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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado 

à Assembleia Legislativa, José Maria Pereira Coutinho 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração os pareceres da Direcção dos Serviços de Turismo, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr.º Deputado José Maria Pereira 

Coutinho, de 27 de Abril de 2022, a coberto do ofício n.º 

462/E357/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 11 de Maio de 2022 e 

recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 12 de Maio de 2022: 

No que diz respeito às medidas dos hotéis de observação médica, a 

Direcção dos Serviços de Turismo afirmou que os hotéis para observação 

médica são actualmente discriminados em “hotéis gerais designados para 

observação médica”, “hotéis gerais para observação médica por escolha 

própria”, “hotéis especiais designados para observação médica”, “hotéis 

especiais para observação médica por escolha própria”, sendo os últimos dois 

destinados às pessoas que regressem ao território de países ou regiões de risco 

de segundo mais alto. As orientações relativas aos hotéis para observação 

médica são actualizadas oportunamente consoante a necessidade da prevenção 

epidemiológica e a evolução da epidemia em diversos locais. 

Aos hotéis para observação médica aplica-se o regime de marcação prévia 

e as mais recentes orientações relativas aos hotéis para observação médica e 

respectivos meios de contacto estão disponíveis no sítio de internet da Direcção 

dos Serviços de Turismo https://www.macaotourism.gov.mo/pt/announcement. 
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Uma vez que os hotéis para observação médica funcionam de forma própria, é 

aconselhável que o interessado envie, por correio electrónico, os pedidos de 

solicitação de informação e marcação de quarto directamente ao hotel 

pretendido. 

Futuramente, a Direcção dos Serviços de Turismo continua a manter um 

estreito contacto com os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de 

Educação e de Desenvolvimento da Juventude a fim de acompanhar melhor as 

avaliações relativas à procura dos hotéis para observação médica, melhorar 

oportunamente a correspondente coordenação e organizar os hotéis adequados 

no sentido de permitir as pessoas com necessidade a submeterem a observação 

médica em hotéis designados.  

Na área dos custos de teste de ácido nucleico, consoante a evolução 

epidémica e as necessidades dos residentes, os Serviços de Saúde têm 

coordenado, de forma activa, com as instituições que prestam os serviços de 

teste, o ajuste do valor dos testes de ácido nucleico. Desde o 2020 o preço da 

realização de teste já foi ajustado cinco vezes. Passou de 180 patacas iniciais 

para as actuais 70 patacas. Além disso, os pedidos apresentados pelas demais 

instituições para realizar os teste de ácido nucleico estão em processo de 

aprovação e espera-se que, com a introdução de novos concorrentes, nos 

esforcemos para reduzir ainda mais os custos de teste. Paralelamente, para fins 

de despistagem, o Governo da RAEM ainda tomou a iniciativa de disponibilizar 

aos cidadãos teste de ácido nucleico, a título gratuito, podendo os interessados 

agendar um teste para eliminar eventuais preocupações de estarem infectados. 
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O Governo da RAEM tem sido prestado atenção à segurança dos grupos 

que desempenham funções em postos de trabalho de risco, portanto, são 

proporcionados testes regulares que permitem a detecção e isolamento precoces 

de potenciais e eventuais casos. Acresce, conforme a evolução epidémica, que 

será efectuada uma actualização em tempo hábil da categoria dos grupos de 

risco. Por enquanto, caso os grupos profissionais chaves, nomeadamente, 

trabalhadores relacionados com a cadeia frio, trabalhadores que tenham contacto 

com pessoas ou bens provenientes do exterior de Macau, trabalhadores de 

transportes transfronteiriços de e para o Interior da China, profissionais de 

saúde, sejam vacinados contra a COVID-19 ou possam exibir um documento 

comprovativo de não adequabilidade de ser vacinado por motivo da condição 

fisica, podem ser submetidos a testes regulares, a título gratuitos.    

No que diz respeito ao período de observação médica, uma vez que a 

situação epidémica de COVID-19 é ainda grave a nível mundial, é necessário 

que o Governo da Região Especial Administrativa de Macau insista na 

implementação da estratégia de “Prevenir casos importados e evitar o 

ressurgimento interno”, mantendo-se em consonância com a política nacional 

anti-epidémica, adoptando medidas abrangentes e rigorosas de prevenção e 

controlo, comprometendo-se na contenção de uma eventual propagação do vírus 

na comunidade e proteger efectivamente a vida dos residentes.   Paralelamente, 

as autoridades continuam a estudar e avaliar a gravidade da epidemia em cada 

local, o período de propagação e incubação do vírus, fazendo avaliações de risco 

aprofundadas, ajustando o período de observação médica e envidando todos os 
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esforços no sentido de implementar medidas que facilitem a passagem 

fronteiriça para residentes e turistas, de modo a normalizar a prevenção e 

controlo da epidemia. 

 

 
O Director dos Serviços de Saúde,                                                                       

Lo Iek Long 

31/05/2022 

 

 

 

 


