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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Melhoramento das informações sobre a prevenção da epidemia e dos 

trabalhos de sensibilização 
 

A epidemia que eclodiu em Macau em meados de Junho já estava controlada na 

segunda quinzena de Julho, e entrou-se finalmente no estado de “zero infecções na 

comunidade”. Macau confrontou-se, pela primeira vez, com uma epidemia comunitária 

de grande escala, criaram-se vários modelos e novas formas de testes, incluindo a 

combinação de testes rápidos de antigénio com testes de ácido nucleico em massa; 

testes de ácido nucleico para indivíduos das zonas-alvo, de grupos-chave e 

trabalhadores dos grupos-chave; e para além dos normais postos de testagem de 

ácido nucleico e de testes em massa, disponibilizaram-se veículos itinerantes para 

recolha de amostras, postos de testagem ao ar livre, e a realização de testes de ácido 

nucleico ao domicílio. Tudo isto pode servir de experiência para futuros trabalhos de 

prevenção da epidemia, no entanto, há ainda muitos aspectos que podem ser 

melhorados. Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Durante esta onda da epidemia, os testes rápidos de antigénio surtiram algum 

efeito, assim, perante a normalização da epidemia, como é que o Governo vai 

potenciar os efeitos destes testes? O Governo deve ainda ponderar sobre o 

melhoramento da Plataforma para a declaração do resultado de teste rápido 

de antigénio para a COVID-19, acrescentando uma função de conservação 

de dados de várias pessoas ou integrar tudo na aplicação do código de saúde, 
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por exemplo, colocar na declaração de saúde do código de saúde de Macau 

uma função de upload do resultado do teste rápido de antigénio, ou seja, 

acrescentar mais uma opção para o preenchimento do resultado do teste 

rápido de antigénio, para facilitar o acesso aos residentes através do simples 

carregar de um botão. O Governo vai fazê-lo? 

2. Segundo alguns cidadãos, o conteúdo da página electrónica especial contra 

epidemias é bastante abrangente, mas, depois da epidemia, surgiram muitos 

fragmentos de notícias e a página ficou mais confusa. O Governo dispõe de 

algum plano para melhorar a página electrónica especial contra epidemias? O 

Governo deve simplificar a página e o conteúdo das informações, destacar os 

pontos importantes e reorganizar o formato para a divulgação das informações, 

para aumentar a visibilidade, ou acrescentar uma função de pesquisa, para 

facilitar o acesso dos residentes às informações que pretendem. Vai fazê-lo? 

3. Compreende-se que as autoridades, em resposta às rápidas mudanças da 

situação da epidemia, tenham implementado várias medidas de prevenção, 

mas como as medidas foram lançadas num curto prazo de tempo e nunca 

foram utilizadas, a população dificilmente consegue articular-se com as 

mesmas. Por exemplo, para o teste rápido de antigénio, que desempenhou 

um papel importante na epidemia, recorreu-se apenas às instruções de 

determinadas marcas, não houve instruções oficiais, por isso, os residentes 

não sabiam se as operações entretanto popularizadas eram ou não as 

correctas. Aquando da implementação de novas medidas, o Governo deve 

definir e publicar antecipadamente fotografias e vídeos, para os residentes 
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poderem ficar a par do assunto. Vai fazê-lo? 

02 de Agosto de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 

 

  


