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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Che Sai Wang  

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

pareceres à Direcção dos Serviços de Turismo, envio a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Sr. Che Sai Wang de 11 de Fevereiro de 2022, a coberto 

do ofício n.º 189/E144/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 17 de 

Fevereiro de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo no dia 18 

de Fevereiro de 2022:   

A situação epidémica do novo tipo de coronavírus a nível mundial 

continua a agravar-se, o Governo da RAEM, em articulação com as políticas 

nacionais antiepidémicas, tem persistido na estratégia de “prevenir casos 

importados e evitar o ressurgimento interno”, adoptando medidas de 

prevenção e controlo da epidemia abrangentes e rigorosas, de modo a proteger 

efectivamente a vida dos residentes. No que diz respeito ao reforço da 

capacidade de testes de ácido nucleico, tem sido acelerada a formação do 

pessoal para recolha de amostras e foram adquiridos mais equipamentos, 

intensificado a realização periódica de testes destinados aos grupos-chave, a 

fim de atender a uma grande necessidade e procura de testes de ácido nucleico 

de rotina e caso seja necessário de forma súbita. Quanto ao aperfeiçoamento 

da investigação epidemiológica, através da formação, a reserva de recursos 

humanos para esse efeito tem sido aumentada, foi, também criado um sistema 

de base de dados para investigação epidemiológica e rastreio, foi lançada a 
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“Aplicação Móvel do Código de Saúde de Macau ” com função de registo de 

itinerários, de forma a fortalecer a capacidade de investigação epidemiológica 

e rastreio em Macau. Em relação à optimização das instalações de isolamento, 

as instalações do Centro Clínico de Saúde Pública foram melhoradas de modo 

a servir como  instalações fixas para o atendimento e tratamento de pacientes 

diagnosticados, no sentido de reduzir o risco de infecções hospitalares no 

Centro Hospitalar Conde de São Januário. No que concerne à promoção da 

vacinação, tem havido um empenho permanente no aumento da taxa de 

vacinação em Macau, com base na orientação política, nas acções de 

divulgação e educação, na melhoria da conveniência e dos serviços de 

proximidade de vacinação. 

No que diz respeito à gestão e supervisão centralizada de hotéis de 

observação médica, foi estabelecido e implementado um regime de marcação. 

As pessoas que necessitam de ser sujeitas à observação médica serão, 

conforme o seu nível de risco, encaminhadas para diferentes instalações para 

observação médica de isolamento centralizado. As pessoas com o maior risco 

serão enviadas para o Centro Clínico de Saúde Pública em Coloane, enquanto 

as pessoas com segundo maior risco serão enviadas para hotéis designados de 

observação médica e não podem escolher o hotel. Aqueles com menor risco 

serão encaminhados para hotéis à sua escolha. 

A Direcção dos Serviços de Turismo respondeu que os hotéis que são 

usados para observação médica devem adoptar uma gestão em circuito fechado 
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para os trabalhadores de alto risco, devendo esses trabalhadores permanecer 

nos hotéis durante todo o período que estiverem no exercício das suas funções 

bem como estar sujeitos a auto-isolamento findo o período de prestação do 

serviço. A frequência com que deve ser efectuado o teste de ácido nucleico 

para esses trabalhadores também aumenta. Perante esta situação, muitos 

trabalhadores não querem continuar a exercer as respectivas funções, o que faz 

com que os hotéis se deparem com muitas dificuldades na contratação de 

trabalhadores. Face a tudo isto, constacta-se ser um grande desafio encontrar 

neste momento hotéis adequados e disponíveis para poderem ser utilizados 

como locais para observação médica. A Direcção dos Serviços de Turismo 

continuará a dar toda a colaboração na prevenção da epidemia, procurando 

encontrar e disponibilizar os hotéis necessários para ser feita a devida 

observação médica e manterá uma estreita comunicação com os serviços 

intervenientes, avaliando dinamicamente a procura de hotéis para observação 

médica e procedendo oportunamente aos trabalhos devidos de coordenação e 

preparação. 

Em resposta à evolução da epidemia, os Serviços de Saúde vão continuar 

a optimizar as estratégias de prevenção e controlo da epidemia e a aumentar a 

capacidade de resposta à epidemia em Macau. Tendo em conta as experiências 

bem sucedidas do Interior da China, foi elaborado em Macau o plano de 

prevenção e controlo com mais precisão contra a epidemia, baseado em zonas 

e níveis, assim como os respectivos procedimentos padrões de operação. De 
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Agosto a Outubro do ano passado, período em que surgiram alguns casos 

importados, foram criadas 11 Zonas do Código de Saúde Vermelho e 10 Zonas 

do Código de Saúde Amarelo, impedindo eficazmente a propagação da 

epidemia nas comunidades e não houve transmissão para as regiões vizinhas. 

Os Serviços de Saúde vão continuar a acompanhar estreitamente a evolução 

da epidemia, estudar e determinar as diferentes situações que possam surgir na 

comunidade de Macau, elaborando os planos de contingência para responder 

ao surto da epidemia em grande escala. 

 

                                                     O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                                      Lo Iek Long 

                                                                       08/03/2022 

 

  

 


