 Até hoje, 22 mil pessoas receberam a vacina da Covid-19, Rádio Macau, 9 de Março de 

2021 


