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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Leong Hong Sai 

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

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 2 de 

Agosto de 2022, a coberto do ofício n.º 765/E583/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 9 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 10 de Agosto de 2022: 

Antes do surto epidémico de 18 de Junho, o Governo da RAEM realizou 

trabalhos de prevenção e controlo da epidemia em três vertentes, incluindo a 

elaboração do “Plano de Resposta de Emergência para a Situação Epidémica 

da COVID -19 em Grande Escala” (adiante designado por “Plano”), o reforço 

da formação de pessoal e preparação de materiais com antecedência, bem 

como, a realização de vários simulacros. Portanto, quando a epidemia ocorreu, 

o Governo da RAEM rapidamente activou o mecanismo de resposta e o 

trabalho conjunto de 15 equipas especializadas, e mobilizou, num curto 

período de tempo, as instituições médicas privadas, as demais associações e os 

voluntários de Macau para participarem activamente nos vários trabalhos de 

apoio antiepidémico. 

Nos últimos dias, os Serviços de Saúde adquiriram, através de consulta 

de preços, kits de teste rápido de antigénio e máscaras KN95, adoptando como 

critérios de selecção a sensibilidade dos kits de teste e se as máscaras KN95 

satisfazem ou não os padrões nacionais – exigências técnicas GB2626-2019, 
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os preços, bem como o prazo de entrega. Após a revisão, verificou-se que a 

qualidade geral dos kits de teste rápido de antigénio era satisfatória mas, alguns 

manifestaram problemas aquando da sua utilização prática. Tal deveu-se   ao 

grande volume de testes adquirido. Neste sentido, os Serviços de Saúde 

contactaram imediatamente com o fornecedor, e foi dada aos residentes  a 

possibilidade de substituir os kits de teste rápido de antigénio defeituosos nos 

centros de saúde a que pertencem. Durante o período da epidemia que começou 

no dia 18 de Junho, uma enorme quantidade de materiais de prevenção foi 

fornecida pelo Interior da China. Os meteriais em quantidade suficiente 

puderam ser usados rapidamente  o que constituiu um papel importante do 

mecanismo de prevenção e controlo de acção conjunta entre Zhuhai e Macau. 

No futuro, continuar-se-á a reservar e preparar materiais de prevenção da 

epidemia em número suficiente. 

Em resposta ao número crescente de pessoas em risco, os Serviços de 

Saúde suspenderam o funcionamento do Posto provisório de inspecção 

sanitária de Pac On no dia 24 de Junho e activaram o posto de inspecção 

sanitária do Centro de Tratamento Comunitário com uma área 5 vezes maior 

para controlo sanitário e triagem, ao mesmo tempo, foram criadas zonas de 

espera para optimizar o ambiente, assim como fazer triagem para as pessoas 

com diferentes riscos através do processo de inspecção sanitária estabelecido. 

A par disso, em relação aos casos de amostras mistas positivas, os Serviços de 

Saúde também formaram uma equipa de amostragem móvel para realizar os 

testes de ácido nucleico porta a porta, a fim de reduzir o risco de aglomeração 
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de pessoas. 

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 Código de Saúde amarelo atendam aos requisitos de 

prevenção, estas podem ainda responder às suas necessidades de deslocação e 

de suprimento de bens essenciais à vida diária, como por exemplo, apanhar 

táxis e entrar em supermercados. 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 também mais postos 

de teste de ácido nucleico e veículos itinerentes de amostragem, de modo a 

facilitar a vida das respectivas pessoas. 

Durante todo o processo contra a epidemia, o Governo da RAEM tem 

sempre actualizado e optimizado de forma flexível as várias medidas 

antiepidémicas, baseadas no “Plano de Resposta de Emergência para a 

Situação Epidémica da COVID-19 em Grande Escala” e de acordo com a 

situação real, incluindo o uso de hotéis de isolamento e tratamento para as 

pessoas infectadas, para que essas pessoas tenham um melhor ambiente para 

efeitos de isolamento e tratamento; o Governo da RAEM implementou 

medidas durante o “estado relativamente estático” para permitir que os 

residentes realizassem actividades necessárias para sustentar as suas vidas, e 

atingir a meta de minimizar o movimento e aglomeração de pessoas, sem a 

premissa de bloqueios ou confinamento. O tempo para completar o teste 
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massivo de ácido nucleico foi reduzido de 48 horas para 28 horas, de modo a 

detectar e isolar o mais rapidamente possível as pessoas infectadas. Foram 

introduzidos veículos itinerantes de amostragem de ácido nucleico e as 

cápsulas de amostragem de ácido nucleico ao ar livre, no sentido de facilitar a 

realização de teste de ácido nucleico por parte dos residentes. O Governo da 

RAEM continuará a melhorar o “Plano de Resposta de Emergência para a 

Situação Epidémica da COVID-19 em Grande Escala” para melhorar a 

capacidade geral de resposta à epidemia em Macau. Estes exemplos mostram 

que o  Governo da RAEM, em conjugação com o “Plano” e a situação real, 

tem optimizado constantemente as medidas de prevenção da epidemia, tendo 

alcançado o objectivo de combate à epidemia. O Governo da RAEM está, com 

base nas experiências obtidas na epidemia “618”, a rever e aperfeiçoar, de 

forma global, o “Plano”, que será divulgado oportunamente. 

 

                                                      O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     23/08/2022 

 

  

 


