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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Localização e horário de funcionamento dos postos de testes de ácido 

nucleico 

 

 Como o combate à epidemia passou a ser a normalidade, os testes de ácido 

nucleico passaram a fazer parte da vida quotidiana da população. Porém, a 

distribuição inicial dos postos de testagem regular e o respectivo horário de 

funcionamento já não conseguem satisfazer a procura decorrente da normalização do 

combate à epidemia. Ademais, o recente surto revelou também a falta de capacidade 

de Macau, em particular, a falta de técnicos de recolha de amostras. Para fazer face 

a um grande surto da epidemia e à insuficiência de técnicos de recolha de amostras, 

as instituições médicas públicas tiveram de suspender serviços básicos, a fim de 

mobilizar pessoal para a testagem de ácido nucleico, e a falta de técnicos de recolha 

de amostras resultou na redução de capacidade para a realização consecutiva de 

testes de ácido nucleico em massa. 

 A epidemia já entrou numa fase crítica de dinâmica zero. Para satisfazer a procura 

de testes de ácido nucleico das pessoas das zonas-alvo, dos grupos-alvo e do grupo 

de trabalhadores que têm de sair de casa para o trabalho, e para a respectiva 

articulação com a regularização comunitária dos testes de ácido nucleico, o Governo 

instalou recentemente, uns a seguir aos outros, postos de testagem ao ar livre em 

diferentes zonas, defendendo que a instalação desses postos em parques ao ar livre 

e espaços abertos tinha por objectivo tornar os testes de ácido nucleico mais 

convenientes para os residentes. Porém, existem ainda ambiguidades no plano de 

regularização comunitária dos testes de ácido nucleico.   

 Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte:  
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1. Segundo as afirmações, no final de Maio, da Secretária para os Assuntos Sociais 

e Cultura, Ao Ieong U, o Governo espera reduzir o custo dos testes de ácido 

nucleico através da introdução de instituições concorrentes, várias entidades 

fornecedoras destes testes já apresentaram candidaturas, e uma delas pode ser 

autorizada em breve. Qual é o ponto de situação da introdução das organizações 

fornecedoras de testes de ácido nucleico? Com esta introdução, o Governo deve 

considerar alargar o horário de funcionamento de alguns postos para 24 horas, 

de modo a satisfazer a procura por parte da população e as necessidades 

decorrentes da normalização do combate à epidemia. Vai fazê-lo? 

2. O aproveitamento de parques ao ar livre para a instalação de postos de testagem 

facilita a vida dos residentes, porém, também se ocupa espaço de lazer 

destinado aos residentes para as suas actividades ao ar livre. Com vista à 

articulação com o plano de regularização dos testes de ácido nucleico, as 

autoridades aproveitaram os parques ao ar livre e espaços abertos para a 

instalação de postos de teste de ácido nucleico. Durante quanto tempo é que 

esta situação vai durar? Estes postos vão passar a permanentes, tal como os 

outros já existentes e destinados aos testes regulares de ácido nucleico? As 

autoridades devem manter o equilíbrio entre as necessidades de lazer dos 

residentes e as necessidades de testes de ácido nucleico. Como é que isto vai 

ser feito? 
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