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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Testes de ácido nucleico na normalização da prevenção e controlo da Covid-19 

 

Após o surto de 18 de Junho, o Governo conseguiu rastrear rapidamente os 

infectados na comunidade, através de várias rondas de testagem massiva, medida 

esta que foi, sem dúvida, crucial para o sucesso do combate à pandemia. Além disso, 

acumulando experiência e avaliando dinamicamente a situação, o Governo 

aperfeiçoou e reajustou, de forma contínua, a realização dos testes, nomeadamente, 

tem vindo a actualizar, desde 1 de Agosto, a localização dos postos de testagem, 

encerrando os que se encontravam em escolas devido ao início do ano lectivo, e 

substituindo-os por postos ao ar livre em jardins e zonas de lazer, e em recintos 

fechados, por exemplo, nas Vivendas de Mong-Há, Antigo Tribunal e Galeria Tap 

Seac. Contudo, segundo me disseram muitos residentes, apesar de compreenderem 

a necessidade dos testes, sentem que o encerramento das instalações 

artístico-culturais e de lazer está a afectar a sua vida na normalização da prevenção e 

controlo da pandemia. 

É verdade que o ajustamento da distribuição dos postos vai ser favorável aos 

trabalhos de prevenção, e vai facilitar a vida dos residentes, pois têm postos mais 

próximos de si, mas com a normalização da prevenção e controlo, as deslocações e 

actividades da população voltaram ao normal. Aliás, as actividades artístico-culturais 

e de diversão e lazer ao ar livre estiveram suspensas durante mais dum mês, devido 

ao combate à pandemia, e agora a população sente mais necessidade dessas 

instalações. Mais, é de notar que muitos profissionais do sector artístico-cultural 
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estiveram sem trabalho nem rendimento durante o surto da epidemia, e agora vão 

continuar em layoff, pois as instalações vão ser ocupadas por postos de testagem. 

Espera-se que o Governo, além da prevenção da Covid-19, atenda às dificuldades do 

sector em causa e minimize o impacto para a sua actividade. 

Assim sendo, proponho o seguinte: 

1. Face à normalização da prevenção e controlo da Covid-19, os residentes 

têm mais necessidade de instalações artístico-culturais e de lazer. O Governo deve 

reajustar a distribuição dos postos de testagem, para atender ao mesmo tempo à 

prevenção da pandemia e às necessidades da população quanto às actividades 

artístico-culturais e de lazer, garantindo-se assim a retoma do trabalho dos 

profissionais do sector e a reabertura dos espaços para a população. Como é que vai 

fazê-lo? 

2. Com o início do ano lectivo em Setembro e a flexibilização das medidas de 

despistagem devido à estabilização da situação pandémica, não vão ser necessários 

tantos testes. De que plano é que o Governo dispõe para actualizar as medidas 

relativas aos testes de ácido nucleico (relacionadas com os veículos itinerantes para 

a colheita de amostras, parceria com instituições, e trabalhadores para a recolha de 

amostras)? 

23 de Agosto de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


