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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Lei Leong Wong  

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Lei Leong Wong de 18 de Fevereiro de 

2022, a coberto do ofício n.º 213/E159/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 28 de Fevereiro de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo no dia 1 de Março de 2022:   

Em resposta à pandemia da pneumonia causada pela COVID-19, o 

Governo da RAEM tem como objectivo alcançar a “meta dinâmica de infecção 

zero”, persistindo na estratégia de “prevenir casos importados e evitar o 

ressurgimento interno”, em articulação com as políticas nacionais 

antiepidémicas, executando bem os diversos trabalhos de prevenção e controlo 

em três linhas de defesa, nomeadamente: 1) na linha de defesa em postos 

fronteiriços, tem sido reforçado o controlo sanitário das pessoas que entram 

em Macau, assim como a desinfecção de produtos alimentares da cadeia de 

frio e de outros alimentos, etc., de modo a reduzir o risco de entrada do vírus 

na comunidade; 2) na linha de defesa de instituições médicas, têm sido 

realizados, com frequência, testes de ácido nucleico destinados a funcionários 

em postos de alto risco, bem como testes destinados às pessoas com qualquer 

sintoma suspeito de infecção da COVID-19, para atingir o efeito da detecção 

precoce; 3) na linha de defesa comunitária, tem sido promovida activamente a 

vacinação de residentes, e intensificadas as medidas de higiene individual e 
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ambiental, etc. Além disso, os Serviços de Saúde estão a rever e melhorar de 

forma contínua os vários planos de contingência e trabalhos preparativos, tais 

como investigações epidemiológicas, plano de prevenção e controlo com mais 

precisão contra a epidemia, baseado em zonas e níveis, testagem massiva de 

ácido nucleico, instalações de isolamento e assistência médica para tratamento, 

a fim de lidar com eventuais surtos que possam surgir em Macau. 

No que concerne aos serviços de rastreio através de testes de ácido 

nucleico, quando a situação epidémica se encontra relativamente estável, os 

Postos de testes de ácido nucleico – Fórum de Macau e Terminal Marítimo de 

Passageiros Pac On são os principais locais onde se pode realizar os testes. Os 

Serviços de Saúde vão ajustar de forma flexível, conforme a situação real, por 

exemplo, acrescentar outros locais de testes de ácido nucleico ou prolongar o 

horário de serviço de modo a responder à procura e necessidades dos 

residentes. 
  

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 
                                            Lo Iek Long 
                                            11/03/2022 

 

  
 


