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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Política de prevenção da epidemia 

 

Tendo em conta a actual situação epidémica e as variantes do vírus, foram 

divulgadas pelo mecanismo conjunto de prevenção e controlo do Conselho de Estado, 

no dia 7 de Dezembro, 10 medidas para optimizar a prevenção e o controlo da 

epidemia, incluindo a implementação da medida de “bloqueio e desbloqueio rápido” 

nas zonas de alto risco, reduzindo, mais uma vez, as áreas sujeitas a testes de ácido 

nucleico, etc. 

Fazendo uma retrospectiva dos últimos três anos, com os esforços conjuntos de 

toda a população de Macau, o número de casos de infecção da pneumonia causada 

pelo novo tipo de coronavírus manteve-se relativamente baixo e a taxa de vacinação 

em Macau é superior a 90 por cento, pelo que estão reunidas as condições para seguir 

as políticas nacionais e ajustar, gradualmente, as medidas de prevenção. O começo, 

passo a passo, da permissão por parte das autoridades da realização de actividades 

de grande envergadura, que cumprem as exigências de prevenção da epidemia, nas 

datas previstas; a divulgação das medidas de optimização das zonas de código 

vermelho e a tentativa, dentro do possível, de não realizar testagem em massa até 

anunciarem a distribuição, de forma faseada e gratuita, de kits de apoio ao combate à 

epidemia a todos os residentes de Macau, a abertura de consultas externas 

comunitárias para os infectados e o isolamento domiciliário para as pessoas de 

contacto próximo, etc. têm por objectivo envidar todos os esforços para que, no 

processo de ajustamento das políticas, a sociedade e o sistema de saúde se adaptem 

de forma ordenada. 
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Tal como foi referido pelas autoridades, os residentes devem estar 

psicologicamente preparados, pois, durante o processo de abertura gradual das 

respectivas políticas, é provável que o vírus “entre” gradualmente nos bairros 

comunitários; e, a fim de reduzir o risco de ocorrência de casos graves, críticos e 

mortais após a infecção, a próxima etapa fulcral da prevenção e controlo é reforçar a 

vacinação, concentrando-se no reforço da protecção, através da vacinação, dos 

idosos, dos grupos vulneráveis e dos profissionais de saúde da linha de frente. 

Por outro lado, como as políticas de prevenção da epidemia vão ser ajustadas 

gradualmente, é previsível que aumentem as respectivas informações orientadoras e 

os apelos, portanto, alguns residentes esperam que as autoridades divulguem mais 

informações científicas fidedignas sobre o novo tipo de coronavírus, para que os 

residentes possam avaliar e dominar a situação da epidemia, a fim de tomarem as 

melhores decisões para a sua própria saúde. Mais ainda, as autoridades revelaram 

que a política de entrada de visitantes de Hong Kong em Macau vai ser ajustada ao 

mesmo tempo que a política de entrada de visitantes do estrangeiro e de Taiwan. No 

entanto, até ao momento, ainda não foram concretizadas as respectivas medidas, e 

alguns residentes esperam conseguir obter mais informações sobre os hotéis para 

observação médica. As exigências acima referidas revelam que os trabalhos de 

divulgação sobre os ajustamentos da política de prevenção da epidemia de Macau 

podem ser optimizados, com vista a chegar a um consenso, para que todos os 

sectores possam colaborar melhor com os trabalhos do Governo. 

Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 
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1. A taxa de vacinação contra a Covid-19 dos residentes de Macau já ultrapassou 

os 90 por cento, mas a taxa de vacinação dos idosos e crianças é relativamente baixa, 

pois cerca de 4800 idosos com mais de 80 anos ainda não foram vacinados. Muitos 

idosos afirmam não conhecer bem as informações sobre as vacinas e os riscos da 

vacinação e, como já têm uma idade avançada, é inevitável que sofram já de algumas 

doenças, por isso, estão preocupados com as eventuais influências da vacinação no 

seu estado de saúde. Assim sendo, as autoridades dispõem de medidas mais 

aperfeiçoadas, incluindo acções de divulgação específicas, aquisição de seguros para 

os idosos, etc., com vista a aumentar a vontade de vacinação dos mesmos? Com vista 

a incentivar os idosos a receberem a terceira e a quarta dose da vacina, vão as 

autoridades adoptar as medidas de incentivo anteriores, isto é, lançar mais um plano 

de distribuição de “kits de apoio ao combate à epidemia para idosos”? Quais foram os 

resultados do referido plano? De que medidas dispõem ainda para aumentar a taxa 

de vacinação das crianças? 

2. Em finais de Junho do corrente ano, em articulação com a testagem em massa 

de ácido nucleico, os serviços competentes prestaram serviços de realização do teste 

de ácido nucleico no domicílio das pessoas da comunidade com mobilidade reduzida 

(por exemplo, pessoas permanentemente acamadas, doentes com patologias graves 

e mobilidade reduzida). Qual foi o número de pessoas envolvidas? Tendo em conta o 

ajustamento das políticas de prevenção da epidemia e com vista a melhor proteger a 

saúde dos respectivos residentes, os serviços competentes devem disponibilizar 

serviços de vacinação domiciliária. Vão fazê-lo? Em caso negativo, quais são as 

razões? 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐12‐09‐Leong Hong Sai (P) – GES‐MMC  4 

3. Com vista a melhor servir a população e a facilitar a consulta de informações 

sobre as políticas de prevenção da epidemia por parte dos residentes, as autoridades 

devem optimizar o serviço de linha aberta para as doenças transmissíveis. Vão fazê-

lo? Por exemplo, vão criar uma linha aberta de 24 horas para consultas, carta de 

qualidade para resposta às mensagens de correio electrónico e aos serviços postais, 

a fim de dissipar as preocupações dos residentes devido à falta de conhecimento 

atempado das informações sobre as políticas de prevenção da epidemia? 

 

9 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Hong Sai 


