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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Ajustar atempadamente as medidas relativas aos medicamentos para a Covid-

19 e salvaguardar as respectivas necessidades dos residentes 

  

Actualmente, acompanhando o ajustamento das políticas do Interior da China em 

matéria da prevenção epidémica, Macau também já procedeu aos devidos 

ajustamentos, e os trabalhos de prevenção epidémica em geral já entraram na 

segunda fase do período de transição. Nesta fase, verifica-se uma tendência de 

aumento rápido do número de infectados, e a procura dos cidadãos em relação aos 

medicamentos e produtos para o combate à pandemia aumentou significativamente. 

A fim de salvaguardar essa procura dos residentes, o Governo distribuiu produtos de 

prevenção epidémica a cada residente, os quais incluem medicamentos, máscaras e 

testes rápidos de antigénio, constituindo uma protecção forte e eficaz para os 

residentes, a fim de assegurar que os trabalhos de prevenção da pandemia fossem 

desenvolvidos sem sobressaltos na fase de transição.  

Contudo, segundo opiniões de diversos residentes, devido ao aumento drástico 

do número de infectados com Covid-19 no Interior da China, verificou-se uma 

escassez dos produtos de combate à pandemia no Interior da China e a corrida a 

medicamentos e a testes de antigénio, portanto, passado pouco tempo, os 

medicamentos já se tinham esgotado em todas as províncias e cidades. Atendendo à 

proximidade geográfica entre Macau e o Interior da China, várias pessoas do Interior 

da China vieram a Macau para fazer as respectivas compras. Segundo alguma 

investigação, várias farmácias de Macau já venderam quase todos os seus produtos 
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relacionados com os sintomas da Covid-19 e os testes de antigénio. No Interior da 

China, os medicamentos de determinadas marcas, como, por exemplo, Panadol, 

Lianhua Qingwen, etc., têm procura e com preço elevado. Assim, várias farmácias de 

Macau também já começaram a elevar o preço, o que fez subir o preço dos 

medicamentos que os residentes compram, havendo até situações de não se 

conseguir comprar medicamentos.  

Atendendo à situação de prevenção de pandemia na sociedade de Macau, o 

Governo da RAEM deve garantir, atempadamente, o fornecimento de suficientes 

medicamentos e produtos para o combate à pandemia, com vista a assegurar que os 

residentes consigam passar, de forma sossegada, a época de pico das infecções da 

Covid-19.  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Atendendo às necessidades dos residentes em relação aos produtos e 

medicamentos da Covid-19, a nossa vizinha, Zhuhai, organizou rapidamente 

a produção e a distribuição dos produtos, impondo, no tempo mais curto 

possível, as vendas em determinados postos, quantidades e preço, a fim de 

salvaguardar a suficiência dos testes de antigénio e medicamentos da Covid-

19, para satisfazer as necessidades dos residentes. Assim, as autoridades 

devem ajustar as suas medidas, a fim de, atendendo às necessidades da 

sociedade, tomar medidas para restringir a compra dos referidos 

medicamentos e produtos, assegurando que os residentes que deles 

necessitam consigam comprá-los. Quando é que o vão fazer?  

2. Com o aumento constante do número de infectados, registou-se a corrida às 

compras, e prevê-se que, futuramente, haja várias vagas de infecções de pico, 
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portanto, é de notar que a estabilidade da futura oferta dos produtos de 

prevenção epidémica assume especial importância. As autoridades devem 

reforçar a coordenação com os respectivos sectores, a fim de acelerar o 

complemento da oferta dos produtos e medicamentos em causa, aliviando 

assim a intensa procura que se verifica na sociedade. Como é que isto vai ser 

feito?  

3. Perante as oscilações do preço dos medicamentos e produtos de prevenção 

epidémica, praticado no mercado, o Governo deve criar mecanismos 

transparentes para fiscalizar o preço no mercado, como, por exemplo, 

tomando como referência as medidas adoptadas, divulgar, regularmente, na 

página electrónica do Instituto para a Supervisão e Administração 

Farmacêutica, o preço de cada um dos medicamentos e produtos de 

prevenção epidémica, para uma melhor fiscalização por parte da sociedade. 

Vai fazê-lo?  

 

 

23 de Dezembro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei  


