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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Song Pek Kei 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita da Sr.a Deputada Song Pek Kei, de 27 de Maio 

de 2022, a coberto do ofício n.º 613/E468/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 17 de Junho de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 7 de Julho de 2022: 

Com base na evolução da epidemia, o Governo da RAEM continuará a 

ter em consideração a experiência antiepidémica das regiões vizinhas e as 

opiniões do grupo nacional de especialistas antiepidémicos e adoptará de 

forma abrangente as medidas de testes de ácido nucleico para toda a população 

(teste massivo), testes de ácido nucleico para regiões-chave e grupos-alvo, e 

auto-testes rápidos de antigénio para detectar precocemente casos positivos da 

COVID-19. 

Actualmente, existem sete (7) postos de teste de ácido nucleico regulares 

em Macau, localizados na Península de Macau e nas ilhas para atender às 

diferentes necessidades dos residentes. Durante o período dos testes massivos, 

o Governo da RAEM tem instalado postos de teste em escolas, pavilhões 

desportivos, centros de actividades e outros espaços que atendem aos 

requisitos. Servindo o surto epidémico “18 de Junho” como exemplo, o 

número de postos de teste tem aumentado de 53 na fase inicial para 69, também 
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pela primeira vez, foram lançados vários veículos itinerantes de colheita de 

amostras para facilitar o acesso dos residentes à realização de testes de ácido 

nucleico sem necessidade de se deslocar a outros locais. Os Serviços de Saúde 

têm mantido constante comunicação com as instituições de testes para oferecer 

aos residentes serviços de testes mais convenientes em tempo oportuno, de 

acordo com as necessidades reais. 

Durante o período em que o combate epidémico já faz parte da nossa 

rotina, o Governo da RAEM tem negociado activamente as taxas de teste de 

ácido nucleico com as instituições que os realizam. Desde 2020, as taxas foram 

ajustadas seis vezes, de 180 patacas na fase inicial para 55 patacas em Junho 

de 2022. O Governo da RAEM continuará a negociar com estas instituições e 

está a esforçar-se para introduzir novas instituições de teste, com vista a reduzir 

ainda mais os custos de teste através da concorrência. 

Actualmente, os residentes de Macau e trabalhadores não residentes 

podem receber uma vez de serviços gratuitos de teste de ácido nucleico para 

necessidades pessoais e determinados grupos de pessoas que devem ser 

testados, incluindo estudantes transfronteiriços, pessoas em áreas de código 

vermelho e áreas de código amarelo, são isentos de taxas de teste de ácido 

nucleico. Ao mesmo tempo, para 11 grupos de pessoas que trabalham em 

postos de risco, incluindo os profissionais da cadeia de frio, os profissionais 

que tenham contactos com pessoas ou bens de fora de Macau, os profissionais 

de transporte transfronteiriço de e para o Interior da China, agentes da polícia 
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que tenham contacto com doentes com resultado positivo da COVID-19, 

trabalhadores de plataformas digitais de entregas, tralhadores dos hotéis de 

observação médica, profissionais de saúde, etc., que foram vacinados contra a 

COVID-19 ou que possam comprovar que não podem ser vacinados por 

motivos de saúde, podem ser submetidos a testes regulares de ácido nucleico 

de forma gratuita. Além disso, durante o surto epidémico "18 de Junho", 

também foram acrescentados sete (7) grupos-alvo para o teste de ácidos 

nucleicos gratuíto, incluindo os trabalhadores de serviços de limpeza, serviços 

de segurança, serviço de administração de condomínios, serviços de 

restauração, serviços de entrega de comidas,  motoristas de transportes 

públicos e trabalhadores domésticos que não moram nas casas dos 

empregadores. Aliás, o Governo da RAEM também tem tomado a iniciativa 

de fornecer testes de ácido nucleico gratuitos a residentes de Macau para 

efeitos de despistagem, para que os necessitados possam proceder ao 

agendamento por iniciativa própria com vista a facilitar a detecção precoce de 

casos confirmados.  

Quanto ao custo dos testes de ácido nucleico necessários à entrada em 

Macau, com base no princípio da utilização racional dos recursos públicos, 

desde 8 de Maio, as pessoas, incluindo empregados domésticos estrangeiros, 

que entrarem em Macau provenientes de áreas de risco específicas e estão 

sujeitas a observação médica durante a período de observação médica, as taxas 

dos testes de ácido nucleico são pagas pelos próprios. Tendo em consideração 
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que existem residentes de Macau a estudar no estrangeiro, a fim de reduzir os 

encargos financeiros do regresso a Macau dos referidos estudantes a tempo 

inteiro, após negociações com a instituição de testes, esta, baseado na 

responsabilidade social, conceder-lhes-á um desconto de 50% do preço. 

 

                                                      O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     19/07/2022 

 

  

 


