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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado 

à Assembleia Legislativa, Ngan Iek Hang 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ngan Iek Hang, de 2 de Agosto 

de 2022, a coberto do ofício n.º 791/E598/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 15 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 16 de Agosto de 2022: 

Durante o período de combate contra a COVID-19, os Serviços de Saúde 

continuaram a optimizar o Sistema de investigação epidemiológica e a 

aplicação móvel do Código de Saúde; a desenvolver os correspondentes 

sistemas para a realização do teste massivo de ácido nucleico, para toda a 

população, pedidos de informação e assistência; gestão das instalações de 

isolamento, bem como, o reforço do cruzamento de dados através da utilização 

das tecnologias de informaçãopara facilitar a população, na cooperação de 

medidas de prevenção e controlo. 

A aplicação móvel do Código de Saúde exibia, numa fase inicial, a 

declaração de saúde e a conversão entre o Código de Saúde de Macau e o de 

Guangdong. Mais tarde, foram acrescentadas, em resposta à necessidade de 

prevenção da epidemia, várias funções: como a inspecção de risco e a leitura 

de códigos de estabelecimento. Tendo sido introduzida sucessivamente a 

exibição de dados e registos como os resultados de teste de ácido nucleico e 

de teste de antigénio, informação relativa à vacinação contra a COVID-19, e 

os códigos numéricos referentes à criação do Código de Saúde amarelo ou 
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vermelho. Paralelamente, foram também adicionadas diversas ligações para o 

acesso à marcação do teste de ácido nucleico, à declaração do resultado do 

teste antigénio e à Página Electrónica Especial Contra Epidemias. Os Serviços 

de Saúde continuam a optimizar as funções e informações da aplicação, bem 

como a estudar a viabilidade de reforçar outras funções relacionadas com a 

prevenção da epidemia, a fim de facilitar a utilização da respectiva aplicação 

móvel. 

O Governo da RAEM tem vindo a divulgar informações através de 

conferências de imprensa, comunicados e páginas electrónicas. Face à 

evolução da epidemia e necessidade de cidadãos, as páginas electrónicas 

disponibilizam informações complementares sobre a prevenção da epidemia, 

tais como infografia, mapa epidemiológico do novo tipo de coronavírus, 

vídeos promocionais, etc.. Por exemplo, antes do surto da epidemia de 18 de 

Junho, o Governo da RAEM produziu uma curta-metragem educativa para a 

realização do autoteste de antigénio e, disponibilizou-a na sua página 

electrónica para assegurar a preparação dos cidadãos. Durante o período da 

epidemia, foi disponibilizada também a curta-metragem para idosos sobre o 

autoteste rápido de antigénio e a sua declaração, alertando para as instruções 

de operação incluidas no manual dos autotestes rápidos de antigénio das 

diferentes marcas. Simulaneamente, os vários tipos de vídeos promocionais e 

as curtas-metragens pedagógicas são divulgados através de diferentes canais 

como a televisão e a página electrónica, para que os residentes com 

necessidades, sobretudo os idosos, possam dominar mais facilmente os 
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respectivos procedimentos e cooperar com as respectivas medidas. Além 

disso, o Governo da RAEM também ajustou a versão das páginas electrónicas 

e criou zonas específicas de informações em resposta ao crescendo de 

diferentes tipos de informações relativas à epidemia, a fim de facilitar o seu 

acesso . 

O Governo da RAEM continuará a avaliar os riscos da epidemia, a fim 

de assegurar uma boa execução dos trabalhos de prevenção, optimizando 

oportunamente os diversos sistemas de serviços electrónicos, continuando a 

aperfeiçoar o trabalho de divulgação de informações sobre a epidemia em 

resposta à demanda de cidadãos, para facilitar a vida dos residentes. 

 

                                                  O Director dos Serviços de Saúde, subst.º 

                                                      Cheang Seng Ip 

                                                     30/08/2022 

  

 


