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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à 

Assembleia Legislativa, Song Pek Kei 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração o parecer do Gabinete do Secretário para a Segurança e dos Serviços 

de Saúde, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita da Sra. Deputada 

Song Pek Kei, de 27 de Janeiro de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 

167/E129/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 14 de Fevereiro de 2022 

e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 15 de Fevereiro de 2022: 

Tendo em conta a normalização da prevenção epidémica em Macau, a 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) 

mantém estreita comunicação e coordenação com as autoridades de saúde de 

Zhuhai e de Macau, as autoridades de migração e as escolas para, de acordo com 

as opiniões das autoridades de saúde, avaliar e estudar, de forma dinâmica, o risco 

de transmissão da epidemia na comunidade e tomar as decisões sobre a suspensão 

e a retoma das aulas. 

Através do Guia de Funcionamento das Escolas, a DSEDJ fornece às escolas 

instruções sobre “Currículos e Propostas Pedagógicas durante a Suspensão das 

Aulas”, para que as escolas do ensino não superior, durante o período de 

suspensão das aulas, possam, de acordo com a sua situação real, implementar 

planos diversificados de aprendizagem em casa, incluindo aulas online, 

programação de tarefas de aprendizagem, etc. e fornece, ainda, meios e medidas 

de apoio à aprendizagem, assegurando que todos os alunos que sejam afectados 

pela suspensão das aulas, incluindo os transfronteiriços, possam usufruir dos 

respectivos recursos educativos em casa. Ao mesmo tempo, a DSEDJ sugere que, 

se a suspensão das aulas tiver um período curto, não será necessário apressar ou 

reorganizar o currículo sendo que, depois de retomadas as aulas, as escolas 

poderão fornecer uma quantidade adequada de aulas complementares, fora dos 

tempos curriculares regulares, para os alunos que delas necessitem. Actualmente, 
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todas as escolas de ensino não superior já definiram o seu plano preparatório para 

a suspensão das aulas, e prestam estreita atenção à situação de aprendizagem dos 

alunos, disponibilizando apoio em tempo oportuno. 

Para apoiar as escolas na realização do ensino online para todos os alunos, 

incluindo os transfronteiriços, e a comunicação entre a escola e a família, a 

DSEDJ lançou a “Escola Inteligente” no ano lectivo de 2020/2021, que 

disponibiliza serviços sem limitação regional, através de uma plataforma unificada 

de serviços em nuvem, de modo a que as escolas disponham de condições para 

desenvolverem o ensino online em directo, continuando a proporcionar 

actividades de ensino e de aprendizagem aos alunos que permaneçam em casa. Ao 

mesmo tempo, a DSEDJ criou uma página intitulada “Currículos e Recursos 

Educativos”, de modo a apoiar alunos e encarregados de educação na 

aprendizagem em casa. 

A DSEDJ presta muita atenção ao desenvolvimento físico e mental saudável 

dos jovens, bem como ao impacto psicológico sobre os alunos, durante o período 

da epidemia. Neste sentido, no ano lectivo de 2021/2022, aumentou o subsídio 

para contratação de mais agentes de aconselhamento aos alunos, cujo número 

chegou a cerca de 300, e alocou um agente de aconselhamento psicológico 

experiente em cada instituição de aconselhamento, para elaborar um plano de 

promoção da saúde mental, ajustado a cada escola apoiada pela respectiva 

instituição. 

Em resposta à situação epidémica da COVID-19, foi criado, em 2020, por 

ambas as partes de Zhuhai e Macau, um Grupo de trabalho para a cooperação na 

prevenção e controlo conjunto da epidemia, sendo que a parte da RAEM é 

presidida pelo Secretário para a Segurança. Este grupo visa combater, em 

conjunto, a epidemia através de diversas cooperações, ao nível, por exemplo, da 

troca de informações actualizadas sobre a situação epidémica, de implementação 

de novas medidas após comunicação prévia, de quarentena aplicada nos postos 
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fronteiriços, de rastreio de portadores de risco, de observação médica e de serviços 

médicos, entre outras. 

No sentido de prosseguir os trabalhos de prevenção epidémica com maior 

precisão, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus 

elaborou, com base nos padrões do Interior da China, o “Plano de prevenção e 

controlo precisos da epidemia por zonas e por níveis”, que foi testado num 

exercício conjunto realizado com o Centro de Operações de Protecção Civil no dia 

17 de Março de 2021. Durante a vaga da epidemia ocorrida em Macau entre 

Agosto e Outubro de 2021, o plano mencionado foi activado para responder à 

situação e alcançou bons resultados na prevenção e controlo precisos da epidemia. 

Tendo em consideração a evolução epidemiológica mais actualizada no Interior da 

China, os Serviços de Saúde, de acordo com os dispostos nos artigos 10.º e 14.º da 

Lei n.º 2/2004 (Lei de Prevenção, Controlo e Tratamento de Doenças 

Transmissíveis), continuam a alterar, atempadamente, as medidas antiepidémicas, 

aplicadas a indivíduos provenientes das várias regiões de risco do Interior da 

China, que entrem ou já tenham entrado em Macau, entre elas a observação 

médica, a autogestão de saúde, os testes de ácido nucleico e a conversão de 

Códigos de Saúde, de modo a assegurar a segurança comunitária de Macau, em 

articulação e colaboração conjuntas com o Interior da China. Na sequência da 

situação epidémica ocorrida em Zhuhai e Zhongshan em Janeiro de 2022, após a 

notificação emitida pelo Interior da China, os Serviços de Saúde implementaram 

medidas antiepidémicas, de acordo com o nível de risco, demarcaram áreas com 

precisão dos índices até às ruas situadas na comunidade onde houve casos 

confirmados, bem como identificaram a zona de residência dos portadores de 

casos confirmados, e todos os indivíduos que entraram em Macau foram 

obrigados a apresentar um certificado de teste de ácido nucleico com resultado 

negativo, correspondente ao exigido pelas autoridades de saúde, a fim de dimuir o 

risco de propagação do novo tipo de coronavírus na comunidade e reduzir o 

impacto sobre o fluxo de pessoas de ambas partes.  
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No que concerne à matéria da passagem fronteiriça entre Zhuhai e Macau, no 

contexto da prevenção e do controlo normalizado da epidemia, na premissa de 

assegurar que as medidas de migração aplicadas nos postos fronteiriços entre as 

duas regiões cumprem os requisitos antiepidémicos e que, ao mesmo tempo, 

respondem às necessidades de deslocação, vida e emprego dos residentes dos dois 

lados, as partes de Zhuhai e Macau estão a estudar novas medidas de organização 

da passagem fronteiriça, no contexto do mecanismo de prevenção e controlo 

conjuntos da epidemia, procurando garantir, ao máximo, as deslocações dos 

residentes de Macau, Zhuhai e da Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin, em caso de eventual ocorrência de um surto da 

pandemia. 

Aos 3 de Março de 2022. 

 

  

 

 

O Director, 

Kong Chi Meng  

  

 

 

 

 

 


