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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Planos de prevenção e controlo de epidemias e capacidade de resposta do 

sistema de saúde  

 

 Recentemente, eclodiu em Hong Kong um surto de COVID-19. Registaram-se 

já várias mortes, e em Macau também foram sendo sucessivamente confirmados 

vários casos devido à entrada de indivíduos provenientes de Hong Kong, o que 

constitui um desafio e uma pressão para os trabalhos de prevenção da epidemia em 

Macau e uma grande preocupação para todos. 

De acordo com os dados divulgados pelas autoridades, Macau dispõe de 266 

camas de isolamento médico de diferentes categorias 1 . Face à situação 

epidemiológica na região vizinha, a sociedade está preocupada com uma eventual 

infeliz ocorrência de um surto de grande escala nos bairros comunitários em Macau, 

e a sociedade está preocupada se o Governo da RAEM dispõe de capacidade 

suficiente para enfrentar os problemas que um eventual surto possa acarretar para o 

sistema de saúde, nomeadamente, no que respeita à suficiência de camas de 

isolamento, recursos humanos e capacidade para a realização de testes. 

                                            

1 Portal do Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China: 

“A vacinação é eficaz na redução do risco. Indivíduos com mais de 18 anos, que tenham completado a 

segunda dose de vacina há mais de 6 meses, devem tomar a dose de reforço com a maior brevidade 

possível.” (17 de Fevereiro de 2022): 

https://www.gov.mo/pt/noticias/593192/ 
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É de salientar que o meio mais eficaz para a despistagem da COVID-19 são os 

testes de rastreio a eventuais infectados2, e as autoridades, devido às necessidades 

de prevenção, já disponibilizam testes de ácido nucleico gratuitos aos residentes que 

voluntariamente os queiram fazer por entenderem estar em risco de infecção, no 

entanto, o sistema apenas permite efectuar a respectiva marcação nos postos do 

Terminal Marítimo de Pac On e do Fórum de Macau3, o que pode, em certa medida, 

afectar os objectivos dos testes voluntários. 

 

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Segundo as autoridades, o número de camas de isolamento em Macau só 

consegue dar resposta à actual situação, mas existe uma solução alternativa 

caso se registe algum aumento de casos confirmados. Qual é o ponto de 

situação dos trabalhos preparatórios que estão a ser desenvolvidos no 

âmbito do tratamento médico, observação médica, rastreio, resolução de 

problemas, instalação de hardware, formação de pessoal e recursos 

                                            

2  Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus: “Centro de 

Coordenação reforça medidas de despistagem, para despistar eventuais pessoas infectadas com 

rapidez e evitar um surto comunitário de COVID-19” (16 de Agosto de 2021): 

https://www.ssm.gov.mo/docs/19911/19911_7b210e3d85cc479e8e2e592e241c8c35_000.pdf 

3 Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus: “Organização de testes 

regulares de ácido nucleico para os moradores das Zonas com Código de Saúde Amarelo” (7 de 

Outubro de 2021): 

 https://www.ssm.gov.mo/docs/20362/20362_825f729fb4bd4efcae17235bd8165794_000.pdf 
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materiais? Segundo as previsões, a quantos casos é que é possível dar 

resposta? Segundo as autoridades, se ocorrer um surto epidémico 

comunitário semelhante ao de Hong Kong, há um plano para a “instalação de 

um local para o tratamento comunitário em grande escala e que o serviço de 

urgência será transferido para uma instalação longe das zonas residenciais”4. 

Para além disso, de que mais medidas concretas dispõe o Governo para 

fazer face a uma situação destas? 

 

2. No ano passado, o Governo da RAEM afirmou que quer a elaboração dos 

planos de contingência relativos à prevenção e controlo de epidemias por 

zonas quer a criação de hospitais de campanha contavam com o grande 

apoio do País5. Qual é o ponto de situação do plano de construção de um 

hospital de campanha? Estão reunidas as condições para se divulgar à 

sociedade a capacidade de acolhimento desse hospital, entre outras 

informações? 

 

                                            

4 Teledifusão de Macau: “As autoridades vão instalar um local para o tratamento comunitário em 

grande escala caso ocorra um surto epidémico comunitário” (18 de Fevereiro de 2022): 

https://www.tdm.com.mo/pt/news-detail/659460?lang=zh&isvideo=false&category=all 

5 Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus: “Grupo de especialistas 

da Comissão Nacional de Saúde visitou Macau e deu orientações sobre os trabalhos anti-epidemia” (2 

de Setembro de 2021): 

https://www.ssm.gov.mo/docs/20022/20022_52323dbf19c44cf6a1fe66fc8bba048c_000.pdf 
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3. Actualmente, os postos do Pac On e do Fórum de Macau disponibilizam 

testes gratuitos de ácido nucleico, mas estes não servem para passar a 

fronteira. O Governo deve aumentar o número de postos de testes gratuitos, 

e deve efectuar um estudo sobre a instalação de postos ambulantes em 

diversas zonas da cidade, com vista a oferecer mais conveniência aos 

residentes que queiram realizar testes de ácido nucleico. Vai fazê-lo? 

 

18 de Fevereiro de 2022 

 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 


