
 

     

 

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

衛  生  局  
Serviços de Saúde 

(Tradução) 

  

 

地址 

Endereço 

：東望洋新街 339號 衛生局行政樓 

：Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, Rua Nova à 

Guia, n.º 339, Macau 

電話 

TEL. 
：(853)2831-3731 

 

傳真 

FAX. 
：(853)2871-3105 

 

電子郵箱 

E-Mail 
：info@ssm.gov.mo 

 

      版次/Ver. 003  2021年 10月 

 
 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Lam U Tou 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, depois de ouvida 

a Direcção dos Serviços de Finanças, envio a seguinte resposta à interpelação 

escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 1 de Julho de 2022, a coberto do ofício 

n.º 646/E495/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 antígenos, melhorando de 

forma abrangente a eficiência das tarefas, como investigação epidemiológica, 

isolamento, controlo selado, etc., e adoptando várias medidas eficazes para 
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conter a disseminação epidémica. 

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. 

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus 

é presidido pelo Chefe do Executivo, a Secretária para os Assuntos Sociais e 

Cultura, como vice-presidente, sendo composto por representantes de vários 

serviços públicos. O Chefe do Executivo tem mantido uma estreita 

comunicação com a equipa dos serviços públicos, e dirigido os trabalhos de 

prevenção e de combate à epidemia em Macau. Desde o início da epidemia, o 

Centro tem realizado diariamente conferências de imprensa  para relatar a 
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situação epidémica mais recente, divulgar informações sistemáticas sobre 

prevenção epidémica, transmitir medidas antiepidémicas e responder a 

perguntas dos jornalistas. Os representantes dos serviços públicos presentes na 

conferência serão determinados de acordo com as necessidades reais. 

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

adoptar 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” 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. 

Por outro lado, para minimizar o impacto provocado pelo ressurgimento 

epidémico na vida da população e na economia, o Governo da RAEM 

anunciou, em meados de Junho, o lançamento de uma nova ronda de medidas 

de apoio económico e de redução e isenção fiscais, as quais incluem as 

seguintes nove: devolução da contribuição predial urbana respeitante aos 

imóveis para fins industriais e comerciais; isenção do imposto de turismo a 

todos os estabelecimentos; devolução do imposto de circulação dos veículos 
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sujeitos à contribuição industrial; isenção ou devolução de taxas relativas a 

licenças administrativas; abonos para o sector de táxis; implementação do 

novo “Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais 

e aos operadores de estabelecimentos comerciais”; implementação do “Plano 

de Bonificação de Juros Especiais de Créditos Bancários para as Empresas”; 

optimização do “Plano de formação subsidiada”; e realização de carnaval de 

consumo para toda a cidade. 

Paralelamente, face à evolução epidémica e na sequência de uma 

avaliação abrangente, o Governo da RAEM decidiu alargar o limite máximo 

do rendimento de trabalho anteriormente anunciado, relativamente ao apoio 

pecuniário aos trabalhadores do “Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, 

aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais”, de 

480 mil patacas para 600 mil patacas, no sentido de ampliar o âmbito de 

aplicação deste plano.  

Para suportar as despesas com o lançamento das medidas acima referidas, 

torna-se necessário proceder à alteração à Lei do Orçamento de 2022, o 

Governo da RAEM solicitou à Assembleia Legislativa a adopção do processo 

de urgência para apreciação da referida proposta, a qual foi aprovada após a 

devida apreciação. Actualmente, os diversos serviços públicos estão a 

acompanhar de perto os trabalhos relativos à dotação, à legislação e aos 
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procedimentos administrativos dessas medidas, para que as mesmas sejam 

concretizadas com maior brevidade possível. O Governo da RAEM vai 

continuar a avaliar, de forma dinâmica, o impacto causado pela epidemia na 

vida da população e na economia, bem como rever a eficácia das respectivas 

medidas de apoio económico. 

 

                                                    O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     27/07/2022 

 

 


