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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à 

Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng 
 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e após pedido 

de parecer à Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude e ao Instituto de Acção Social, envio a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sr.ª Deputada Wong Kit Cheng, de 14 de Abril de 

2022, a coberto do ofício n.º 409/E313/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 25 de Abril de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 26 de Abril de 2022: 

Em resposta a um eventual surto da COVID-19 em grande escala, o 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) encetou a 

organização e trabalhos preparatórios, que elaborou o “Plano de resposta de 

emergência para a situação epidémica da COVID-19 em grande escala (1.ª 

versão)” (doravante designado por “plano”) e  todo o texto está disponivel 

na página exclusiva relevante para visualização ou descarregamento pelos 

residentes. Para permitir que os residentes tenham conhecimentos 

abrangentes sobre os conteúdos deste“plano”, com opiniões apresentadas 

pelas diferentes partes interessadas, e melhoria de capacidade em resposta à 

epidemia através do reforço contínuo em cooperação com vários sectores, 

os Serviços de Saúde realizaram, promoveram e divulgaram por diversos 

meios, tendo como destinatários todos os sectores da sociedade  incluindo 

visitas de jornalistas ao local de simulacro, no Centro de Tratamento 

Comunitário, apresentação do “plano”  ao sector médico na reunião plenária 

do Conselho para os Assuntos médicos.Também foram realizadas pelo 
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Governo da RAEM duas sessões de esclarecimento do “plano”  no dia 27 e 

28 de Abril, respectivamente, destinadas ao sector médico, sector de serviço 

social e sector pedagógico, com o objevtivo de que estes sectores da 

socidade possam conhecer de forma abrangente  e possam trabalhar em 

conjunto no combate à epidemia.  

A fim de aumentar o número de escolas com postos de testes de ácido 

nucleico abertos a toda a população, incentivar a participação de 

trabalhadores do sector educacional, do pessoal docente e não docente 

voluntário, das associações e dos jovens voluntários nos trabalhos de testes 

de ácido nucleico para toda a população, a Direcção dos Serviços de 

Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) teve comunicão 

com escolas através de promoção e sessões de esclarecimetntos e 

providenciou diversos trabalhos preparatários em resposta da epidemia em 

grande escala, tais como: prestar apoio à aprendizagem em casa durante o 

período de quarentena dos alunos e apoio psicológico aos docentes e alunos, 

apoiar os trabalhos de divulgação e de apoio à tradução de informações a 

publicar sobre a prevenção da epidemia e convocar o pessoal docente e não 

docente voluntário, as associações e os jovens voluntários para ajudarem 

nos esclarecimentos e pedidos de ajuda dos cidadãos, entre outros. Ao 

mesmo tempo, a DSEDJ lançou a  plataforma de serviços “Escola 

Inteligente” para utilização no ensino online e a Rede “Currículos e 

Recursos Educativos” que dispõe de vários recursos educativos na Internet 

para apoiar a aprendizagem e o ensino, coordenando ainda com as escolas a 

elaboração do plano preparatório das mesmas relativo ao estudo em casa 

durante o período de suspensão das aulas, incluindo a transmissão em 
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directo online e o visionamento de vídeos, entre outras formas flexíveis e 

diversificadas, e promovendo a realização de simulacros nas escolas. 

Em relação à mobilização do sector médico,  os Serviços de Saúde 

também estão a disponibilizar a outros profissionais de saúde as orientações 

e formações sobre os procedimentos de atendimento médico do Centro de 

Tratamento Comunitário, e foi criado o Grupo Antiepidémico da Medicina 

Tradicional Chinesa pelos Serviços de Saúde e sector da medicina chinesa, 

visando desenvolver o uso da medicina chinesa em combate à epidemia. 

No que diz respeito ao teste massivo, os Serviços de Saúde e a DSEDJ, 

de acordo com as experiências dos três testes feitos a toda população em 

2021, têm vindo a aperfeiçoar as respectivas orientações e projectos de 

funcionamento, que prevê a distribuição básica de pessoal e o seu âmbito de 

trabalho principal nos postos de testes de ácido nucleico e os procedimentos 

a seguir para toda a população, etc. Sob a coordenção da DSEDJ, as 

instituições educacionais, o pessoal docente e não docente, as associações e 

os jovens voluntários de Macau têm vindo a colaborar, activamente, com as 

medidas de combate à epidemia implementadas pelo Governo da RAEM,  

que permitiram adquirir experiência prática. A DSEDJ, em conjunto com 

outros serviços, vai continuar a fornecer, às escolas e aos jovens 

voluntários, sessões de divulgação e esclarecimento, actividades de 

intercâmbio e de formação sobre o “plano” e sobre os testes de ácido 

nucleico, a fim de elevar a eficácia da implementação do referido Plano. 

Relativamente ao isolamento domiciliário,  o Instituto de Acção Social 

(IAS) é o convocador do grupo de isolamento domiciliário. Actualmente, o 
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mesmo está a realizar reuniões de trabalho com as diversas unidades de 

serviços, a fim de proceder a uma discussão pormenorizada sobre o 

desempenho das funções nos diferentes trabalhos pertinentes, 

nomeadamente, no tocante à delimitação da área de trabalho das diferentes 

tarefas, à distribuição de funções, à execução do fluxograma, ao 

aproveitamento dos recursos humanos e à distribuição de recursos, entre 

outros. Paralelamente, está ainda a planear o trabalho que as instituições de 

serviço social assegura no “plano” relativo à colaboração e à formação. 

O IAS também participa no apoio aos postos de testes de ácido 

nucleico, bem como abriu, quando era necessário, os centros de 

acolhimento temporário, desempenhando o papel de força principal para o 

apoio aos grupos em situação vulnerável. No caso de ter de enfrentar a 

transmissão da epidemia comunitária em grande escala, o IAS irá colaborar 

com as instituições particulares para a realização dos seguintes trabalhos: 

montar as instalações dos postos de testes de ácido nucleico e assegurar o 

respectivo funcionamento básico; prestar apoio aos grupos vulneráveis na 

realização do teste de ácido nucleico; transportar as pessoas em situação 

vulnerável aos locais indicados para o isolamento; proceder à gestão em 

circuito fechado e a medida de isolamento para tratamento; emitir 

informações de combate à epidemia às pessoas em situação vulnerável e 

prestar aconselhamento psicológico aos residentes necessitados, entre 

outros. Actualmente, com a experiência adquirida na execução dos 

trabalhos referidos e servindo-se da mesma como base, foram definidas as 

medidas pertinentes e o respectivo fluxograma. 
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Após a elaboração deste “plano”, os 15 grupos especializados 

começaram de forma progressiva a realizar as três estapas dos trabalhos 

preparatórios, cada um com as respectivas funções, tais como manual de 

operação detalhado, formação de pessoal e preparação de materiais, 

simulacro interdepartamental, com a participação de outros serviços 

públicos competentes, associações e  instituições sociais na luta contra a 

epidemia, com o objecto de todos trabalharem em conjunto. Relativamente 

ao simulacro, a construção de local, síto na Nave Desportiva dos Jogos da 

Á sia Oriental de Macau foi concluída  pelos Serviços de Saúde e o 

simulacro interdepartamental já foi realizado no dia 7 de Maio,  tendo em 

vista preparar e aumentar a confiança na normalização do combate à 

epidemia caso  ocorra um surto eventual epidémico. 

 
 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            12/05/2022 

 

  

 


