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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Revisão e aperfeiçoamento dos trabalhos 

de prevenção e controlo da epidemia 

 

 No dia 18 de Junho, na sequência da realização de testes de ácido nucleico, 

surgiu na comunidade de Macau um resultado positivo, que foi confirmado mais tarde 

como caso positivo. O Governo da RAEM avançou de imediato com medidas de 

controlo e anunciou que, a partir da madrugada do dia 19 de Junho, a Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM) entrava no estado de prevenção imediata 

[Nota 1] e que iam ter início testes em massa. Em suma, o Governo reagiu 

rapidamente à epidemia, e os testes em massa foram concluídos com os esforços 

conjuntos de todos os sectores da sociedade, porém, é de salientar que, durante a 

realização dos testes em massa, continuaram a verificar-se muitos aspectos 

insatisfatórios e até velhos problemas, o que merece uma profunda revisão por parte 

das autoridades.  

 No que diz respeito ao apoio às pessoas das zonas de código vermelho ou 

amarelo, segundo alguns residentes da zona de código vermelho (zona de controlo), 

assim que foi aplicada a medida de selagem dos edifícios, deixaram de ter comida e 

nem sabiam como contactar os serviços competentes, e segundo alguns residentes 

da zona de código amarelo, só souberam que tinham de se submeter ao teste de ácido 

nucleico nos dias designados, mas não sabiam ao certo o que deviam fazer, e no final, 

só com a ajuda das associações cívicas é que ficaram esclarecidos. Mais, segundo 
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algumas pessoas das zonas de código vermelho, foram obrigadas a fazer testes de 

ácido nucleico no Serviço de Urgência Especial do Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, mas como naquela altura se encontravam lá muitas pessoas, tiveram de 

esperar mais de 10 horas, aumentando em grande escala o risco de propagação da 

epidemia. 

  Quanto ao sistema de divulgação de informações, o Governo pediu a todos os 

residentes e às pessoas que se encontravam em Macau que efectuassem, no dia 22 

de Junho, um teste rápido de antigénio, e que depois publicassem os respectivos 

resultados na plataforma de declaração [nota 2]. Porém, o sistema de declaração 

avariou logo no primeiro dia da sua entrada em funcionamento, as pessoas não 

conseguiram fazer a declaração, e acabaram por ficar bastante preocupadas. É de 

salientar que já se tinham registado várias avarias nas plataformas electrónicas 

relacionadas com a prevenção da epidemia, no dia do início da quarta e quinta rondas 

de testes em massa ocorreram também avarias no sistema de código de saúde e no 

sistema de marcação dos testes de ácido nucleico [Notas 3 e 4]. Para prevenir e 

controlar a epidemia, cada minuto e cada segundo são muito importantes, mas as 

constantes e repetidas avarias nos sistemas prejudicam os trabalhos. 

 Quanto à investigação epidemiológica, algumas pessoas que participaram num 

jantar de casamento foram mais tarde confirmadas infectadas, mas as autoridades, 

apesar de vários dias de acompanhamento, não conseguiram obter todas as 

informações relevantes, e só lhes restou recorrer aos apelos aos referidos 

participantes, para tomarem a iniciativa proceder à respectiva declaração [Nota 5]. 

Esta situação demonstra claramente que a função do código de local é praticamente 
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inútil. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

  

1. Em Macau, foram aplicadas várias vezes medidas de prevenção e controlo da 

epidemia em diversos zonas. Os residentes das zonas de código vermelho e 

amarelo queixaram-se da entrega de produtos e da falta de clareza das instruções 

para os testes de ácido nucleico. Os problemas continuam, o que é de lamentar. 

Assim sendo, de que medidas dispõe o Governo para aperfeiçoar os trabalhos de 

apoio, e evitar o surgimento dos mesmos problemas? Em relação ao longo tempo 

de espera e ao elevado grau de concentração de indivíduos com código de saúde 

vermelho enquanto aguardavam pela realização dos testes de ácido nucleico, o 

que é que se vai fazer para optimizar os procedimentos, encurtar o referido tempo 

de espera, e reduzir os riscos de infecção? 

2.  A epidemia já passou a ser um fenómeno normal, portanto, a maioria dos 

cidadãos precisa de utilizar, no seu dia-a-dia, as plataformas electrónicas 

relacionadas com a prevenção da epidemia, no entanto, são frequentes e diversas 

as avarias dos sistemas, e o respectivo impacto na vida dos cidadãos e até na 

prevenção e controlo da epidemia. Desde o início da epidemia causada pelo novo 

tipo de coronavírus que têm sido sucessivas as avarias nos sistemas. O Governo 

sabe quais foram as principais razões disso? Vai proceder à análise e revisão da 

configuração do hardware e software e da aplicação de recursos, entre outros 

aspectos, e divulgar os resultados? O que é que vai fazer para aperfeiçoar os 

sistemas informáticos, sobretudo quanto às partes mais importantes e à capacidade 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-06-24-Lei Leong Wong R2 (P) FL-APN 

 4 

dos sistemas, a fim de garantir que os trabalhos de prevenção e controlo da 

epidemia sejam mais eficazes no futuro? 

 

3. No “Plano de Resposta de Emergência para a Situação Epidémica da Covid-19 em 

Grande Escala da Região Administrativa Especial de Macau (1.ª Versão)”, refere-

se que, caso haja aumento do risco epidémico, será executada obrigatoriamente, 

de acordo com as necessidades, a leitura (scan) do código de estabelecimento 

[Nota 6]. Em apenas alguns dias, registaram-se mais de cem casos positivos, e o 

incidente do “jantar de casamento” fez sobressair a importância do código de 

estabelecimento. Entretanto, o uso da função “registo de data de viagem” na 

aplicação do código de saúde não é a ideal. Com vista a elevar a eficácia e a 

eficiência da investigação epidemiológica, qual é o grau do risco epidemiológico em 

relação ao qual o Governo obriga à leitura (scan) do código de estabelecimento? 

Mais, já se passou mais de meio ano desde a divulgação do código de 

estabelecimento, então, as autoridades devem aperfeiçoar os respectivos trabalhos 

e prestar o devido apoio, no sentido de reduzir os incómodos para o público caso a 

leitura do código de estabelecimento passe a ser obrigatória. Como é que vão fazê-

lo?  

 

24 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 
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Referências： 

[Nota 1] Jornal Ou Mun: Surgimento de casos confirmados, quatro edifícios foram 

bloqueados, 19 de Junho de 2022, pagina A1, vide http://www.macaodaily.com 

/html/2022-06/19/content_1604667.htm 

 

[Nota 2] Portal do Governo da RAEM: “Todos os residentes de Macau devem realizar 

teste rápido de antigénio para a Covid-19 quarta-feira (Dia 22) | Os Kits de teste rápido 

de antígenio podem ser levantados nos postos de testagem, centros de saúde / postos 

de saúde, 22 de Junho de 2022”, vide https://www.gov.mo/zh-hant/news/902156/. 

 

[Nota 3] Portal do Governo da RAEM: Reparado o sistema de código de saúde, 19 de 

Junho de 2022. Vide https://www.gov.mo/zh-hant/news/900058/ 

 

[Nota 4] Portal do Governo da RAEM: “Sistema de Marcação de testes Covid-19 para 

a toda a população avariado | Voltou ao seu normal funcionamento agora”, 23 de 

Junho de 2022, vide https://www.gov.mo/zh-hant/news/902873/. 

 

 

[Nota 5] Portal do Governo da RAEM: Recurso ao apelo para entrar em contacto com 

todos os participantes do jantar de casamento do Grand Lisboa, 22 de Junho de 2022, 

vide https://www.gov.mo/zh-hant/news/902405/. 
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[Nota 6] Centro de Coordenação da infecção pelo novo tipo de coronavírus da RAEM: 

Plano de resposta de emergência para a situação epidémica da Covid-19 em grande 

escala (1.ª edição), página 17.  

 


