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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Leong Sun Iok 

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

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Sun Iok, de 1 de Julho 

de 2022, a coberto do ofício n.º 645/E494/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 8 de Julho de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 11 de Julho de 2022: 

Desde o surto epidémico de 18 de Junho, o Governo da RAEM tem 

persistido na estratégia geral de “prevenir casos importados e evitar o 

ressurgimento interno” e na política geral de “meta dinâmica de infecção zero”, 

activou de imediato o mecanismo de resposta de acordo com o “Plano de 

Resposta de Emergência para a Situação Epidémica da COVID-19 em Grande 

Escala”. Sob a liderança do Chefe do Executivo, o Centro de Coordenação de 

Contingência do Novo Tipo de Coronavírus e o Centro de Operações de 

Proteção Civil têm trabalhado juntos para implementar um plano de prevenção 

e controlo preciso por área e por nível de risco, lançando várias rondas de testes 

de ácido nucleico para toda a população, testes de ácido nucleico para pessoas 

de áreas-chave e grupos-alvo, testes rápidos de antigénio, melhorando de 

forma abrangente a eficiência das tarefas, como investigação epidemiológica, 

isolamento, controlo selado, etc., e adoptando várias medidas eficazes para 

conter a disseminação epidémica.  
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Nas situações favoráveis, como o declínio geral dos casos positivos de 

ácido nucleico, o aumento da proporção de casos positivos encontrados no 

âmbito de  gestão e controlo e a redução gradual dos casos positivos 

encontrados na comunidade e com o apoio do pessoal de amostragem enviado 

pelo Governo Central, o Governo da RAEM tem adoptado mais medidas de 

prevenção epidémica e continua a realizar várias rondas de teste de ácido 

nucleico a toda a população. Em simultâneo com os testes, têm  sido 

implementadas medidas para suspender todas as actividades industriais e 

comerciais não essenciais, reforçar as restrições à circulação e aglomeração de 

pessoas, alcançando um estado relativamente estático em toda a região de 

Macau, acelerando assim a contenção da epidemia e protegendo efectivamente 

a vida dos residentes. 

Após a realização de várias rondas de teste de ácido nucleico a toda a 

população, o Governo da RAEM melhorou a organização dos trabalhos de 

testes, aumentou o numero de postos de testes, implementou diferentes 

horários de atendimento dos postos de testes e antecipou os horários de 

atendimento nos postos destinados a pessoas com necessidades especiais, entre 

outras medidas, a fim de facilitar os cidadãos, desviar as multidões e reduzir 

efectivamente as aglomerações. Relativamente ao requisito para determinados 

grupos de trabalhadores da apresentação de resultado negativo de teste de 

ácido nucleico com um certo período de validade antes de ir trabalhar, os 

Serviços de Saúde acrescentaram ainda uma função ao Código de Saúde de 

Macau, permitindo aos residentes verificar a situação de amostragem e 
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resultados de testes de ácidos nucleicos para toda a população, de forma a 

satisfazer as necessidades de trabalho dos residentes. 

Para indivíduos com código de saúde amarelo, os Serviços de Saúde 

formularam directrizes especificando os requisitos de prevenção epidémica 

para o trabalho e a vida para referência das autoridades competentes. Desde 

que as pessoas com códigos amarelos atendam aos requisitos de prevenção, 

estas podem apanhar táxis e entrar em supermercados de modo a responder às 

necessidades de deslocação e de suprimento de bens essenciais à vida  diária. 

Além disso, os Serviços de Saúde também elaboraram infografias para permitir 

uma compreensão clara da data em que o teste de ácido nucleico deve ser feito 

e disponibilizaram veículos itinerentes de amostragem para facilitar a vida das 

pessoas que habitam em locais específicos, fortalecendo assim o controlo de 

grupos de risco. 

A fim de proteger ainda mais os residentes, o Governo da RAEM tem 

reforçado a aquisição de materiais médicos, como kits de teste rápido de 

antigénio e máscaras KN95, que foram transportados rapidamente a Macau 

através do mecanismo de prevenção e controle conjunto Guangdong-Macau 

garantindo, assim, a existência de materiais em número suficiente para o 

consumo dos residentes. Após o surto epidémico, o Governo da RAEM tem 

distribuído por fases kits de teste rápido de antigénio e máscaras KN95 aos 

residentes durante os testes massivos de ácido nucleico. Está a ser ponderado, 

após o abrandamento da situação epidémica,  incluir as máscaras KN95 no 
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Programa para assegurar fornecimento de máscaras a residentes de Macau e 

vendê-las a preço de custo para reduzir a carga sobre a população.  

O Governo da RAEM irá continuará a avaliar o risco da epidemia, e 

adoptar uma série de medidas de forma decisiva e ordenada de acordo com o 

" P lano  de  Resposta  de  Emergênc ia  pa ra  a  S i tuação Epidémica  da 

COVID-19 em Grande  Esca la  " para prevenir e controlar a epidemia de 

forma abrangente e rigorosa e fazer ajustes e melhorias de maneira oportuna, 

a fim de garantir que o trabalho de prevenção de epidemias seja realizado de 

forma conveniente,  tratando a protecção da vida e da saúde dos residentes 

como primeira prioridade, esforçando-se para atingir a meta de “zero (0) 

infecções na comunidade” o mais rápido possível. 

 

                                                      O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     25/07/2022 

 

  

 


