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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Ma Io Fong 

 

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

parecer do Gabinete do Secretário para a Segurança, envio a seguinte resposta 

à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 26 de Novembro de 

2021, a coberto do ofício n.º 177/E116/VII/GPAL/2021 da Assembleia 

Legislativa de 2 de Dezembro de 2021 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 2 de Dezembro de 2021: 

O Governo da RAEM tem persistido em estratégias “Prevenir casos 

importados, evitar o ressurgimento de casos internos”, uniformizando-as às 

políticas nacionais de prevenção da epidemia. Os Serviços de Saúde, a fim de 

manter os normais e regulares mecanismos de prevenção e controlo da 

epidemia, continuarão a atender estreitamente à evolução epidémica, e reforçar 

a cooperação inter-regional no âmbito de prevenção e controlo conjunto da 

COVID-19, em articulação com a “Lei de prevenção, controlo e tratamento de 

doenças transmissíveis” e os regulamentos da mesma matéria, para planear de 

forma científica e ajustar de forma flexível as diversas medidas 

antiepidémicas. 

O novo tipo de coronavírus (COVID-19) pode sobreviver a longo prazo à 

temperatura ambiente e apresenta risco de contágio, no entanto, a detecção de 

genes do vírus na superfície de produtos não significa que os produtos sejam 

contagiosos. Tomando como referência as recomendações nacionais 

relevantes, a limpeza e desinfecção de produtos devem concentrar-se em 

produtos da cadeia de frio. Para os produtos não pertencentes à cadeia de frio, 
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especialmente aqueles transportados a baixa temperatura e com contacto de 

alta frequência durante todo o procedimento, a limpeza e desinfecção devem 

concentrar-se em contentores e veículos de carga provenientes de países / 

regiões de alto risco. 

Os Serviços de Saúde têm apelado aos residentes para prestarem atenção 

à higiene pessoal, nomeadamente a higienização das mãos. Com vista a 

prevenir a propagação do novo coronavírus através de mercadorias importadas 

dos países / regiões de alto risco, os Serviços de Saúde, em conjunto com os 

serviços competentes, procederão ao reforço da consciencialização da 

população e das lojas sobre a prevenção da epidemia, recomendando-se que 

devem desinfectar a superfície de pacotes ou embalagens antes de abri-los, e 

desinfectar e limpar atempadamente as mãos após manuseá-los, de modo a 

reduzir o risco de infecção.  

Segundo a resposta do Gabinete do Secretário para a Segurança, no 

sentido de prevenir a entrada em Macau de alimentos congelados infectados 

por agente patogénico, actualmente, após o processo de esterilização efectuado 

pelo pessoal do Instituto para os Assuntos Municipais IAM à embalagem de 

alimento congelado importado para Macau, o alimento em questão é 

submetido à inspeccção sanitária pelo pessoal do controlo sanitário; além 

disso, o pessoal do IAM procede também à esterilização de jornais, revistas e 

respectivas mercadorias transportadas de Hong Kong para Macau. A avaliação 

da necessidade ou não do processo de esterilização aos objectos e pacotes 

postais e outra mercadoria na entrada em Macau, é da responsabilidade do 

serviço competente após estudo e de acordo com a situação concreta. 
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                                    O Director dos Serviços de Saúde, Subst.º, 

                                            Cheang Seng Ip 

                                            16/12/2021 

 

  

 


