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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Lam U Tou 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, após o pedido 

de parecer à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 2 de 

Agosto de 2022, a coberto do ofício n.º 779/E594/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 11 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 12 de Agosto de 2022: 

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”, em linha de convergência com as políticas 

antiepidémicas implementadas a nível nacional. 

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 



 

     

 

 

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 

 
 

os voluntários de Macau para participarem activamente nos vários trabalhos 

de apoio antiepidémico. 

Desde o início da epidemia de 18 de Junho, em resposta à variante 

Ómicron da COVID-19 com características de elevada taxa de contágio, 

dificuldade de ser detectada e rápida propagação, o Governo da RAEM tem 

vindo a ajustar, oportunamente, as medidas de prevenção e controlo que 

abrangem a implementação de várias rondas de testagem massiva de ácido 

nucleico, a realização de testes rápidos de antigénio, a redução do tempo de 

controlo e gestão das zonas seladas de 14 para 7 dias, bem como a aplicação 

de medidas rigorosas de controlo e gestão em grande escala. Com base no 

“Plano de Prevenção e Controlo da COVID-19 (9.ª Edição)” que foi 

divulgado pelo Estado a 27 de Junho, o Governo da RAEM ajustou, de 

imediato, as estratégias e medidas de prevenção e controlo conforme a 

evolução da epidemia. Essa epidemia passou por cinco períodos, incluindo o 

período de “estado relativamente estático” de 12 dias, em que se aplicaram as 

medidas específicas; o período de consolidação de 10 dias e, o período de 

estabilidade de 6 dias. O Governo da RAEM tem mantido uma comunicação 

estreita com os respectivos serviços nacionais durante todos os períodos da 

epidemia. 

Durante todo o processo de combate à epidemia, o Governo da RAEM, 

em conformidade com as políticas nacionais e, tendo em consideração a 

diferença do estilo de vida local, o modelo de gestão comunitária e as 
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circunstâncias de actividades económicas, tem ajustado e optimizado, de 

forma flexível e segundo a situação real, diversas medidas de prevenção 

epidémicas. Por exemplo, foram activadas as instalações de isolamento 

colectivo, tais como o Centro de Tratamento Comunitário e os hotéis de 

isolamento e tratamento, através dos quais foram isoladas e tratadas mais de 

1.800 pessoas infectadas; Foi mobilizado rapidamente um grande número de 

pessoas para responderem ao aumento instantâneo da necessidade de 

investigação epidemiológica e foram acompanhadas com sucesso 23.000 

pessoas. Com a tendência favorável da diminuição dos casos positivos de 

testes de ácido nucleico e da redução gradual dos casos positivos detectados 

na comunidade, juntamente com o apoio do pessoal de amostragem do 

Interior da China, foram efectuadas frequentes rondas de testes massivos de 

ácido nucleico, em articulação com a realização de testes rápidos de 

antigénio, para detecção precoce de casos positivos. 

Além disso, de acordo com a investigação epidemiológica eresultados da 

análise, foram classificadas as zonas-chave e os grupos-chave para efeitos de 

teste de ácido nucleico, contribuindo para alcançar o objectivo de prevenção e 

controlo com precisão contra a epidemia. Foram adoptadas diferentes 

medidas de controlo e gestão social em diferentes períodos, em articulação 

com o plano de prevenção e controlo preciso por área e por nível de risco. 

Foram implementadas medidas durante o “estado relativamente estático” e 

mantidos os serviços urgentes e necessários de transporte e cuidados médicos. 
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Sem a premissa de bloqueios ou confinamento, foi permitido que os 

residentes realizassem actividades necessárias para sustentar as suas vidas, 

tendo em conta a meta de minimizar o movimento e aglomeração de pessoas. 

As  novas medidas de controlo e gestão, como a distribuição de máscaras 

KN95 aos residentes, têm por objectivo reduzir o risco de infecção e, assim, 

acelerar o controlo da epidemia, assegurando efectivamente a segurançados 

residentes. 

No que diz respeito às medidas de entrada e saída entre o Interior da 

China e Macau, Macau deve manter a mesma política geral “meta dinâmica 

de infecção zero” com o Interior da China, de modo a permitir a normal 

circulação de pessoas entre os dois lados, com a condição de dispensa de 

isolamento. O Governo da RAEM, em conjugação com o “Plano de Resposta 

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

e a situação real, tem melhorado as medidas antiepidémicas. Desde o início 

da epidemia de 18 de Junho, o objectivo de infecção zero na comunidade foi 

atingido no prazo de 35 dias, a vida da população e as actividades sociais têm 

vindo a ser retomadas gradualmente. E, no início de Agosto, foi retomada a 

medida de isenção de isolamento para entrada em Zhuhai, concretizando-se 

assim os trabalhos antiepidémicos. O Governo da RAEM, conforme as 

experiências deste surto epidémico de 18 de Junho, está a rever e aperfeiçoar, 

de forma global, o “Plano” para melhorar a capacidade geral de resposta à 

epidemia em Macau. 
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Por outro lado, na fase de normalização de prevenção epidémica, as 

instituições de testes de ácido nucleico de terceiros são responsáveis pelo 

trabalho de realização do teste, armazenamento e formação do pessoal para 

recolha de amostras, o que contribui para aumentar a capacidade de resposta 

de Macau à epidemia. Os Serviços de Saúde vão proceder bem ao trabalho de 

fiscalização sobre a recolha de amostras para testes de ácido nucleico e as 

respectivas técnicas. 

Em face do aumento brusco na procura de recursos humanos para os 

testes de ácido nucleico, a DSAL desenvolveu acções, no mês de Julho deste 

ano, para o recrutamento local para três instituições de serviços de testes de 

ácido nucleico e colocou online a página do “Registo online de pedido de 

emprego como pessoal de testes de ácido nucleico” para recolher os dados 

dos residentes de Macau qualificados que pretendam trabalhar para os testes 

de ácido nucleico, oferecendo apoio no recrutamento do pessoal necessário 

para os mesmos através do emparelhamento online e presencial. A DSAL 

procedeu ainda à supervisão do emparelhamento, do qual resultaram 232 

colocações até ao dia 27 de Julho. Ao todo, as três instituições de serviços de 

testes de ácido nucleico recrutaram 738 residentes, tanto através do referido 

emparelhamento como de outros meios, para desempenhar as funções de 

pessoal de testes de ácido nucleico. 

A DSAL continuará a providenciar serviços de conjugação de emprego 

para os residentes com necessidade de emprego, efectuando o 
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emparelhamento de acordo com as suas intenções. Só quando não houver 

recursos humanos locais adequados ou em número suficiente, é que serão 

considerados trabalhadores não residentes (TNR’s) e estes autorizados a 

importar como meio de suprimento temporário. 

Quanto aos pedidos de TNR’s para as funções de pessoal de testes de 

ácido nucleico, a DSAL irá proceder à apreciação de forma pragmática dos 

respectivos pedidos, efectuando uma ponderação global tendo por base a 

necessidade geral de prevenção e controlo epidémico e a situação dos 

recursos humanos locais, bem como considerando o parecer dos serviços de 

saúde. 

 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, Subst.º, 

                                            Cheang Seng Ip 

                                            30/08/2022 

  

 


