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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à 

Assembleia Legislativa, Lo Choi In 
 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita da Sr.ª Deputada Lo Choi In, de 13 de 

Maio de 2022, a coberto do ofício n.º 500/E382/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 19 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo em 20 de Maio de 2022: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem 

coordenado com instituições responsáveis de testes de ácido nucleico as  

taxas dos testes, que desde 2020 foram sucessivamente efectuadas cinco 

alterações das taxas, tendo sido alterado o valor inicial de 180 patacas para o 

actual valor de 70 patacas. A partir do dia 3 de Junho, as taxas foram reduzidas 

para 55 patacas. Além disso, o Governo da RAEM tem negociado com as 

instituições que prestam os serviços de teste, o ajuste do valor dos testes de 

ácido nucleico, e os pedidos apresentados pelas demais instituições para 

realizar os teste de ácido nucleico estão em processo de aprovação, daí 

espera-se que, com a introdução de novos concorrentes, nos esforcemos para 

reduzir ainda mais os custos de teste. 

Presentemente, excepto os residentes de Macau e trabalhadores não 

residentes funcionários por motivo individual podem obter o primeiro teste 

gratuito de testes de ácido nucleico, e os determinados grupos de pessoas, 

incluindo alunos transfronteriços, pessoas em áreas de código vermelho e de 
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código amarelo podem ser isentos as taxas de testes de ácido nucleico. Em 

relação aos 11 grupos profissionais chave nos postos de trabalho de risco, 

incluindo trabalhadores relacionados com a cadeia de frio, trabalhadores que 

tenham contacto com pessoas ou produtos provenientes do exterior, 

trabalhadores de transportes transfronteiriços do Interior da China, agentes 

policiais que tenham contacto com doentes que testaram positivo com 

COVID-19, trabalhadores de entrega e distribuição, trabalhadores em hotéis 

de observação médica, profissionais de saúde, entre outros, se estes já 

estiverem vacinados contra a COVID-19 ou sejam capazes de exibir 

certificados que comprovem que não sejam adequados à vacinação por 

motivo físico, então a realização periodica de testes de ácido nucleico destas 

pessoas é gratuita. Na adição, o Governo da RAEM ainda disponibiliza o teste 

gratuito de ácido nucleico com fim de despistagem para todos os residentes 

de Macau, e os interessadoas podem efectuar marcação por próprio, de modo 

a  que os casos sejam detectados o mais radipo possível. 

Quanto às taxas de testes de ácido nucleico para entrada em Macau, a  

partir de 8 de Maio, todos os indivíduos provenientes de regiões de risco 

específicas que entrem em Macau, incluindo empregadas domésticas não 

residentes, devem efectuar o pagamento por conta própria durante o período 

de observação médica, em base do princípio da aplicação adequada e racional 

do erário público. Tendo em consideração o prosseguimento de estudos no 

estrangeiro de residentes de Macau, depois de ter negociado com instituições 

de testes, os estudantes em regime do tempo integral que regressem a Macau 
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podem obter um desconto de metade das taxas relevantes, que é considerada 

uma responsabilidade social assumida pelas instituições de testes,  a fim de 

reduzir o encargo financeiro dos estudantes.  

 
 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            07/06/2022 

 

  

 


