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Interpelação escrita 

 

Isenção das despesas com os testes de ácido nucleico em Macau 

 

Tendo em conta a incessante situação epidémica em todo o mundo, acrescido do 

surgimento de casos confirmados em Hong Kong e em várias províncias do Interior 

da China, Macau não relaxou, continuou com os seus trabalhos de prevenção e 

controlo da epidemia, por exemplo, apelou ao uso da máscara, incentivou a 

administração das vacinas, implementou a regra de teste de ácido nucleio válido para 

a entrada em determinados estabelecimentos, a medição da temperatura, a exibição 

do código de saúde e leitura através do telemóvel do código de estabelecimento, tudo 

isto para montar uma estrutura segura para a prevenção e controlo da epidemia e 

alcançar a “meta dinâmica de zero infecções”. Os resultados destas medidas 

merecem os aplausos da sociedade.  

A sociedade compreende as razões do Governo em relação ao rigor na 

prevenção da epidemia e colabora com as medidas de prevenção, no sentido de 

assegurar em conjunto os resultados que não foram fáceis de conquistar. Muitos 

residentes visitam, regularmente, os seus familiares nos lares de idosos, centros de 

reabilitação e no estabelecimento prisional, e estes queixam-se de que, em cada visita, 

têm de mostrar os resultados do teste de ácido nucleico, cuja validade é curta, portanto, 

as despesas com a repetição dos testes criam alguma pressão económica, portanto, 

esperam que o Governo lhes preste o devido apoio. 

 

Olhando para a situação actual de Macau, verifica-se que o Governo isenta o 

pagamento dos testes de ácido nucleico a determinados grupos ou em determinadas 
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situações, por exemplo, professores, alunos e encarregados de educação que vivem 

no outro lado da fronteira, eventos desportivos escolares, etc. A sociedade espera que 

o Governo crie um mecanismo permanente e eficaz para que os residentes possam 

apresentar os seus pedidos e obter a isenção do pagamento em causa.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Neste momento, muitas pessoas têm de fazer teste de ácido nucleico e 

apresentar os respectivos resultados, cuja validade é curta, para visitar os seus 

familiares, por exemplo, nos lares de idosos, centros de reabilitação, e no 

estabelecimento prisional, entre outros locais, o que resulta numa certa pressão 

económica. O Governo pode isentar os residentes do pagamento dos testes de 

ácido nucleico para essas visitas? 

2. Actualmente, é necessário apresentar os resultados dos testes de ácido nucleico 

em muitas ocasiões. O Governo já tem a experiência de isentar o pagamento 

desses testes em determinadas situações, por isso, deve pensar na criação de uma 

plataforma para cuidar das situações especiais, para que os idosos, os portadores 

de deficiência, as famílias com baixos rendimentos ou os desempregados, em 

situações especiais, possam ficar isentos do pagamento dos testes em causa, após 

a verificação das suas condições económicas. O Governo vai pensar na criação 

dessa plataforma?  
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