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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Clarificar as orientações sobre o trabalho e as garantias dos trabalhadores no 

âmbito das novas medidas de prevenção e controlo da epidemia 

 

Há dias, o mecanismo conjunto de prevenção e controlo do Conselho de Estado 

contra a COVID-19 lançou mais 10 medidas para melhorar os trabalhos de prevenção 

e controlo, e o Governo da RAEM procedeu, de imediato, ao melhoramento das suas 

medidas de prevenção. Durante os três anos de epidemia, tanto a sociedade como a 

economia sofreram um grande impacto, e muitos residentes esperam que a vida e a 

economia voltem gradualmente à normalidade. Segundo a avaliação do Governo, o 

número de pessoas infectadas pode atingir 50 a 80 por cento da população, por isso, 

as medidas devem ser ajustadas gradualmente, para controlar a epidemia e evitar, na 

medida do possível, a ocorrência de casos graves ou mortais.  

A sociedade, em geral, compreende que, para proteger a saúde e a segurança 

dos residentes, o Governo não pode aligeirar, de imediato, todas as medidas de 

prevenção. Porém, após a entrada no período transitório da epidemia, as medidas de 

prevenção aumentaram e sofreram múltiplas alterações, algumas orientações devem 

ser clarificadas e a divulgação de informações específicas deve ser reforçada, para 

que os residentes possam obter, quanto antes, as respectivas informações, sob o 

novo modelo de combate à epidemia, ajudando a sociedade a colaborar nos trabalhos 

de prevenção. 

Hoje em dia, muitos empregadores e trabalhadores estão preocupados com 

assuntos relacionados com o trabalho, como as faltas, os acidentes de trabalho, e o 
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pagamento dos salários durante o período transitório da epidemia e nas fases 

posteriores. Segundo as orientações das autoridades competentes, os indivíduos 

infectados, mas assintomáticos, com leves sintomas e coabitantes com pessoas 

infectadas podem optar por fazer o isolamento em casa, se reunidos os requisitos 

exigidos, porém, o código de saúde é convertido em vermelho, para os dois primeiros, 

e em amarelo para os últimos. Alguns cidadãos que fizeram o teste de ácido nucleico 

em amostras mistas podem ter o seu código de saúde convertido em vermelho, se o 

resultado for positivo. Quando o número de casos de infecção aumentar em grande 

escala, o número de trabalhadores com códigos vermelho e amarelo também vão 

aumentar de forma significativa, e a medida em causa pode vir a afectar o seu trabalho, 

por isso, espera-se que o Governo clarifique as respectivas orientações. Além disso, 

com a exigência do teste de ácido nucleico para a passagem da fronteira entre Zhuhai 

e Macau, muitos trabalhadores, que residem no Interior da China, precisam de fazer 

frequentemente o teste, porém, o número de postos de teste de ácido nucleico 

diminuiu, afectando o seu trabalho e a vida transfronteiriça.  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Diferentemente do que sucedia no passado, em que as restrições impostas 

às deslocações, ao trabalho e às actividades comunitárias eram mais 

rigorosas, as medidas de prevenção da epidemia em Macau estão a ser 

gradualmente melhoradas. No entanto, continua a haver restrições para o 

acesso ao local de trabalho e aos estabelecimentos, o que afecta, de certo 

modo, os direitos e interesses dos trabalhadores, por isso, a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) deve clarificar as orientações 
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sobre o trabalho relacionadas com o novo tipo de coronavírus. O Governo 

deve actualizar, integralmente, as orientações sobre o trabalho, para clarificar 

as formas de tratamento nas diferentes situações, tais como as condições 

para comparência ao trabalho, as faltas, os acidentes de trabalho, bem como 

os critérios para pagamento do salário, contribuindo para a negociação entre 

as partes laboral e patronal e a redução de eventuais conflitos. Vai fazê-lo? 

2. Segundo as orientações actuais sobre a prevenção da epidemia, os 

coabitantes e outras pessoas que tenham tido contacto com pessoas 

infectadas vêem o seu código de saúde convertido em amarelo, e, se tomadas 

as medidas de protecção adequadas, podem sair de casa e até trabalhar. De 

facto, existem empregadores que, por razões diversas, impedem os 

trabalhadores com código amarelo de regressar ao trabalho, por isso, o 

Governo deve dar orientações claras sobre isto. Vai fazê-lo? Nestas situações, 

os trabalhadores são pagos? Entretanto, os estabelecimentos não designados 

podem decidir, de acordo com as suas próprias condições, se requerem ou 

não a apresentação do “Código de Saúde de Macau”, e se permitem a entrada 

de pessoas com códigos vermelho e amarelo. Esta situação vai fazer com que 

as pessoas com código amarelo, que não estejam infectadas, faltem ao 

trabalho, mesmo sendo autorizados a trabalhar segundo as orientações das 

autoridades, por serem impedidos de entrar no local de trabalho. O Governo 

deve melhorar as orientações e coordenar as respectivas situações, com vista 

a salvaguardar os direitos e interesses dos trabalhadores, reduzindo o impacto 

sobre os seus rendimentos. Como é que se vai fazer isto?  
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3. Hoje em dia, muitos residentes deslocam-se entre Zhuhai e Macau para 

trabalhar e viver, e, devido às restrições epidémicas, precisam de fazer, 

frequentemente, testes de ácido nucleico. Porém, o número e o horário dos 

postos de testes de ácido nucleico de Zhuhai e Macau reduziram, muitas 

pessoas têm de aguardar em longas filas de espera, e os incómodos 

causados são grandes. De facto, o Governo anunciou que ia ajudar os alunos 

transfronteiriços na realização dos testes de ácido nucleico, no entanto, um 

grande número de pessoas, sobretudo trabalhadores, continua a ser afectado. 

O Governo deve discutir com o Interior da China sobre o alívio das restrições 

fronteiriças e o melhoramento da organização dos testes de ácido nucleico e 

das respectivas taxas, para facilitar a vida e o trabalho dos residentes 

transfronteiriços. Como é que vai fazer isto? 

 

14 de Dezembro de 2022 

   

  A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 


