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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Ma Io Fong 

Em cumprimento com as instruções do Chefe do Executivo e tendo em 

consideração os pareceres do Gabinete do Secretário para a Segurança, do 

Instituto para os Assuntos Municipais e da Direcção dos Serviços de Turismo, 

envio a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, 

de 8 de Julho de 2022, a coberto do ofício n.º 685/E525/VII/GPAL/2022 da 

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

Chefe do Executivo a 21 de Julho de 2022: 

Antes do surto epidémico ocorrido no dia 18 de Junho, o Governo da 

RAEM desenvolveu tarefas de prevenção e controlo de epidemia em três 

aspectos: i) Formulação do Plano de resposta de emergência para a situação 

epidémica da COVID-19 em grande escala; ii) Reforço de formação para  

pessoal e preparação de materiais com antecedência e; iii) Realização de 

simulacros em várias etapas. Assim , quando a epidemia de 18 de Junho foi 

detectada o Governo da RAEM  rapidamente activou o mecanismo de resposta 

que envolve o trabalho conjunto de 15 grupos especializados e organizaram, 

num curto período, a participação em diversas acções antiepidémicas de 

instituições médicas privadas, associações e voluntários de Macau. Por 

exemplo, através da cooperação interdepartamental, os Serviços de Saúde 

incrementaram o numero de recursos para realizar investigações 

epidemiológicas. Neste campo foram rastreadas mais de 20.000 pessoas de 

modo a assegurar ao máximo a protecção e saúde dos residentes. 

https://al.gov.mo/zh/deputies/85
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Concomitantemente, o Governo da RAEM também adoptou o mecanismo 

conjunto de prevenção e controlo estabelecido entre a província de Cantão 

(Guangdong) e Macau, para garantir que materiais médicos e vários tipos de 

alimentos frescos fossem adequadamente fornecidos e entregues rapidamente 

a Macau. 

Durante a epidemia, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) deve 

assegurar o fornecimento estável de produtos alimentares frescos e vivos e 

manter os respectivos serviços essenciais de inspecção sanitária, entre outros. 

Ao mesmo tempo, o IAM presta apoio de subsistência nas zonas vedadas e de 

controlo, e coordena o funcionamento dos postos de teste de ácido nucleico, 

entre outros. Para levar a cabo os diversos trabalhos de prevenção da epidemia, 

o IAM elaborou, anteriormente, um conjunto de planos de contingência para a 

garantia de fornecimento de alimentos frescos e vivos e o apoio de 

subsistência, incluindo a avaliação e o planeamento geral dos recursos 

humanos e dos materiais para a prevenção da epidemia, e activou, nesse 

período, de forma ordenada, os diversos planos de contingência contra a 

epidemia. O IAM continuará a verificar os trabalhos de combate à epidemia e 

a reflectir sobre as experiências obtidas, no sentido de melhor planear e 

coordenar os futuros trabalhos para a prevenção e o combate contra a epidemia.  

Em resposta ao aumento constante do número de pessoas portadoras de 

risco, no dia 24 de Junho foi suspenso o funcionamento do Posto de 

Quarentena Provisório de Pac On, tendo nesse mesmo dia iniciado o 

funcionamento do Centro de Tratamento Comunitário com funções de triagem. 
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Também onde foram abertas áreas de espera para optimizar o ambiente de 

quarentena e os portadores de diferentes riscos foram orientados através de 

diversos procedimentos de quarentena estabelecidos. Entre estes 

procedimentos, os portadores de alto risco, detetectados através de teste rápido 

de antigénio positivo, amostras mistas positivas e contactos próximos 

nucleares, devem aguardar os resultados de teste de ácido nucleico no Centro 

de Tratamento Comunitário. Esta medida foi baseda nas necessidades de 

prevenção e controlo de doenças infecciosas; aqueles portadores de menor 

risco de infecção e contactos próximos com resultados negativos no teste 

rápido de antigénio foram encaminhados para hotéis de observação médica 

após mecanismo de triagem por quarentena, daí que estas pessoas não tiveram 

necessidade de esperar no Centro de Tratamento Comunitário. 

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) tem mantido um estreito 

contacto com os Serviços de Saúde por forma a organizar hotéis adequados no 

sentido de permitir as pessoas com necessidade a submeterem a observação 

médica. Após o novo surgimento da epidemia em Macau em meados de Junho, 

devido ao grande número de grupos, nomeadamente pessoas infectadas, 

contactos próximos e contactos sub-próximos, que deviam ser submetidos a 

observação médica num curto período de tempo, um hotel para observação 

médica, no pico de afluência, teve de lidar com o “check-in” de mais de 1.000 

pessoas em um único dia. Para evitar a propagação do vírus entre os diversos 

grupos de risco, é necessário actuar em harmonia com as autoridades de saúde 
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no sentido de coordenar a colocação, em lotes e em períodos escalonados, 

desses grupos em hotéis para observação médica. Tendo avaliado a situação 

real de trabalho nos hotéis para observação médica, a Direcção dos Serviços 

de Turismo teve comunicação com os serviços competentes e os hotéis 

intervenientes e introduziu ajustes no processo de “check-in” por forma a 

elevar a eficiência. 

Quanto ao transporte de pessoas, o Corpo de Bombeiros (CB) e o Corpo 

de Polícia de Segurança Pública (CPSP) têm mantido o canal de diálogo com 

os serviços da área de saúde, mobilizando pessoal e viaturas para o transporte 

de casos confirmados, casos suspeitos e contactos próximos para os locais 

designados pelos Serviços de Saúde, para efeitos de tratamento ou observação 

médica. Até 31 de Julho, o CB prestou serviço de transporte a 12.825 pessoas 

e o CPSP a 7.390 pessoas. 

Além disso, o pessoal da área da Segurança articulou a sua actuação em 

conformidade com a activação do “Plano de Resposta de Emergência para a 

Situação Epidémica da COVID-19 em Grande Escala da RAEM”, mobilizou 

também, em conformidade com o “Plano de contingência para a prevenção 

epidémica” interno, o pessoal da linha de frente e o pessoal logístico civil para 

participarem nos trabalhos antiepidémicos, nomeadamente o isolamento de 

edifícios, manutenção da ordem nos postos de teste de ácido nucleico, 

realização de investigação epidemiológica, transporte de indivíduos suspeitos 

de infecção, realização de campanhas de sensibilização sobre prevenção 
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epidémica, acções de fiscalização e trabalhos de segurança dos hotéis de 

observação médica. Os Serviços de Polícia Unitários, juntamente com a 

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, coordenaram os 35 

serviços públicos da Administração para se deslocarem aos bairros 

comunitários, com o objectivo de sensibilizar a população sobre o 

cumprimento das normas antiepidémicas, tendo enviado diariamente 240 

trabalhadores às diferentes zonas comunitárias, o que muito contribuiu para o 

alcance de resultados faseados dos trabalhos de prevenção epidémica do 

Governo da RAEM. 

Durante todos os procedimentos antiepidémicos, o Governo da RAEM 

procedeu a melhorias de modo dinâmico, implementou medidas 

antiepidémicas, consoante a situação real, incluindo:disponibilização de   

hotéis designados para observação médica em vez de unidade de internamento 

do Centro de Tratamento Comunitário, para que as pessoas infectadas tenham 

um melhor ambiente de isolamento e tratamento médico; foi implementada 

medida de "estado relativamente estático" para minimizar o fluxo e a 

aglomeração de pessoas,  tendo sido apenas permitidas actividades necessárias 

para sustentar a vida de residentes; a realização dos testes massivos foi 

reduzida de 48 horas para 28 horas, daí os eventuais casos  positivos foram 

detectados precocemente; foram, ainda, introduzidos veículos itinerantes de 

colheita de amostras e instaladas cápsulas de amostragem ao ar livre, que 

facilitam a realização de teste de ácido nucleico, a fim de melhorar a eficácia 

dos trabalhos antiepidémicos. O Plano de resposta de emergência para a 
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situação epidémica da COVID-19 em grande escala será aperfeiçoado de 

forma progressiva pelo Governo da RAEM, de modo a aumentar a capacidade 

global de Macau em resposta à epidemia. 

 

                                                      O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     08/08/2022 

 

  

 


