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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Optimização da aplicação do Código de Saúde 

 

O Código de Saúde de Macau desempenha um papel importante nas acções de 

prevenção e combate à epidemia do Governo e um papel crucial na gestão das 

declarações de saúde e dos registos de itinerários dos residentes, integrando-se na 

nossa vida quotidiana, portanto, este código tornou-se um elemento essencial para a 

sociedade cooperar com as medidas de prevenção da epidemia e para entrar nos 

estabelecimentos públicos. Por esta razão, a estabilidade, a conveniência e a 

segurança do Código de Saúde de Macau afectam directamente a vida da população 

e a avaliação directa dos trabalhos do Governo, bem como a eficácia da execução 

efectiva das acções de prevenção da epidemia. 

Há dias, Macau foi novamente afectada por um surto de Covid-19, e o número 

de casos confirmados aumentou rapidamente, o que levou o Centro de Coordenação 

de Contingência a anunciar, num espaço de uma semana, o lançamento de duas 

rondas de testes de ácido nucleico em massa. Para além disso, as autoridades 

também apelaram à população para a realização do teste rápido de antigénio em 

casa e para a declaração do respectivo resultado numa plataforma, complementando 

assim as medidas dos testes de ácido nucleico, para que os trabalhos de prevenção 

pudessem ser concretizados de forma mais abrangente. No entanto, enquanto toda a 

população estava a preparar-se para o efeito, foi divulgado, várias vezes, que a 

plataforma de declaração de resultados dos testes de antigénio e o Código de Saúde 

de Macau estavam avariados e, ao mesmo tempo, como os problemas ocorreram 
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nas horas de ponta dos testes em massa, causaram inconveniências à população e 

aos trabalhadores dos postos de testes. 

Por outro lado, em comparação com o passado, no rastreio das actividades dos 

casos confirmados neste surto, o Governo depende principalmente do Código de 

Viagem, no entanto, nos últimos dias, os trabalhos de rastreio e de divulgação de 

informações por parte do Governo foram obviamente lentos, o que foi questionado 

pela sociedade. No passado, o Governo empenhou-se na implementação de 

medidas para incentivar os estabelecimentos e a população a utilizar o Código de 

Local, o que contou com o apoio da sociedade. No entanto, como a leitura do Código 

de Local não é obrigatória, é inevitável que surjam omissões nos registos de viagem. 

Neste caso, a adopção de uma nova forma de rastreio merece uma abordagem por 

parte do Governo e da sociedade. 

A fim de desempenhar efectivamente as funções da declaração de saúde e do 

registo de viagem do Código de Saúde de Macau, e melhorar a implementação 

concreta das medidas de prevenção de epidemia em Macau, interpelo o Governo 

sobre o seguinte: 

 1. Nos grandes incidentes sociais, os cidadãos precisam, muitas vezes, de 

utilizar a página electrónica e a plataforma criadas pelo Governo para proceder às 

diversas formalidades de registo ou ao carregamento de informações. No entanto, 

veja-se os exemplos da segunda ronda do teste em massa realizada neste mês e da 

declaração, pela primeira vez, do resultado do teste rápido de antigénio na 

plataforma exclusiva, que nos vêm demonstrar que o Governo ainda necessita de 
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aperfeiçoar o sistema para assegurar a sua estabilidade. Assim sendo, de que planos 

de optimização de hardware e software dispõe o Governo para evitar que, no futuro, 

quando forem implementadas as mesmas medidas de contingência, os respectivos 

trabalhos sejam afectados por problemas que poderiam ser evitados? 

 2. Quanto às medidas do Código de Local, as autoridades afirmaram que iam 

observar o ponto de situação da utilização do referido código por parte da população, 

e que iam concretizar, gradualmente, a sua leitura obrigatória. Qual é o ponto de 

situação da avaliação das referidas medidas? Com vista a aperfeiçoar a política geral 

de prevenção da epidemia em Macau, existe alguma calendarização concreta para a 

implementação da leitura obrigatória do Código de Local? 

 

24 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 

 


