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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Exortar o Governo a reduzir o preço do teste de ácido nucleico, diminuindo os 

encargos da população 
 

Com o desenvolvimento da epidemia, o custo do teste de ácido nucleico tornou-

se gradualmente parte das despesas diárias dos cidadãos e o elevado preço destes 

tem sido alvo de críticas da população. Com a coordenação activa do Governo da 

RAEM e do Centro de Coordenação de Contingência, o custo do teste de ácido 

nucleico baixou de mais de 100 para 68 e 70 patacas, o que merece o nosso 

reconhecimento. Em Zhuhai, região que coopera com Macau nos trabalhos de 

prevenção e controlo pandémico, com a coordenação e os subsídios do Governo local, 

mais uma vez baixou o preço do teste de ácido nucleico. Para além disso, o Governo 

lançou políticas e medidas que determinam, de forma rigorosa, o limite máximo do 

preço a cobrar pelas entidades de inspecção de toda a cidade, ou seja, o custo só 

pode ser reduzido em vez de aumentado.  

Os serviços competentes afirmaram que, como os custos são diferentes entre as 

duas regiões, não há espaço para baixar o preço. O público compreende que existe 

uma certa diferença nos custos de recursos humanos e logísticos entre os dois 

territórios, sendo impossível a comparação da cobrança com Zhuhai. No entanto, sob 

a influência dos hábitos de vida, a longo prazo, em Zhuhai e Macau, os residentes de 

Macau com necessidades reais precisam de se deslocar frequentemente entre as 

duas regiões, aumentando directamente a necessidade de fazer o teste de ácido 
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nucleico, o que constitui um grande encargo para eles. 

Por outro lado, há dias, o Governo da RAEM anunciou que, a partir das 00h00 do 

dia 8 de Maio, os indivíduos que entram em Macau vindos de regiões indicadas pelo 

Centro de Coordenação de Contingência, têm de pagar um montante de 2000.00 

patacas ou 1500.00 patacas para o teste de ácido nucleico, dependendo do número 

de testes exigido, o que suscitou grande discussão na sociedade. Alguns cidadãos 

questionam a irrazoabilidade na cobrança de 250 patacas por cada teste de ácido 

nucleico, e as autoridades competentes, em primeiro lugar, reduziram para metade o 

preço a cobrar aos estudantes, o que merece o nosso reconhecimento. Sinceramente, 

a política de isolamento já dificulta o regresso das pessoas de Macau e, para além da 

falta de bilhetes de carro e de avião, e do número limitado de hotéis de observação 

médica, adicionar a isto, neste momento, o custo dos testes é, obviamente, criticável. 

Estas disposições abrangem também as famílias que se candidatam ao programa-

piloto de trabalhadores domésticos estrangeiros, o que aumenta, sem dúvida, os 

encargos económicos destas. 

Nesta altura, em que a economia de Macau se encontra em recessão, o Governo, 

sob o princípio da boa aplicação do erário público, deve ter em conta as implicações 

das políticas e os encargos económicos das famílias em geral, de modo a evitar o 

surgimento de conflitos emocionais negativos que provocam ainda mais conflitos 

sociais. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Perante a normalização da prevenção da epidemia, o teste de ácido nucleico 
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passou a fazer parte das despesas diárias da população. O Governo da RAEM 

e as autoridades competentes vão tomar como referência a prática da cidade 

vizinha, Zhuhai, e proceder ao ajustamento e controlo do mercado através de 

medidas administrativas, prestando, ao mesmo tempo, apoio financeiro às 

empresas envolvidas nos testes de ácido nucleico, atribuindo-lhes subsídios 

para o seu funcionamento? 

2. Em relação às despesas de capital público, como as da água, electricidade e 

telecomunicações, entre outras, suportadas por essas empresas, o Governo 

vai intervir, isentando-as de parte dos custos de funcionamento, para que as 

empresas públicas possam assumir a sua responsabilidade social, reduzindo 

a partilha destes custos com os cidadãos e promovendo o controlo dos preços 

dentro dos limites dos encargos dos residentes? 

3. O pagamento das despesas do teste, acima referido, abrange também os 

trabalhadores domésticos estrangeiros, pelo que aumentaram as despesas 

dos empregadores na sua contratação. Assim sendo, o Governo da RAEM vai 

ponderar sobre a possibilidade de conceder benefícios ou reduzir 

adequadamente as despesas dos testes de ácido nucleico, com vista a aliviar 

a pressão económica das famílias? 

13 de Maio de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 


