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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Melhoria da medida de teste de ácido nucleico para facilitar a vida dos 

residentes 

 

 Em resposta ao desenvolvimento da epidemia, a Comissão Nacional de Saúde 

da China anunciou, recentemente, 10 novas medidas sobre a optimização das 

medidas de prevenção e controlo da epidemia, tendo exigido que todas as regiões 

implementassem, de forma efectiva, as directrizes para a prevenção e o controlo 

precisos. O Governo da RAEM também implementou, activamente, tais políticas e 

avançou com a melhoria das medidas de prevenção e controlo da epidemia em Macau, 

nomeadamente, a redefinição de medidas envolvendo as pessoas de contacto 

próximo, os grupos-alvo, a quarentena domiciliária, etc. Ao mesmo tempo, deixou de 

obrigar às pessoas provenientes do Interior da China que fizessem os testes de ácido 

nucleico ou testes rápidos de antigénio logo após a sua chegada a Macau, a par de 

ter distribuído às pessoas em Macau kits de apoio ao combate à epidemia, para que 

Macau transitasse, sem sobressaltos, para outra fase de prevenção da epidemia. Ora, 

o acto do Governo de melhorar, de imediato, as medidas adoptadas e proceder a uma 

transição ordenada merece reconhecimento.  

 Na sequência do lançamento das 10 novas medidas pelo Estado, várias 

províncias e cidades do Interior da China, incluindo, evidentemente, a região vizinha 

de Zhuhai, responderam rapidamente e deixaram de adoptar, gradualmente, diversas 

medidas de prevenção da epidemia, em particular, a exigência de apresentação dos 
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resultados negativos nos testes de ácido nucleico e a redução significativa do número 

de postos de testes de ácido nucleico. Porém, Macau, que está ligado a Zhuhai por 

terra, não melhorou a sua política de imigração atendendo à melhoria das ditas 

políticas, antes pelo contrário, mantém a exigência da apresentação dos resultados 

negativos nos testes de ácido nucleico realizados nas últimas 24 horas para efeitos 

da entrada e saída de Macau. Sem dúvida, essa medida incomoda muito os habitantes 

transfronteiriços, pois, por motivo de poder efectuar a passagem fronteiriça para 

trabalhar ou ir às aulas, esses habitantes precisam de fazer uma longa fila em Zhuhai 

para realizar os devidos testes e, às vezes, devido ao atraso na obtenção dos 

resultados dos testes de ácido nucleico, a passagem fronteiriça dos mesmos para 

trabalhar ou ir às aulas é afectada. Segundo opiniões de muitos residentes, o Governo 

da RAEM deve seguir a política nacional e acabar com a medida da apresentação dos 

resultados negativos nos testes de ácido nucleico realizados nas últimas 24 horas 

para efeitos da entrada e saída de Macau, devendo reforçar ainda mais a coordenação, 

ao nível da implementação do “mecanismo de prevenção e controlo conjunto”. Macau 

deve coordenar-se com Zhuhai para instalação de postos de testes de ácido nucleico 

gratuitos para os habitantes transfronteiriços, enquanto a medida sobre a 

apresentação dos resultados negativos dos testes de ácido nucleico aquando da 

passagem fronteiriça ainda não tiver sido abolida, de modo a facilitar a vida 

transfronteiriça dos residentes.  

 O Governo deve estar bem preparado e dispor de um plano para fazer face à 

nova fase de prevenção da epidemia e, especialmente, deve ter em conta as 

necessidades dos habitantes transfronteiriços. Tendo em conta que o “mecanismo de 
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prevenção e controlo conjunto” foi muito eficaz deste a sua implementação em Macau 

e Zhuhai há três anos, o Governo da RAEM deve implementar, de uma forma mais 

abrangente e eficaz, as novas medidas nacionais de prevenção da epidemia. 

  

Interpelo, então, o Governo sobre o seguinte:  

1. Mantém-se em Macau a exigência da apresentação dos resultados negativos 

nos testes de ácido nucleico realizados nas últimas 24 horas para efeitos da 

entrada e saída de Macau, porém, Zhuhai acabou, de acordo com as 10 novas 

medidas de prevenção e controlo da epidemia implementadas pelo Estado, com 

a exigência da apresentação dos resultados negativos nos testes de ácido 

nucleico realizados nas últimas 24 horas aquando da entrada em 

estabelecimentos, a par de ter fechado a maioria dos postos de testes de ácido 

nucleico, o que incomoda muito os habitantes transfronteiriços que precisam de 

fazer uma longa fila para os realizar. O Governo deve atender às necessidades 

da população e coordenar-se com Zhuhai através do “mecanismo de prevenção 

e controlo conjunto” para instalação de mais postos de testes de ácido nucleico, 

para facilitar a vida dos habitantes transfronteiriços que precisam de fazer testes 

de ácido nucleico devido à passagem fronteiriça. Vai fazê-lo? 

2. O Estado ajustou e melhorou já a política de prevenção da epidemia para 

impulsionar a entrada numa nova fase do desenvolvimento de trabalhos de 

prevenção da epidemia, tendo substituído os testes de ácido nucleico pelos 

testes rápidos de antigénio. O Governo da RAEM está também a promover, 

gradualmente, a utilização de testes rápidos de antigénio de acordo com a 
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política nacional, nomeadamente, aquando da participação em grandes eventos 

e do acesso a centros de saúde, etc. Pelo exposto, o Governo deve considerar, 

na futura fase transitória, exigir a apresentação dos resultados de testes rápidos 

de antigénio, em vez da apresentação dos resultados negativos nos testes de 

ácido nucleico realizados nas últimas 24 horas, para fazer a passagem fronteiriça. 

Vai fazê-lo? 

 

13 de Dezembro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


