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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Leong Hong Sai 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, após pedido de 

pareceres à Fundação Macau, envio a seguinte resposta à interpelação escrita 

do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 9 de Dezembro de 2022, a coberto do 

ofício n.º 1222/E931/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 28 de 

Dezembro de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo no dia 29 

de Dezembro de 2022: 

Os efeitos das vacinas contra a COVID-19 na prevenção de casos graves 

e morte já foram comprovados em todo o mundo. Por isso, o Governo da 

RAEM apela aos residentes para que concluam o processo de vacinação com 

a maior brevidade possível, devendo as pessoas que já completaram a segunda 

dose da vacina ser vacinadas, o mais rápido possível, com a dose de reforço. 

Os idosos e portadores de doenças crónicas também devem ser inoculados com 

a quarta dose, a fim de prolongar a protecção da vacina contra a COVID-19. 

Com vista a assegurar a saúde de idosos, o Governo da RAEM 

disponibilizou pessoal para apelar à vacinação, por via telefónica, de cerca de 

4.900 idosos com mais de 80 anos que ainda não foram vacinados contra a 

COVID-19 e, após a avaliação, prestando os serviços de proximidade de 

vacinação a doentes crónicos e idosos internados que estavam acamados ou 

com dificuldade em deslocar-se ao exterior. A partir do início de Dezembro de 

2022, as crianças entre os 6 meses e os 4 anos podem receber a vacina de 
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mRNA, enquanto as crianças entre os 5 e os 11 anos podem receber a vacina 

de mRNA como dose de reforço a partir de meados de Dezembro de 2022. 

Além disso, desde 1 de Dezembro de 2022, os residentes podem ser 

inoculados com a vacina bivalente de mRNA como dose de reforço contra as 

variantes Ómicron da COVID-19 – estirpe BA.4 ou estirpe BA.5. Em 

simultâneo, o Governo da RAEM mobilizou, com urgência, recursos para 

responder às necessidades de vacinação dos residentes, além de ajustar e 

aumentar os postos de vacinação em tempo oportuno, ainda foi alargado o 

número de vagas para marcação e vacinação in loco nos postos de vacinação. 

De acordo com os dados, desde o início do período de transição de prevenção 

e controlo da epidemia no dia 8 de Dezembro, o pico da vacinação diária foi 

de 7.000 pessoas, correspondendo a cerca de 10 vezes mais do que a média 

diária de doses administradas em Novembro. 

No que diz respeito à promoção da vacinação contra a COVID-19, os 

trabalhadores dos serviços públicos podem, conforme os requisitos, ausentar-

se do serviço justificadamente, no próprio dia ou no dia seguinte ao da 

vacinação, por si próprios ou porterem acompanhado familiares elegíveis. O 

Governo da RAEM lançou, no dia 12 de Maio de 2022, o “Projecto de 

distribuição de “kits de apoio ao combate à epidemia para idosos”, tendo 

distribuído, até 30 de Setembro, um total de 61.144 kits.  

Em articulação com o trabalho de realização dos testes de ácido nucleico 

para toda a população em Junho de 2022, o Governo da RAEM prestou, na 
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segunda quinzena de Junho, serviços domiciliários de teste de ácido nucleico 

a pessoas com dificuldades de locomoção na comunidade, perfazendo um total 

de 5.000 testes. 

No âmbito da divulgação de informação, o Governo da RAEM divulgou 

as informações como orientações, notícias, infografias e vídeos educativos, etc, 

através de comunicados de imprensa e páginas electrónicas, no sentido de 

proporcionar aos residentes meios de transmissão de informação convenientes 

e eficientes. Tendo em conta o ajustamento gradual das políticas de prevenção 

da epidemia em Macau e a fim de lidar com as diversas dúvidas das pessoas 

infectadas pela COVID-19 surgidas durante o período de transição da 

epidemia, foram criadas pelo Governo da RAEM 60 linhas directas exclusivas 

a infectados (2870 0600), a “Zona especial destinada a infectados com COVID-

19” na Página Electrónica Especial contra Epidemias, e a “Rede de Informação 

sobre o Isolamento Domiciliário”, no sentido de ajudar os residentes a 

conhecerem melhor vários tipos de informações e observações. 

Além das linhas abertas, estavam ainda disponíveis correios electrónicos 

para informações, mensagens de telemóvel, e sistema online de pedido de 

informações e assistência, para proceder, através de diversos meios, ao 

tratamento dos pedidos de esclarecimentos e de apoio por parte dos residentes, 

com vista a desviar eficazmente os casos apresentados através das linhas 

abertas. A percentagem de casos recebidos mediante o sistema online de 

pedido de informações e assistência subiu significativamente, de 4% em 2021 
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para 36% em 2022, o que demonstra que os residentes estão a habituar-se 

gradualmente a utilizar este sistema. 

 

                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     12/01/2023 

 

 

  

 


