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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Planos para reforço da capacidade de resposta à prevenção e combate à 

epidemia 

 

 Desde que o Governo declarou o estado de prevenção imediata, a partir da 01h00 

do dia 19 de Junho, a transmissão da epidemia na comunidade não parou em Macau. 

O Governo adoptou então diversas medidas para fazer face ao surto, nomeadamente, 

a realização de seis rondas de testes de ácido nucleico em massa, complementadas 

por testes rápidos de antigénio para a identificação rápida de infecções, e o 

encerramento de estabelecimentos para evitar aglomerações, com vista a quebrar, o 

mais rapidamente possível, a cadeia de transmissão. Porém, a epidemia continuou a 

alastrar-se, com o número diário de novos casos a ultrapassar uma centena, e a 

ultrapassar um milhar no espaço de três semanas, transformando este surto no mais 

grave de sempre. 

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

Covid-19 em grande escala, elaborado recentemente pelo Governo, foram 

estabelecidos cinco níveis de acordo com a gravidade da transmissão epidémica e 

foram definidas cinco áreas de trabalho em consonância com o nível da transmissão, 

nomeadamente, a implementação de medidas de controlo comunitário, rastreamento, 

despistagem e testagem em grande escala. Tendo em conta a tendência actual, é 

evidente que existem múltiplas cadeias de transmissão na comunidade e é difícil 

detectar a fonte de infecção. Por isso, se há necessidade de ajustar os níveis de 
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transmissão predeterminados para o desenvolvimento ordenado dos correspondentes 

trabalhos é algo que merece a avaliação e consideração das autoridades. 

 Ademais, a sociedade também está preocupada em saber se o Plano foi posto 

em prática de forma eficaz. Para prevenção e combate à epidemia da variante 

Ómicron, as medidas gerais adoptadas em vários locais são semelhantes: a 

delimitação de zonas seladas, zonas controladas, zonas de prevenção, a gestão 

estática da comunidade e a realização de testes de ácido nucleico em massa. O 

Governo da RAEM está determinado a implementar a política “dinâmica zero” e 

procede, de forma dinâmica, aos reajustamentos necessários com base na situação 

dos casos de infecção que vão sendo detectados. Este surto persiste há já vários dias 

e o número de pessoas infectadas não parou de subir, são quase cem as áreas com 

código de saúde vermelho e amarelo, e o número de pessoas internadas e em 

quarentena já ultrapassou dez mil. Macau continua no estado de “prevenção imediata”, 

as autoridades ainda não reforçaram as medidas de prevenção e combate à epidemia, 

e, só neste momento, já é grande a pressão quer para o pessoal da linha de frente 

quer no respeitante à distribuição de recursos humanos. Há dias, graças à 

coordenação do Governo Central e do Gabinete de Ligação do Governo Central, os 

governos da província de Guangdong e da cidade de Zhuhai enviaram equipas 

médicas e de enfermagem para a prestação de apoio, o que contribuiu para atenuar, 

temporariamente, a escassez de recursos humanos de Macau. Porém, a actual 

situação deixa o público preocupado. Então, se a epidemia se agravar, de que 

medidas é que as autoridades dispõem para o respectivo controlo? As autoridades 

devem realizar, antecipadamente, estudos e planos para lidar com diferentes 
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trabalhos no futuro.                         

 

 Para assegurar que Macau esteja bem preparada em relação aos planos de 

prevenção e combate à epidemia, à utilização racional de recursos, para maximização 

dos respectivos efeitos de prevenção e combate, bem como em relação ao combate 

eficaz à epidemia, interpelo as autoridades sobre o seguinte:  

1. Devido à persistência da epidemia, o pessoal da linha de frente enfrenta grande 

pressão devido à carga de trabalho e à falta de recursos humanos. Se, 

futuramente, houver necessidade de assegurar mais trabalhos de prevenção e 

controlo em Macau, é essencial que haja recursos humanos e materiais 

adequados para a execução desses trabalhos. Para melhorar os trabalhos de 

prevenção epidémica, as autoridades devem ter em conta todas as 

possibilidades, realizar estudos e avaliar as necessidades de recursos humanos, 

bem como planear os recursos materiais e logísticos. Vão fazê-lo? 

2. Apesar das várias rondas de testes de ácido nucleico em massa e da exigência 

de testes rápidos de antigénio a toda a população, ainda não foi quebrada a 

cadeia de transmissão, e o aumento contínuo dos casos dificulta a identificação 

da fonte de infecção. Depois de retirada a devida lição da experiência com este 

surto e tendo em conta a situação e as características comunitárias de Macau, 

as autoridades devem introduzir ajustamentos racionais no Plano de resposta de 

emergência para a situação epidémica de Covid-19 em grande escala, para 

poderem lidar melhor e de forma mais rápida com as fontes de infecção, e 

optimizar o planeamento dos trabalhos de prevenção e combate à epidemia. 
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Como é que isto vai ser feito?      

3. Muitos residentes alegaram que, durante este surto, tiveram de esperar muito 

tempo até irem para quarentena. As autoridades devem optimizar o respectivo 

processo, com vista a encurtar o tempo de espera. Como é que vão fazê-lo?     

 

08 de Julho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 

 

 

 

 


