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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Política de vacinação contra a COVID  

 

Macau está na fase de transição da epidemia e com um grande número de casos 

confirmados diariamente. Felizmente, a taxa de vacinação em Macau ultrapassou os 

90%, proporcionando alguma protecção à população, mas, nos últimos meses, 

registaram-se várias mortes por Covid, na maioria de idosos e pessoas já com 

doenças. O Governo e as associações têm apelado à população para se vacinar 

rapidamente, mas a taxa de vacinação entre os idosos é baixa, e ainda há milhares 

de idosos com mais de 80 anos por vacinar. Alguns encarregados de educação 

continuam preocupados com os efeitos secundários da vacina, por isso, as suas 

crianças ainda não foram vacinadas. As autoridades devem ter em conta a situação 

de Macau e analisar os resultados pós vacinação, para aumentar a confiança da 

população. 

Macau começou a vacinar a população contra a Covid em Fevereiro de 2021, 

mais de 90% da população já tem as duas doses da vacina, mas muitas pessoas já 

as completaram há mais de meio ano, ou até há mais de um ano, e cerca de metade 

da população ainda não tem a terceira e a quarta dose de reforço. Muitas pessoas, 

depois de estarem positivas, podem relaxar e pensar que não vão voltar a ser 

infectadas, e não se vacinam, mas as diversas experiências mostram que, três meses 

a meio ano depois da infecção, as pessoas podem voltar a ser infectadas, havendo a 

possibilidade de contraírem diferentes variantes do vírus. Há mesmo especialistas da 

OMS que acreditam que a COVID não vai desaparecer, por isso, não podemos relaxar 
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e devemos manter a luta, sendo crucial dispor duma política de vacinação completa.  

As duas vacinas de Macau oferecem alguma protecção, mas a distância temporal 

entre as vacinas pode afectar a respectiva protecção, e são raros os testes à 

quantidade de anticorpos após a vacinação, portanto, é difícil perceber qual é a 

eficácia das actuais vacinas. Espera-se que o Governo preste esclarecimentos mais 

detalhados sobre a actual política de vacinação, no sentido de incentivar a população 

a vacinar-se periodicamente. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Já são muitos os residentes com Covid, mas continuam as dúvidas sobre a 

vacinação, sobre a possibilidade de se reduzir a infecção e a gravidade da 

doença após a vacinação. O Governo, tendo em conta a situação, deve 

proceder a estudos e investigações detalhadas com as instituições 

académicas e médicas, com vista a conhecer a capacidade de protecção das 

diferentes vacinas e os dados sobre a redução das infecções e dos casos 

graves após a vacinação, reforçando a confiança dos cidadãos na vacinação. 

Vai fazê-lo?  

2. Segundo vários estudos nacionais e estrangeiros, a protecção é melhor 

quando se misturam diferentes vacinas, mas, em Macau só há duas. As 

autoridades vão introduzir mais vacinas para os residentes escolherem e vai 

garantir o aumento da capacidade de protecção das vacinas? 

3. As 3.ª e 4.ª doses da vacina são designadas por doses de reforço, então, o 

Governo vai propor aos cidadãos que se vacinem de seis em seis meses? Ou 

vai considerar como vacinação completa a toma de duas vacinas diferentes? 

O Governo deve dar a conhecer, de forma clara e precisa, as políticas e o 
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rumo da vacinação, para os residentes poderem planear melhor o seu plano 

de vacinação. Vai fazê-lo? Com vista a reduzir o impacto do vírus sobre a 

população, o Governo, através de análises científicas, deve encontrar uma 

política de vacinação adequada para Macau e, a longo prazo, disponibilizar, 

periodicamente, vacinas aos residentes. Vai fazer isto? 

 

29 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai  


