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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Trabalhos de prevenção epidémica nos lares 

 

Face à agressividade desta onda da epidemia em Macau, o Governo da RAEM 

absorveu as experiências da região vizinha de Hong Kong, sobre a incidência de 

casos graves e mortes ser maior entre os idosos, e exigiu, logo desde muito cedo, a 

todos os lares de idosos, a implementação da gestão em circuito fechado, 

impossibilitando a entrada e saída de todos os idosos e trabalhadores, com vista a 

minimizar os riscos de infecção por vírus trazidos por pessoas provenientes do exterior, 

garantindo, assim, a saúde e segurança nos lares. Além disso, após verificação de 

resultados positivos nas amostras recolhidas nos lares de idosos, as medidas 

referidas foram estendidas de imediato aos lares de pessoas portadoras de deficiência 

e de toxicodependentes. Actualmente, há 36 lares em regime de gestão preventiva 

em circuito fechado. 

O Governo da RAEM está a acompanhar de perto a evolução da situação dos 

lares onde se registaram infecções, a reforçar as medidas de controlo e a tomar as 

acções correspondentes, a fim de controlar, o mais rápido possível, a situação 

epidémica nesses lares. Contudo, mesmo com a gestão em circuito fechado, ainda se 

registaram casos positivos e mortes de idosos. A sociedade está muito atenta à 

situação, e espera que seja possível evitar ao máximo a ocorrência de casos infelizes 

do mesmo género. Neste sentido, o Governo tem de proceder a uma revisão global 

dos trabalhos de gestão em circuito fechado dos lares, com vista a detectar eventuais 

lacunas e a proporcionar mais apoio, definindo planos de prevenção para as diversas 

situações e reforçando a capacidade de prevenção em geral. 
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Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Para dar resposta à mudança da situação epidémica e ao eventual 

ressurgimento da epidemia nos lares onde se registaram infecções, o Governo deve 

definir mecanismos de gestão de riscos e planos de contingência para os diversos 

tipos de lares, consoante o grau de gravidade da epidemia, no sentido de os ajudar a 

reforçar as suas próprias capacidades de combate à epidemia. Caso a epidemia se 

mantenha e o tempo em circuito fechado seja demasiado longo, o Governo deve 

reforçar os apoios, por exemplo, o apoio urgente e provisório, o subsídio especial para 

os lares e seus trabalhadores, assistência na eventual falta de recursos humanos 

devido à epidemia, etc. Vai fazê-lo?  

2. Como é que o Governo garante o tempo de descanso e os legítimos direitos 

dos trabalhadores dos lares de idosos em regime de gestão em circuito fechado? De 

que medidas concretas dispõe para aliviar o stress dos trabalhadores no combate à 

epidemia e assegurar a sua saúde mental e psicológica? 

3. Se a situação epidémica se agravar, para além dos actuais lares de idosos, de 

reabilitação e de tratamento da toxicodependência, o Governo vai estender as 

medidas de gestão em circuito fechado a outros lares, por exemplo, aos lares de 

crianças e jovens? 
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