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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, José Maria Pereira Coutinho 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado José Maria Pereira Coutinho, 

de 19 de Janeiro de 2022, a coberto do ofício n.º 105/E81/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 26 de Janeiro de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 27 de Janeiro de 2022: 

Em relação à prestação dos serviços de amostragem e testagem de ácido 

nucleico, existem vários requisitos que devem ser atendidos quer em termos 

de espaço físico onde se incluem as áreas divididas em área de espera, de 

registo e de amostragem, áreas limpas e contaminadas separáveis, quer 

relativamente ao sistema de ventilação independente e aparelhos de ar 

condicionado, etc. No que diz respeito à capacidade de testagem existem 

normas para a conservação dos reagentes e amostras, controlo da infecção 

ambiental, transporte de amostras e protecção individual. Em Macau, além 

dos Serviços de Saúde, existem actualmente quatro instituições médicas que 

satisfazem os critérios de prestação dos serviços de teste de ácido nucleico do 

novo tipo de coronavírus, caso outras instituições médicas pretendam prestar 

este serviço e reúnam os critérios exigidos, podem apresentar o requerimento 

aos Serviços de Saúde, que serão apreciados e aprovados de acordo com os 

critérios estabelecidos. 



 

     

 

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

衛  生  局  
Serviços de Saúde 

(Tradução) 
 

  

 

地址 

Endereço 

：東望洋新街 339號 衛生局行政樓 

：Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, Rua Nova à 

Guia, n.º 339, Macau 

電話 

TEL. 
：(853)2831-3731 

 

傳真 

FAX. 
：(853)2871-3105 

 

電子郵箱 

E-Mail 
：info@ssm.gov.mo 

 

      版次/Ver. 003  2021年 10月 

 
 

No sentido da promoção do desenvolvimento da saúde privada em 

Macau, o actual regime médico adopta um modelo de desenvolvimento 

paralelo de três vias envolvendo instituições governamentais, instituições 

sem fins lucrativos e instituições médicas privadas, dedicando-se a expandir 

o espaço do desenvolvimento de serviços médicos privados. No âmbito da 

criação do regime e regulação, foi reforçada a regulação do sector e 

aperfeiçoado o Regime da qualificação e inscrição para o exercício de 

actividade dos profissionais de saúde. Quanto à formação de pessoal, além de 

ter sido criada Academia Médica de Macau, foram activamente realizadas 

acções de formação diversificadas destinadas aos profissionais de saúde 

públicos e privados e aos graduados de medicina. No âmbito da cooperação 

na área da saúde pública e privada, foi lançado o Programa de 

Comparticipação nos Cuidados de Saúde, tendo sido, ainda, adjudicados 

alguns serviços antiepidémicos, bem como foi disponibilizado apoio a 

médicos que pretendem desenvolver as suas actividades na Zona de 

Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin.  

Relativamente ao ajuste do preço do teste de ácido nucleico os Serviços 

de Saúde, de acordo com a evolução epidémica, as necessidades dos 

residentes e turistas na entrada e saída das fronteiras, tem coordenado de 

forma activa, com as instituições que prestam os serviços de teste, o ajuste do 

valor dos testes de ácido nucleico. Desde 2020 o preço da realização de teste 

já foi ajustado cinco vezes. Passou das 180 patacas iniciais para as 70 patacas 

https://investhere.ipim.gov.mo/pt-pt/gba/zona-de-cooperacao-aprofundada-entre-guangdong-e-macau-em-hengqin/
https://investhere.ipim.gov.mo/pt-pt/gba/zona-de-cooperacao-aprofundada-entre-guangdong-e-macau-em-hengqin/
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actuais. Serão mantidas negociações com estas entidades de modo a reduzir, 

ainda mais, os custos de teste de ácido nucleico. 

 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            10/02/2022 

 

  

 


