
 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐01‐07‐Wong Kit Cheng (P) – LML‐APN 1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aperfeiçoamento das medidas de observação médica nos hotéis  

 

No mês passado, registaram-se mais casos de Covid-19 (Ómicron) em todo o 

mundo, incluindo em algumas províncias e cidades do Interior da China, e Macau 

também registou alguns casos importados, que acarretaram mais tensão para os 

trabalhos de prevenção. Nos últimos dias, o Governo aumentou o número de dias de 

observação médica em quarentena dos indivíduos provenientes de países e regiões 

de alto risco, no sentido de reduzir os riscos de importação do vírus. Mas, com a 

aproximação do Ano Novo Lunar, os residentes de Macau que se encontram no 

exterior precisam de voltar para passar as suas férias, o que fez com que a oferta de 

quartos nos hotéis para efeitos de quarentena não consiga satisfazer a procura. 

Recebi vários pedidos de apoio de residentes de Macau, que se encontram em Hong 

Kong a estudar, a tratar de problemas de saúde ou de familiares que estão doentes, 

que, devido à insuficiência de quartos nos referidos hotéis, não conseguem concluir o 

período de quarentena antes do Ano Novo Lunar. 

Depois de ouvir as minhas opiniões, o Governo encontrou, rapidamente, mais 

um hotel para quarentena, mas este apenas dispõe de 250 quartos, o que não é 

suficiente para satisfazer as necessidades dos referidos residentes, e, num curto 

espaço de tempo, voltou-se novamente à situação de “lotação esgotada”. O Ano 

Novo Lunar é uma das festividades tradicionais mais importantes para os chineses, e 

é compreensível que os residentes que se encontram no exterior queiram regressar a 

Macau para se reunirem com os seus familiares. No entanto, o vírus está a sofrer 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐01‐07‐Wong Kit Cheng (P) – LML‐APN 2 

mutações constantes, e como a variante Ómicron é muito mais transmissível do que 

a Delta, se conseguir entrar na comunidade, resultará em grande pressão para os 

trabalhos de prevenção em Macau. Por isso, a sociedade está muito atenta à forma 

racional que o Governo vai adoptar para ajustar as diversas medidas de prevenção, 

encontrando um equilíbrio entre a prevenção e o ambiente festivo, com vista a que os 

residentes possam passar este ambiente de festa com tranquilidade. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Com vista a encontrar um equilíbrio entre a prevenção da epidemia e a 

necessidade de os residentes se reunirem com a família durante o Ano Novo Lunar, a 

Administração deve colaborar com o sector hoteleiro, para que mais hotéis possam 

assumir as suas responsabilidades sociais, aceitando, num curto espaço de tempo, 

reservas de quartos para efeitos de quarentena, dando assim prioridade às 

necessidades dos residentes de Macau. Vai fazê-lo?  

 

2. Tendo em conta a experiência do passado nos trabalhos de prevenção de 

epidemias, verifica-se que os residentes de Macau que se encontram no exterior 

querem sempre regressar a Macau nas férias do Inverno e do Verão. Assim, a 

Administração tem de definir um mecanismo permanente, por exemplo, permitir que 

os residentes se registem online antes das férias e das festividades, para facilitar os 

trabalhos da Administração, como a avaliação das necessidades de quartos de hotéis 

para efeitos de quarentena e a preparação dos trabalhos de prevenção de epidemias. 

A Administração vai fazê-lo? 
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3. No passado, registaram-se lacunas na prevenção de epidemias nos hotéis 

designados para quarentena, que resultaram numa situação de infecção colectiva. A 

variante Ómicron é muito mais transmissível, portanto, a Administração deve reforçar 

a fiscalização e a aplicação de medidas nos hotéis de quarentena, com vista a 

assegurar que os trabalhos de prevenção sejam suficientes e a eliminar os riscos de 

propagação da doença na comunidade. A Administração vai fazê-lo? 

 

7 de Janeiro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


