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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Lam Lon Wai 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em 

consideração os pareceres da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego, envio a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam 

Lon Wai, de 19 de Novembro de 2021, a coberto do ofício n.º 

163/E104/VII/GPAL/2021 da Assembleia Legislativa de 26 de Novembro de 

2021 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 26 de Novembro de 

2021: 

Em comparação com a função actual do Código de Saúde de Macau 

existente na “Conta única”, na “aplicação móvel do Código de Saúde de 

Macau” foram adicionadas funções de registo de itinerário e de verificação de 

risco. No futuro, será activamente desenvolvido um estudo sobre a função de 

acesso automático através da “Conta única” para “aplicação móvel do Código 

de Saúde de Macau”. 

A função de registo de itinerário visa aproveitar os meios tecnológicos 

para ajudar eventuais casos confirmados e contactos a recordarem, com 

precisão, os seus itinerários recentes, de modo a aumentar a eficácia das 

investigações epidemiológicas. Além disso, os registos de itinerário podem 

ajudar os residentes a obter mensagens de alerta de risco através da 

comparação de itinerários com as pessoas confirmadas com COVID-19, 
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alertando atempadamente os residentes para a existência de risco de infecção. 

Do ponto de vista das investigações epidemiológicas, se os residentes estão em 

risco de infecção, também podem ser detectados os seus acompanhantes. 

No cumprimento das disposições da Lei da protecção de dados pessoais, 

estas novas funções registam apenas informações cifradas de estabelecimentos 

e não contêm informações pessoais dos utilizadores. 

Os Serviços de Saúde estão, também, a conceber outros meios 

electrónicos, para que os indivíduos que utilizam apenas a função de 

declaração de saúde na página electrónica e não a aplicação, possam registar 

os seus itinerários.  

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego afirmou que já 

elaborou planos preliminares com as duas operadoras de autocarros e a Macau 

Pass, S.A., incluindo meios tecnológicos, nomeadamente através do sinal 

sonoro do sistema de pagamento electrónico do autocarro para distinguir 

cartões da Macau Pass com registo do nome real dos passageiros, com o intuito 

de prestar apoio aos motoristas na execução dos respectivos trabalhos. Esta 

Direcção de Serviços irá manter a comunicação com as duas operadoras de 

autocarros e prestar o apoio adequado e as orientações claras. A implementação 

de novas medidas, para além de exigir uma promoção activa por parte do 

Governo, é imprescindível que as personalidades dos diversos sectores e as 

associações cívicas aproveitem a vantagem por serem a ponte de comunicação 
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entre os residentes e o Governo, explicando qual o objectivo das medidas. 

 

 
                                            Director dos Serviços de Saúde 

                                            Lo Iek Long 

                                            15/12/2021 

  

 


