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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Optimização contínua das medidas locais de testes de ácido nucleico 

 

Com a estabilização da situação epidémica em Macau e nas regiões vizinhas, o 

Governo aligeirou mais uma vez o prazo de validade dos testes de ácido nucleico para 

7 dias. O teste de ácido nucleico é uma medida importante para a prevenção e o 

controlo da epidemia. Há muitas famílias que precisam de se deslocar entre Zhuhai e 

Macau para viver ou trabalhar. Também há algumas actividades sociais e económicas, 

tais como: comes e bebes, competições desportivas, conferências de grande 

envergadura e seminários, etc., que têm os seus requisitos de prevenção e, aliás, toda 

a população também prestou a sua colaboração nos trabalhos de prevenção. No 

entanto, as frequentes despesas com testes de ácido nucleico tornaram-se um 

encargo económico para muitos residentes, impedindo o ritmo da recuperação social 

e económica. Muitos profissionais liberais e pequenas e médias empresas continuam 

a enfrentar um ambiente de negócios difícil. 

Segundo as empresas da área da restauração, embora as medidas de testes de 

ácido nucleico tenham sido aligeiradas nos últimos dias, o crescimento do número de 

visitantes em Macau ainda é relativamente lento nesta fase, portanto, há que atrair 

mais turistas locais para compensar os prejuízos causados. No entanto, as actividades 

de restauração de grande envergadura actualmente realizadas em Macau, mesmo 

que sejam de menor risco, continuam a apresentar diferentes restrições, o que faz 

com que muitos interessados em organizá-las ou em participar nelas desistam. Além 

disso, não só o sector da restauração foi afectado, pois outros sectores, tais como, o 
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dos apresentadores e artistas, e de arranjos florais, colocação de instalações, venda 

por grosso de produtos alimentares, etc., sofreram grandes reduções de receitas. 

Assim, a sociedade espera que as autoridades consigam encontrar um equilíbrio entre 

a prevenção e o controlo da epidemia, e a retoma da normalidade da economia da 

sociedade, especialmente no que diz respeito ao aperfeiçoamento e relaxamento 

adequados das medidas de inspecção de ácido nucleico. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta que a situação epidémica se está a estabilizar em Macau e nas 

regiões vizinhas, o Governo vai, numa situação em que a epidemia possa ser 

controlada, acelerar o ajustamento das diversas medidas preventivas, por exemplo, 

alargar as restrições quanto ao número de pessoas nos restaurantes e banquetes 

de grande dimensão, melhorando assim o ambiente de negócios? 

2. Actualmente, nalguns eventos de grande dimensão ou em competições 

desportivas exige-se aos participantes que tenham antes o resultado do teste de 

ácido nucleico, o que desencoraja tanto os organizadores como os que participam, 

ou só lhes resta a alternativa de optar por reduzir a dimensão das actividades, 

afectando a eficácia das mesmas. Com vista a apoiar a recuperação das 

actividades sociais e económicas, o Governo deve proceder a um estudo sobre a 

prestação de serviços de testes gratuitos de ácido nucleico aos participantes em 

actividades locais. Vai fazê-lo? 

3. Recentemente, com a coordenação activa do Governo, o custo dos testes de ácido 

nucleico de Macau foram reduzidos, mas continuam a ser várias vezes mais 

elevados do que nas regiões vizinhas. Para além do novo órgão responsável pela 
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inspecção, cuja entrada em funcionamento está já confirmada, vai o Governo 

dialogar com mais entidades competentes para acelerar os procedimentos 

administrativos de apreciação, com vista a assegurar a qualidade da inspecção, 

para que mais instituições qualificadas se possam fixar em Macau sem 

sobressaltos, reduzindo ainda mais as despesas com os testes de ácido nucleico? 

 

10 de Junho de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 

 

 


