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Interpelação escrita 

 

 

Em Setembro, registou-se uma nova onda de propagação da epidemia causada pelo novo 

coronavírus. Devido às características das novas variantes do coronavírus, surgiram no início de 

Outubro novos casos de infecção, em que o doente do caso 74.º apanhou o mesmo autocarro do doente 

do caso 66.º, ambos tocaram no mesmo corrimão e sentaram-se frente a frente. No decurso das 

averiguações, detectou-se que alguns dos passageiros tinham utilizado cartões electrónicos não 

nominativos, por isso não foi possível confirmar as suas identidades. Mais tarde, o Governo suspendeu 

a função de pagamento dos cartões electrónicos de transporte não nominativos, mas mesmo assim os 

portadores destes cartões não tomaram a iniciativa de se apresentar às autoridades, situação esta que 

pode passar a ser uma debilidade evidente na prevenção da epidemia. 

As politicas de passagem alfandegária entre Macau e Zhuhai registaram alterações constantes, 

o recomeço das aulas presenciais também passou por vários problemas, o que fez com que residentes, 

trabalhadores não residentes e turistas tivessem de se submeter a vários testes de ácido nucleico, e 

que alguns destes se tenham visto obrigados a permanecer em Macau. Em resposta à epidemia, foram 

realizados três testes a toda a população de Macau e foi iniciado o programa de testes de alta 

frequência, por forma a descobrir os portadores do novo coronavírus que pudessem estar escondidos 

na sociedade, para se criarem melhores condições para o restabelecimento da saúde e da reabilitação. 

A vacinação pode reduzir eficazmente os riscos de morte e de infecção grave, e ao mesmo tempo, 

permite criar uma barreira para a prevenção da epidemia, porém, a taxa de vacinação em Macau é 

inferior à do Interior da China e à de Hong Kong. 
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Nestes termos, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo concorda que existem vantagens no registo nominativo dos referidos cartões 

electrónicos, com vista a monitorizar o trajecto das pessoas que apresentam riscos? Vai concretizar 

esse registo? Com a implementação do registo, os custos administrativos vão ser mais elevados? Os 

autocarros são o principal meio de transporte em Macau, assim sendo, de que outros meios dispõe o 

Governo para ajudar a localizar os passageiros que apanham autocarros onde andaram pessoas 

doentes? De que medidas dispõe o Governo para acompanhar os passageiros que pagaram as tarifas 

em dinheiro? 

2. Face às incertezas do desenvolvimento da situação de epidemia, como é que a Administração 

vai aperfeiçoar as estratégias de prevenção da epidemia em Macau? Como vai reforçar a cooperação 

com os governos do Interior da China, no sentido de evitar alterações das politicas de passagem 

alfandegária repentinas, assegurando que os trabalhadores não residentes e turistas consigam passar 

as fronteiras, nos termos das condições anunciadas? Com vista a controlar os riscos da epidemia, o 

Governo deve reavaliar os três testes em massa e o teste da zona-chave, procurando encontrar um 

ponto de equilíbrio entre as necessidades dos residentes, a segurança da prevenção da epidemia e a 

redução dos custos. Vai fazê-lo? 

3. Como é que o Governo vai eliminar as preocupações da população e elevar a taxa de vacinação 

em Macau? Os dados sobre a vacinação são poucos e estão dispersos, o Governo deve então ponderar 

organizar e divulgar dados mais detalhados, por exemplo, a percentagem da vacinação de residentes 

e trabalhadores não residentes, dos grupos de alto risco, a situação da vacinação em determinados 
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sectores e por faixa etária, e a taxa de administração da vacina de mRNA, entre outros, para que os 

residentes possam ter um conhecimento geral da situação da vacinação em Macau e aumentem o seu 

interesse em vacinar-se. O Governo vai fazê-lo? 

20 de Outubro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau  

Ngan Iek Hang 

 

 

 

 

 

 


