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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Optimização do mecanismo de prevenção da pandemia para as pessoas que 

regressam a Macau  

 

O nosso Gabinete recebeu, recentemente, mais de 50 pedidos de apoio urgente 

de residentes de Macau que se encontram a estudar em Hong Kong. Estes 

residentes tinham planos para regressar a Macau antes do Ano Novo Lunar, e passar 

o período de observação médica antes desta quadra, no entanto, não conseguiram 

regressar a Macau porque o número de quartos nos hotéis para observação médica é 

insuficiente, uma vez que as reservas mais próximas para os referidos hotéis chegam 

a Março de 2022. E pela mesma razão, muitos residentes que trabalham no exterior 

também não conseguem regressar a Macau para se reunir com os seus familiares. 

Como se têm registado várias críticas na sociedade acerca da insuficiência de 

hotéis para observação médica, o número de quartos foi aumentado, mas continua a 

não ser possível satisfazer a procura. De acordo com os dados actualizados pela 

Direcção dos Serviços de Turismo sobre o número de quartos de hotéis para 

observação médica, existem três tipos hotéis: hotéis designados para fins de 

observação médica, hotéis para fins de observação médica de livre escolha e hotéis 

para observação médica especializada, num total de 4 hotéis, e durante o pico da 

pandemia, a Administração disponibilizou 12 hotéis para observação médica. Agora, 

os hotéis para observação médica já têm reservas até meados de Março de 2022, e 

face à acumulação do número de pessoas que desejam regressar a Macau, se os 
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serviços competentes não tomarem a iniciativa de aumentar o número de hotéis para 

observação médica, com vista a resolver esta situação urgente, o Governo da RAEM 

dificilmente conseguirá resolver adequadamente este problema. 

O Governo da RAEM deve, partindo do ponto de vista da optimização dos 

mecanismos de prevenção da pandemia, proceder a uma avaliação geral das 

medidas de prevenção da pandemia para prevenir a sua importação e, ao mesmo 

tempo, adoptar várias medidas para resolver o problema da insuficiência de hotéis 

para observação médica. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando, que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, 

sobre o seguinte: 

 

1. O Governo da RAEM deve apelar às grandes empresas, especialmente às 6 

concessionárias do jogo, para assumirem as suas responsabilidades sociais 

e apoiarem, em todos os aspectos, as políticas de prevenção da pandemia de 

Macau, com vista a evitar a importação da doença devido ao regresso dos 

residentes. Vai fazê-lo? 

 

2. O Governo da RAEM deve definir um mecanismo de classificação para os 

indivíduos que tencionam entrar em Macau, com vista a evitar a acumulação 

constante do número de residentes devido à insuficiência de hotéis para 

observação médica e o longo tempo de espera de vagas nos hotéis. Vai 
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fazê-lo?  

 

3. Com a evolução regular da pandemia, o Governo da RAEM conseguiu 

aprender com os mecanismos de outros locais, no que se refere às respostas 

a epidemias sazonais, e criou algum mecanismo de referência para resposta 

a futuras doenças semelhantes? 

 

11 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 


