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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à 

Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng 
 
Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita da Sr.ª Deputada Wong Kit Cheng, 

de 10 de Junho de 2022, a coberto do ofício n.º 660/E501/VII/GPAL/2022 

da Assembleia Legislativa de 19 de Julho de 2022 e recebida pelo Gabinete 

do Chefe do Executivo em 20 de Julho de 2022: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem 

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

ressurgimento de casos internos” e a política de “meta dinâmica de infecção 

zero”, e adoptou uma série de medidas de forma decisiva e ordenada de 

acordo com o “Plano de resposta de emergência para a situação epidémica 

da COVID-19 em grande escala”, prevenindo e controlando a epidemia de 

forma rigorosa e abrangente para garantir a segurança e a saúde de 

residentes como primeira prioridade. As medidas antiepidémicas sobre a 

realização ou participação em reuniões e actividades com oferta de comida 

e bebida também serão estudadas e avaliadas dinamicamente e ajustadas em 

tempo hábil em resposta às mudanças na situação da epidemia e às 

necessidades do público. 

No trabalho de normalização de combate à epidemia, o Governo da 

RAEM dispensa as taxas de testes de ácido nucleico cobradas a 

determinados grupos de pessoas, incluindo alunos transfronteiriços, pessoas 

em áreas de código vermelho e de código amarelo. Ao mesmo tempo, em 

relação aos 11 grupos profissionais chave nos postos de trabalho de risco, 
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incluindo trabalhadores relacionados com a cadeia de frio, trabalhadores 

que tenham contacto com pessoas ou produtos provenientes do exterior, 

trabalhadores de transportes transfronteiriços do Interior da China, agentes 

policiais que tenham contacto com doentes que testaram positivo com 

COVID-19, trabalhadores de entrega e distribuição, trabalhadores de hotéis 

de observação médica, profissionais de saúde, entre outros, se estes já 

estiverem vacinados contra a COVID-19 ou sejam capazes de exibir 

certificados que comprovem que não são adequados à vacinação por motivo 

físico, então a realização periódica de testes de ácido nucleico destas 

pessoas é gratuita. Acresce que o Governo da RAEM ainda disponibiliza de 

forma gratuita a realização de teste gratuito de ácido nucleico com fins de 

despistagem para todos os residentes de Macau. Os interessados podem 

efectuar a marcação do teste por si próprio, de modo a que eventuais casos 

de infecção sejam detectados o mais rapidamente possível. 

Na sequencia da situação epidémica de 18 de Junho, o Governo da 

RAEM implementou várias fases de testagem massiva de ácido nucleico e 

teste de ácido nucleico para diferentes zonas alvo e grupos chaves e esses 

testes de ácido nucleico desde que não tenham como objectivo a passagem 

transfronteiriça estão isentos de taxas. Em resposta à exigência de alguns 

grupos de trabalho de serem titulares de um certificado de resultado 

negativo de teste de ácido nucleico num determinado prazo antes de ir 

trabalhar, os Serviços de Saúde acrescentaram ainda funções ao Código de 

Saúde de Macau, permitindo aos cidadãos consultar a data e hora da última 

amostragem, bem como a data e hora do último relatório do teste de ácido 

nucleico. 
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Em relação à taxa de teste de ácido nucleico, o Governo da RAEM tem 

coordenado com instituições responsáveis pela realização de testes de ácido 

nucleico e desde 2020 as taxas dos testes já sofreram sete reduções, 

passando de MOP180 no início para MOP50 patacas em 4 de Agosto de 

2022. O Governo da RAEM continuará a negociar e comunicar com as 

instituições que prestam os serviços de teste, com a entrada contínua no 

mercado de novos concorrentes, espera-se que, seja possível reduzir, ainda 

mais, os custos de teste através de ajustamento do mercado. 

 
 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            05/08/2022 

 

  

 


