
 

     

 

 

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 pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Wong Kit Cheng 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em 

consideração o parecer do Instituto Cultural, apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sr.ª Deputada Wong Kit Cheng, de 23 de Agosto de 

2022, a coberto do ofício n.º 857/E648/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 30 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 31 de Agosto de 2022: 

O teste de ácido nucleico é um meio importante de prevenção e controlo 

contra a epidemia da COVID-19. Actualmente, a COVID-19 constitui ainda 

uma ameaça para Macau. No sentido de assegurar a saúde pública e a 

segurança de Macau, os Serviços de Saúde, após o surto epidémico que 

começou no dia 18 de Junho, actualizaram as orientações sobre a realização 

periódica do teste de ácido nucleico para os grupos profissionais chave, nas 

quais, foram elencadas, um total de 25 categorias e 48 subcategorias de 

grupos profissionais chave, tendo determinado a frequência da realização de 

testes de ácido nucleico, em conformidade com o risco encontrado durante o 

trabalho de cada categoria, para, assim, consolidar a eficácia da prevenção e 

controlo da epidemia do novo tipo de coronavírus em Macau. 

Com vista a facilitar a realização de testes de ácido nucleico por parte da 

população, o Governo da RAEM aproveitou os parques e as zonas de lazer 

das diversas áreas da cidade para instalar postos de teste de ácido nucleico ao 
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ar livre, de modo a que os residentes pudessem realizar o teste de ácido 

nucleico nas suas proximidades. O Governo da RAEM continua a efecutar o 

ajuste dinâmico em relação às medidas de prevenção e controlo e à 

distribuição dos postos de teste de ácido nucleico, consoante a evolução 

epidémica. 

A partir do dia 2 de Agosto do corrente ano, o Instituto Cultural (IC) deu 

início à reabertura ao público, de modo ordenado, os estabelecimentos 

culturais subordinados, sendo o Programa de Lançamento de Espaços 

Artísticos e Culturais reactivado em paralelo para a utilização tanto dos 

trabalhadores artísticos e culturais como do público. Até ao passado dia 2 de 

Setembro, apenas as Vivendas de Mong-Há e a Galeria Tap Seac continuam a 

servir-se como postos de teste de ácido nucleico, devendo as quais ser 

devolvidas ao IC aos próximos dias 15 e 30 de Setembro, respectivamente. 

Logo que ver os espaços acima mencionados limpos e desinfectados, o IC irá 

reabri-los para a utilização do público. 

 

                                                      O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     07/09/2022 

 

  

 


