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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Necessidade urgente de optimizar a política de combate à epidemia durante a 

epidemia para evitar mais problemas que afectem os resultados 

 

A devastação causada pelo surto de Covid-19 em 18 de Junho de 2022 foi a 

situação mais grave desde o início desta epidemia em Macau. Neste surto, foram 

infectadas, até ao momento, mais de 500 pessoas, e o número de casos positivos 

continua a aumentar. Nesta ronda da epidemia, o Governo da RAEM conseguiu 

detectar os casos positivos recorrendo aos testes em massa de ácido nucleico, em 

combinação com os testes rápidos de antigénio, uma medida de prevenção com a 

qual concordamos plenamente. 

O primeiro objectivo da luta do Governo contra a epidemia é identificar, com a 

maior brevidade possível, as pessoas infectadas, e o segundo é aproveitar esta 

oportunidade para encorajar os residentes a aprenderem a utilizar o teste rápido de 

antigénio, de modo a aumentar a sensibilização sobre o autoteste. Contudo, é óbvio 

que a nova política de combate à epidemia do Governo ainda apresenta algumas 

insuficiências: 

Segundo alguns residentes, o seu código de saúde foi convertido para amarelo 

devido à descoberta de pessoas infectadas na sua zona de residência. No entanto, o 

Centro de Operações de Protecção Civil não emitiu qualquer mensagem específica 

para os notificar de que o seu código de saúde tinha deixado de ser verde, só ficaram 

a saber que o código de saúde tinha sido convertido para amarelo quando foram 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐06‐30‐ Che Sai Wang (P) – GK‐APN  2 

apanhar o transporte para o trabalho, situação que os afectou naquele dia. 

Quando os residentes têm código amarelo significa que correm algum risco de 

contrair o vírus; os residentes que estão de quarentena em hotéis têm pessoal 

profissionalizado para realizar testes de ácido nucleico nos seus quartos; mas os 

outros residentes, que não moram em “zonas vedadas de controlo sob código 

vermelho”, têm de se deslocar, através dos seus próprios meios, até aos postos de 

testagem para se submeterem aos testes de ácido nucleico, situação que aumenta a 

possibilidade de infecções cruzadas. As medidas de combate à epidemia devem ser 

aplicadas de forma igualitária, porque o vírus não trata discriminadamente os 

diferentes grupos de pessoas; 

Devido à gravidade deste surto da epidemia, alguns empregadores não 

conseguem continuar com as suas actividades comerciais, alguns trabalhadores 

enfrentam o desemprego ou a redução de salários, e os empréstimos das casas que 

compraram passam a ser um grande encargo para a família. O Governo deve negociar 

com o sector bancário sobre o prolongamento do prazo de pagamento de 

empréstimos e o lançamento de uma política de isenção do pagamento de juros 

e de capital durante um curto “prazo de carência”, no sentido de aliviar a 

pressão económica da população. 

Neste surto da epidemia, recebemos muitas opiniões de residentes das diferentes 

áreas de trabalho, que se encontram resumidas conforme segue: 

Em primeiro lugar, segundo as opiniões de trabalhadores das seis empresas do 

jogo, o Governo emitiu directrizes no dia 26 de Junho, denominadas “Medidas para 
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redução de risco de transmissão nos casinos e locais públicos durante a epidemia 

local”, exigindo a todos os trabalhadores das empresas do jogo, a partir do dia 1 de 

Julho de 2022, certificado negativo de teste de ácido nucleico realizado nas últimas 

48 horas (cancelado devido a controvérsias), e o resultado negativo do teste rápido 

de antigénio realizado antes de se apresentarem ao trabalho, ou antes de entrarem 

nos casinos. 

Até ao momento, nas três rondas de testes em massa, foram distribuídos a cada 

residente 10 kits de testes rápidos de antigénio e 10 máscaras KN95. Contudo, depois 

de os trabalhadores das empresas do jogo terem usado todo o material antiepidémico, 

tiveram de comprar mais, à sua própria custa, para poderem cumprir as referidas 

directrizes, uma vez que o material distribuído pelo Governo se esgotou em pouco 

tempo e, por isso, não conseguiam responder às necessidades de trabalho. 

Como as seis empresas do jogo se encontram a operar, com autorização do 

Governo, este deve prestar assistência oportuna aos trabalhadores que, devido à 

Covid-19, enfrentam a redução repentina dos seus rendimentos, estão em lay-off, ou 

cujos membros da família perderam o emprego, e deve adoptar de imediato medidas 

para apoiar as suas condições de vida e evitar o aumento contínuo da sua carga 

económica e psicológica. 

Além disso, os actuais projectos de construção não foram suspensos, como por 

exemplo, os projectos de expansão das empresas do jogo, os projectos de infra-

estruturas de grande envergadura na Zona A dos Novos Aterros Urbanos, e os 

projectos dos vários serviços públicos (da Direcção dos Serviços de Solos e 

Construção Urbana, do Instituto para os Assuntos Municipais, da Direcção dos 
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Serviços para os Assuntos de Tráfego, etc.) continuam a avançar normalmente. 

Embora os trabalhos do sector da construção sejam ao ar livre, devido à gravidade da 

actual situação epidémica e ao clima extremamente quente, os trabalhadores da 

construção também precisam de grande quantidade de material de prevenção contra 

a epidemia para se deslocarem até aos locais de obras, e mesmo com os materiais 

que já obtiveram, têm dificuldades em responder ao impacto da epidemia.  

A população de Macau tem cumprido as suas funções, com o objectivo de acabar 

com este surto o mais rapidamente possível. Durante este período, o pessoal da linha 

de frente do combate à epidemia tem trabalhado arduamente nos seus postos, apesar 

do perigo e das dificuldades. Foram realizadas três rondas de testes em massa de 

ácido nucleico até agora, e em cada ronda foram detectados casos que estavam 

ocultos na comunidade. Os trabalhadores dos postos de teste em massa e os 

bombeiros e polícias que transportam os pacientes que testaram positivo 

enfrentam sempre locais de alto risco. Em 29 de Junho de 2022, o Governo 

anunciou que seis trabalhadores dos Serviços de Saúde tinham sido infectados, o que 

aumentou a pressão psicológica do pessoal da linha de frente, que já está exausto do 

combate à epidemia. 

Em 24 de Junho de 2022, o Governo anunciou a implementação do “regime de 

gestão preventiva em circuito fechado” em 24 lares de idosos em Macau. Com 

excepção de alguns funcionários específicos, todo o pessoal dos lares, incluindo 

idosos e funcionários, permanece nesses locais e não pode sair. Este encerramento 

repentino tornou impossível a disponibilização, por parte dos lares, de locais de 

descanso para a equipa médica e outros trabalhadores. Estes, após assegurarem 
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um trabalho tedioso e de elevada pressão, foram forçados a dormir no chão ou 

em sacos cama, num ambiente muito mau para o descanso. O Governo deve 

enfrentar e resolver imediatamente a questão do descanso dos trabalhadores. Além 

disso, no dia 28 de Junho, foram detectados casos positivos entre os trabalhadores 

do Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior da Obra das Mães (segundo a 

informação do dia 29 de Junho, houve 3 pessoas em circuito fechado com resultado 

positivo). 

O Governo deve tratar imediata e adequadamente do ambiente de trabalho e de 

descanso dos trabalhadores obrigados ao regime de gestão preventiva em circuito 

fechado. Além disso, nos termos da Lei n.º 7/2008 (Lei das relações laborais), a 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais deve intervir e exigir que os 

responsáveis pelos lares de idosos calculem as horas extraordinárias do 

pessoal durante o período de circuito fechado, não podendo cruzar os braços 

sem fazer nada, como acontece actualmente, e prejudicar os básicos e legítimos 

direitos laborais do pessoal.  

O que é mais preocupante é que, devido à alta transmissão da Covid-19, o 

Governo deveria ter feito tudo o que podia para impedir as aglomerações. Todavia, 

segundo os trabalhadores das empresas do jogo, como o Governo não anunciou a 

suspensão do trabalho para combater a epidemia, ainda se verificam aglomerações 

em pequenos espaços quando os trabalhadores consomem refeições nas 

cantinas e mudam de roupa quando vestem os uniformes de trabalho. 

Da mesma forma, os trabalhadores dos postos de teste de ácido nucleico também 

nos informaram que, nestes locais onde o risco é elevado, os espaços para consumo 
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de refeições e descanso são pequenos, e como não podem usar máscara durante as 

refeições, e é grande o número de trabalhadores a comer ao mesmo tempo, se, por 

infelicidade, alguém estiver infectado, pode infectar outros, aumentando assim a 

possibilidade de infecções em grupo. 

Por último, temos repetidamente questionado o Governo em várias ocasiões 

públicas, como nos plenários da Assembleia Legislativa, sobre os graduados em 

medicina que ingressaram no sector após a epidemia. A situação já melhorou, mas 

com o actual surto, esses estagiários precisam de trabalhar longas horas, chega até 

às 12 horas, e os pagamentos do estágio voltaram a estar em atraso. Tudo isto fá-los 

sentir que estão a ser negligenciados pelo Governo e que os seus direitos e interesses 

básicos estão a ser ignorados. 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que sejam dadas respostas, 

de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil sobre o 

seguinte: 

1. Quanto aos empregados que, nesta situação epidémica, continuam “firmes nos 

seus cargos” (trabalhadores das empresas do jogo e suas subordinadas, da 

construção, de lares de idosos em circuito fechado, de postos de testes de ácido 

nucleico, polícias e bombeiros da linha de frente), o Governo deve adoptar medidas 

de apoio exequíveis e eficazes, como por exemplo, exigir que as seis empresas 

do jogo e as empresas de construção forneçam, gratuitamente, os materiais 

antiepidémicos necessários e suficientes, deve criar postos de testes de ácido 

nucleico exclusivamente para trabalhadores dentro das empresas do jogo, para 

evitar aglomerações, nos postos existentes, com os residentes que precisam de 
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submeter-se ao teste; optimizar efectivamente o ambiente de descanso e para 

refeições dos trabalhadores dos lares de idosos em circuito fechado, das 

empresas do jogo e suas subordinadas, das equipas médicas da linha de frente, 

da polícia, dos bombeiros e das equipas dos postos de testes de ácido nucleico, 

bem como, criar instalações para os trabalhadores deixarem o vestuário de 

protecção depois de finalizado o trabalho, de modo a evitar lacunas da política de 

prevenção da epidemia e resultados pouco satisfatórios. O Governo vai fazê-lo? 

2. Em relação à questão relembrada repetidamente sobre o tratamento dos 

graduados em medicina que ingressaram no sector médico durante a epidemia de 

Covid-19, o Governo deve tratar do assunto e agir de forma apropriada, para proteger 

os direitos e interesses básicos do pessoal envolvido e evitar provocar-lhes 

preocupações ao nível psicológico e económico durante o combate à epidemia, 

reduzir a sua motivação, e ainda, causar outros problemas. Vai fazê-lo? 

 

 30 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Che Sai Wang 


