
 

 

 

REGIÃO ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE MACAU 
 

 

Linha verde do Centro de Coordenação de Contingência: (+853) 2870 0800 

Caso necessário, os residentes de Macau podem entrar em contacto com a Linha 

Aberta para o Turismo - 24 Horas (+853) 2833 3000 

Embaixada e Consulados da China ou o Centro de Emergência Global para Proteção 

Consular e Serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros Linha Aberta 24 Horas: 

(+86) 101 2308 para assistência 

Página Eletrónica Especial Contra Epidemias  

Disponibilização oficial diária da evolução da Covid-19: www.gov.mo/pt  

 

 

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID
http://www.gov.mo/pt
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29 de maio 

 O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus inicia no dia 

1 de junho, o 14.º plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau 

(comunicado / infografia); 

 A Orquestra de Macau e a Orquestra Chinesa de Macau cancelam concertos 

agendados para junho (icm.gov.mo);  

 Ocupação hoteleira cai 78,6 pontos percentuais em abril de 2020 (Ponto Final);  

 A Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) realizou uma reunião 

periódica com os representantes da Associação de Educação de Macau e da 

Associação das Escolas Católicas de Macau, no sentido de debater os trabalhos 

relacionados com o período de suspensão das aulas durante a epidemia e o reinício 

das aulas presenciais, consulte as datas de conclusão do corrente ano letivo, nos 

diferentes níveis de ensino (portal.dsej.gov.mo):  

Nível de Ensino 1.ª semana 
de julho 

(ou antes) 

2.ª semana 
de julho 

3.ª semana 
de julho 

4.ª semana 
de julho 

5.ª semana 
de julho 

Secundário 
Complementar 

6,5% 2,2% 6,5% 47,8% 37% 

Secundário Geral 6,4% 6,4% 8,5% 42,6% 36,2% 

Primário 8,5% 13,6% 10,2% 39% 28,8% 

 

 Macau vai distribuir 6,6 mil milhões de patacas em dinheiro para aliviar impacto 

económico causado pela pandemia da Covid-19 (Lusa);  

 O Tribunal de Macau rejeitou o recurso que contestava proibição de vigília sobre 

Tiananmen (saiba mais);  

 

28 de maio 

 O governo publicou os assuntos que deverão ser tidos em conta na abertura do 

ensino primário no próximo dia 1 de junho (infografia):  

https://www.ssm.gov.mo/docs/18016/18016_d5c371a32f27453da29b5a2f5d43d693_000.pdf
https://www.gov.mo/pt/noticias/229865/
https://www.icm.gov.mo/pt/news/detail/18548
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2020/05/29/ocupacao-hoteleira-cai-786-pontos-percentuais-em-abril/
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=76220&
https://www.lusa.pt/article/0arxQX~~h89g0J~V4FM3DDMSZM5iuSI1/covid-19-macau-vai-distribuir-758-me-em-dinheiro-para-aliviar-impacto-econ%C3%B3mico
https://www.lusa.pt/article/0arxQX~~h89bX27TtkwKuTMSZM5iuSI1/covid-19-tribunal-de-macau-rejeita-recurso-que-contestava-proibi%C3%A7%C3%A3o-de-vig%C3%ADlia-sobre-tiananmen
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=76219&


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Região Administrativa Especial de Macau 
 

   
Página 2 de 31 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 29/MAIO/2020 

 Cáritas de Macau apoia migrantes e envia dinheiro para Portugal, Itália, Irão e Índia 

(saiba mais);  

 

27 de maio 

 Foi ajustado o horário de prestação de serviços no Posto de Testes de Ácido Nucleico 

para Vírus do Pac On, devido à baixa procura, nomeadamente entre as 10h e as 19h, 

a partir do dia 28 de maio (comunicado); 

 O Instituto Politécnico de Macau (IPM) concluiu com sucesso o conjunto de sessões 

da “Palestra Online sobre a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau”, 

lançada nos dias 12, 14, 19 e 21 de maio (gov.mo);  

 O deputado Sulu Sou pediu um reforço de medidas de alívio destinadas ao setor 

artístico (Ponto Final);  

 Macau prepara plano para regresso de mais de 400 alunos em 30 países (saiba mais);  

 As palestras temáticas de educação para a saúde programadas pelo Centro 

Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) para o mês de junho de 2020 serão 

suspensas, sendo reprogramadas oportunamente (comunicado);  

 

26 de maio 

 Jornalistas de Portugal e Macau analisaram o impacto da Covid-19 na China (vídeo);  

 

25 de maio 

 Conforme previsto, o ensino primário de Macau reiniciou as aulas - segundo as 

instruções emitidas pela DSEJ e dos Serviços de Saúde, procedendo às medidas de 

higiene, limpeza e ajustamento da organização de disciplinas (fotorreportagem);  

 Ponto de trânsito de animais vivos de Doumen entrou em funcionamento no 

fornecimento diário de porcos vivos, a Macau, regressando ao nível anterior à 

epidemia (dsaj);  

 Passou a estar disponível a realização de teste de ácido nucleico no CHCSJ através da 

marcação online, para quatro grupos de pessoas nomeadamente para pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos; pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos; 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/222954/
https://www.ssm.gov.mo/docs/18013/18013_e6c5b788d86943c59863726edd54a2b9_000.pdf
https://www.gov.mo/pt/noticias/229719/
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2020/05/27/sulu-sou-pede-reforco-de-medidas-de-alivio-destinadas-ao-sector-artistico/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1494521/macau-prepara-plano-para-regresso-de-mais-de-400-alunos-em-30-paises
https://www.ssm.gov.mo/docs/18012/18012_b6d54500257a422982818e0733933532_000.pdf
https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/sociedade/covid-19-vinca-incerteza-da-economia-e-a-certeza-da-guerra-fria-eua-china-12241846.html
https://www.gov.mo/pt/noticias/229588/
https://www.gsaj.gov.mo/pt/news/7198
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residentes de Macau com cartão de deficiência ou cartão de assistência médica 

destinado aos portadores de doenças especiais (comunicado);  

 O Instituto Cultural de Macau (ICM) anunciou que pretende organizar o evento com 

o tema “Hush!! Concertos de Verão” em consonância com as orientações da 

realização de atividades artísticas e culturais sob a epidemia - anteriormente 

previsto para abril sob “Hush!! Concerto na Praia” (saiba mais);  

 

24 de maio  

 Alteração dos dias da conferência de imprensa relativa à informação sobre prevenção 

da epidemia, considerando a ausência de casos confirmados de Covid-19 na Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM): 

 A atualização deixa de ser efetuada diariamente, passando a ser feita à segunda, 

quarta e sexta-feira ou quando necessário, às 17h, não havendo alteração do 

local; 

 

23 de maio 

 Foram vendidas cerca de 72 milhões de máscaras desde o início da pandemia em 

Macau, em janeiro (Lusa);  

 

22 de maio 

 Início do 13.º plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau 

(comunicado / infografia);   

 O Governo de Macau gastou mais de 60 milhões de patacas até meados de maio 

com hotéis utilizados para quarentena obrigatória de 14 dias como medida de 

prevenção face à Covid-19 (Lusa);  

 Escolas preparam-se para o recomeço, na próxima semana, das aulas dos 6.º, 5.º e 4.º 

anos do ensino primário (reportagem fotográfica / infografia);  

 O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) continua a implementar a política 

“Trabalho Sim, Caridade Não”, realizando, nos meses de junho e julho, 46 obras de 

construção municipal, prevendo a criação de 880 postos de trabalho, com vista a 

garantir o emprego dos trabalhadores locais (gov.mo);  

https://www.ssm.gov.mo/docs/18009/18009_aff58437da5842438d2120c11644112a_000.pdf
https://www.icm.gov.mo/pt/news/detail/18537
https://www.lusa.pt/article/oqc45UndsDa2iF87_D8r4DMSZM5iuSI1/covid-19-macau-vende-cerca-de-72-milh%C3%B5es-de-m%C3%A1scaras-desde-in%C3%ADcio-da-pandemia
https://www.ssm.gov.mo/docs/18002/18002_e9f62c6184f74a2fbe9346ab406d531f_000.pdf
https://www.gov.mo/pt/noticias/229519/
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm0CXP7I~Lwi7DMSZM5iuSI1/covid-19-governo-de-macau-gastou-6-87-me-em-hot%C3%A9is-para-quarentenas
https://www.gov.mo/pt/noticias/229502/
https://www.gov.mo/pt/noticias/229458/
https://www.gov.mo/pt/noticias/229512/
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 A “Palestra sobre a adaptação física e psicológica na situação da epidemia” realizada 

pelo IPM, por via da Internet, nos dias 14 e 18 de Maio, decorreu com grande 

sucesso (gov.mo);  

 

21 de maio 

 Exposições, música, literatura, mas sobretudo cinema vão marcar as comemorações 

do 10 de junho em Macau, num programa pensado para se evitar multidões, devido 

às restrições associadas à Covid-19 (saiba mais);  

 Macau com menos 99,7% de visitantes em abril devido à Covid-19 (Ponto Final);  

 Universidade de Macau integra estudo mundial sobre efeitos psicossociais da 

pandemia (Lusa);  

https://www.gov.mo/pt/noticias/229498/
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm1FawYKQEgEqzMSZM5iuSI1/covid-19-macau-assinala-dia-de-portugal-com-programa-para-evitar-multid%C3%B5es
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2020/05/22/macau-com-menos-997-de-visitantes-em-abril/
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm29ie5z4RegtDMSZM5iuSI1/covid-19-universidade-de-macau-integra-estudo-mundial-sobre-efeitos-psicossociais-da-pandemia


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Região Administrativa Especial de Macau 
 

   
Página 5 de 31 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 29/MAIO/2020 

 Os estudantes de Macau que prosseguem estudos do ensino superior no exterior 

podem efetuar o registo para a nova ronda de aquisição de máscaras, que terá lugar 

nos dias 22 a 31 de maio (dses.gov.mo);  

 

20 de maio 

 Duas associações de Macau lançaram uma máscara ecológica, que pode ser 

reutilizada durante três anos, sendo apenas necessário fazer a troca do filtro (JTM); 

 A Exposição Conjunta Online dos Finalistas da Escola Superior de Artes do IPM 2020 

- “Revolving” (Revolvendo) será exibida virtualmente, considerando a pandemia da 

Covid-19, a partir do dia 29 de maio, nas plataformas Facebook e Behance;  

 O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) rejeitou o pedido para a realização da 

vigília anual em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, de 4 de junho de 

1989, no Largo do Senado, como medida de prevenção contra a Covid-19 (TDM);  

  

19 de maio 

 A Polícia Judiciária reuniu com as concessionárias para discutir o reforço de segurança 

nos casinos durante a pandemia do novo coronavírus (gov.mo);  

 Teve lugar a 1.ª reunião plenária de 2020 do Conselho para o Desenvolvimento 

Turístico, com o propósito de auscultar as opiniões dos membros sobre a situação 

da indústria turística de Macau e plano de recuperação da indústria considerando o 

impacto da pandemia Covid-19 no setor (saiba mais);  

 O cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves, agradeceu em 

nome do governo português, a doação de material doado pela comunidade 

portuguesa de Macau aos hospitais portugueses (mensagem);  

 Macau participa em estudo global sobre impacto psicológico (TDM);  

 

18 de maio 

 No contexto da 73.ª Assembleia Municipal de Saúde, através de videoconferência, Xi 

Jinping apresentou um discurso intitulado “Unir e cooperar para superar a epidemia e 

construir, em conjunto, uma comunidade de saúde e higiene humanas” (saiba mais);  

https://www.dses.gov.mo/news/5431-2020-05-21-01
https://jtm.com.mo/local/associacoes-lancaram-mascara-ecologica/
https://www.facebook.com/mpi.esa.exhibition/
https://www.behance.net/mpijge
https://port.tdm.com.mo/c_radio/index.php?ra=nd&id=22445
https://www.gov.mo/pt/noticias/229306/
https://www.gov.mo/pt/noticias/229324/
https://www.facebook.com/cgmohk/posts/4046297125387987
https://port.tdm.com.mo/c_radio/index.php?ra=nd&id=22438
https://www.gov.mo/pt/noticias/229212/
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 A comunidade portuguesa em Macau anunciou que irá enviar 25 mil fatos de 

proteção para fortalecer a resposta dos serviços de saúde portugueses no combate à 

Covid-19, adquiridos com o montante angariado na campanha solidária realizada em 

março e abril no território (Lusa);  

 A criminalidade em Macau desceu 28,3%, no primeiro trimestre de 2020 (saiba 

mais);  

 O Conselho Executivo aprovou um Programa do subsídio para seguro de saúde dos 

residentes da Região Administrativa Especial de Macau no Interior da China 

(Regulamento Administrativo n.º 16/2020 / infografia);  

 O Conselho de Consumidores (CC) prossegue a investigação de preços a diferentes 

bens de consumo, tendo publicado um relatório de investigação de preços sobre 

desinfetantes e medicamentos não sujeitos à receita médica; 

 O Médico-Adjunto da Direção do CHCSJ, Lo Iek Long fez nota na conferência de 

imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus 

acerca da necessidade dos residentes e turistas provenientes do interior da China 

efetuarem antecipadamente o teste de ácido nucleico antes de entrarem na região; 

 A comunidade portuguesa em Macau anunciou que irá enviar 25 mil fatos de 

proteção para fortalecer a resposta dos serviços de saúde portugueses no combate à 

Covid-19, adquiridos com o montante angariado na campanha solidária realizada em 

março e abril no território (Lusa); 

 

 

16 de maio 

 Macau regista Zero casos mortais e Zero infecções entre profissionais de saúde - alta 

hospitalar para o último doente internado com Covid-19 (Comunicado do Centro de 

Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus);  

 A partir do dia 17 de maio, o certificado de colheita de amostra para o teste de ácido 

nucleico a apresentar por todos os indivíduos que chegam a Macau produz efeito 24 

horas após a colheita da amostra (comunicado);  

 

https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzeSBkvnZ8X0HzMSZM5iuSI1/covid-19-comunidade-portuguesa-em-macau-envia-25-mil-fatos-de-prote%C3%A7%C3%A3o-para-portugal
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzfJHahs2uGAQDMSZM5iuSI1/covid-19-criminalidade-em-macau-desde-28-3-no-primeiro-trimestre-do-ano
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzfJHahs2uGAQDMSZM5iuSI1/covid-19-criminalidade-em-macau-desde-28-3-no-primeiro-trimestre-do-ano
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/20/regadm16.asp%20/
https://www.gov.mo/pt/noticias/229129/#&gid=1&pid=2
https://www.consumer.gov.mo/News/Public.aspx?lang=pt
https://www.consumer.gov.mo/News/Public.aspx?lang=pt
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzeSBkvnZ8X0HzMSZM5iuSI1/covid-19-comunidade-portuguesa-em-macau-envia-25-mil-fatos-de-prote%C3%A7%C3%A3o-para-portugal
https://www.ssm.gov.mo/docs/17996/17996_7fc12efbe3124c498f9e6eb5f42ec774_000.pdf
https://www.ssm.gov.mo/docs/17996/17996_7fc12efbe3124c498f9e6eb5f42ec774_000.pdf
https://www.ssm.gov.mo/docs/17972/17972_54d146861e9d465b92ec058293385e9f_000.pdf
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15 de maio 

 Macau regista 37 dias consecutivos sem registo de novos casos de Covid-19 (gov.mo); 

 O jornal Ponto Final entrevistou cinco escritores locais acerca da Covid-19 (veja aqui o 

resultado);  

  

14 de maio 

 Receção de máscaras oferecidas pela Fábrica de Medicina Chinesa Cheong Kun e por 

Wong Chan Long ao governo da RAEM, 20 mil e 2 mil respetivamente; 

 A Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas recomendou a 

manutenção de exercício físico adequado por forma a reforçar a saúde, assim como 

reduzir o impacto negativo da qualidade de vida devido a doenças crónicas, e 

prevenir ou retardar o desenvolvimento das mesmas - considerando os impactos no 

dia-a-dia dos cidadãos desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus 

(gov.mo); 

https://www.gov.mo/pt/noticias/229070/
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2020/05/15/a-criacao-literaria-a-reflexao-e-a-revolta-em-tempo-de-confinamento/
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2020/05/15/a-criacao-literaria-a-reflexao-e-a-revolta-em-tempo-de-confinamento/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228953/#&gid=1&pid=2
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13 de maio 

 A Direção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) emitiu as disposições para o início 

das aulas nas universidades do continente considerando a epidemia do novo 

coronavírus, considerando a sua prorrogação ao nível do ensino presencial 

(dses.gov.mo);  

 Um responsável do Fórum de Macau, indicado por Pequim, afirmou que as relações 

entre a China e países lusófonos se encontram um período de incerteza devido aos 

impactos provocados pela Covid-19 (Lusa); 

 Teve lugar uma conferência online “Desconfinar: O que une e separa Angola, Macau e 

Portugal?” no âmbito do combate à Covid-19, a iniciativa foi promovida pela 

Fundação Rui Cunha e o jornal Plataforma ( assista ao vídeo integral); 

 Mais de 1200 inscrições no primeiro dia da 3.ª fase de “formação subsidiada” 

(dsal.gov.mo);  

 

12 de maio 

 Equipa Internacional de Emergência Médica da China (Macau) participa na missão do 

“Grupo de Peritos Médicos Antiepidémicos da China na Argélia” (ssm.gov.mo) - cinco 

profissionais de saúde de Macau partiram para a Argélia integrados na equipa 

(reportagem fotográfica); 

 O Instituto Cultural de Macau anunciou que vários espaços sob a sua tutela irão 

reabrir ao público, retomando conjunto de serviços culturais, a partir do próximo dia 

15 de maio (icm.gov.mo); 

 O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus iniciou o 12.º 

plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau (gov.mo); 

 Teve início a nova ronda do “Programa de Residência para Fornecimento de Máscaras 

de Proteção” para estudantes de Macau que estudam em universidades estrangeiras 

- em programas de intercâmbio ou de estágio e estudando cursos preparatórios ou 

cursos de idiomas para cursos de ensino superior - decorrendo entre 12 e 13 de 

maio (dses.gov.mo);  

 Os alunos do ensino médio retomaram as aulas e as medidas amigáveis para crianças 

e estudantes de educação especial funcionaram sem problemas (vídeo);  

https://www.dses.gov.mo/news/5191-2020-02-01
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf_G91F4pRroADMSZM5iuSI1/covid-19-rela%C3%A7%C3%B5es-china-pa%C3%ADses-lus%C3%B3fonos-vivem-um-per%C3%ADodo-de-incerteza-f%C3%B3rum-de-macau
https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/sociedade/desconfinar-o-que-une-e-separa-angola-macau-e-portugal-12188293.html
https://www.dsal.gov.mo/pt/standard/news_detail/article/ka57nimp.html
https://www.ssm.gov.mo/docs/17962/17962_9fcfb246200c468fbc851f9900c10410_000.pdf
https://www.gov.mo/pt/noticias/228828/
https://www.icm.gov.mo/pt/news/detail/18514
https://www.gov.mo/pt/noticias/228646/
https://www.dses.gov.mo/news/5415-2020-05-11-01
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=75931
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 A Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) anunciou a abertura das 

inscrições para a 3.ª fase da formação subsidiada, no dia 13 de março, considerando 

o impacto causado pela epidemia no emprego dos residentes (dsal.gov.mo);  

 O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) lançou o “Programa Específico de Apoio 

Financeiro para a Expansão do Mercado Cultural e Criativo” - o período de 

candidaturas decorre entre 12 de maio e 30 de novembro - no intuito de apoiar as 

empresas culturais e criativas, através da atribuição de empréstimos sem juros, para 

as apoiar na explosão de mercados de consumo da criatividade cultural de Macau 

(news.gov.mo);  

 A receita de Macau caiu quase para metade até abril em impostos diretos sobre o 

jogo; 

  

11 de maio 

 O governo da RAEM aprovou benefícios temporários para mitigar o impacto negativo 

da Covid-19 nas diversas atividades (Regulamento Administrativo n.º 15/2020 / 

gov.mo): 

 Isenção do pagamento das rendas e das retribuições das entidades privadas, 

durante o período compreendido entre 1 de fevereiro e 30 de abril de 2020; 

 Isenção do pagamento das taxas de licenciamento administrativo e demais taxas; 

 Isenção do pagamento de outras taxas administrativas, nomeadamente taxas de 

registo de especialidades farmacêuticas, sendo concedidas ainda isenção de 

algumas taxas administrativas relativas ao trânsito e transportes terrestres, 

marítimos e aéreos e aos equipamentos móveis terrestres; 

 Concessão de isenção do pagamento das tarifas de estacionamento a alguns 

veículos que fiquem estacionados em determinados auto-silos públicos, durante 

o período compreendido entre as 15h do dia 5 de fevereiro e a 00h00 do dia 1 

de julho de 2020, aos táxis que fiquem estacionados no Auto-Silo Oeste do 

Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau; 

 Prorrogação do prazo de utilização dos táxis e do prazo de validade das licenças 

ou alvarás de táxi, por seis meses; 

 A DSEJ anunciou o reinício das atividades letivas presenciais do Ensino Primário e a 

prestação total de serviços por Salas de Explicações e Instituições de Educação 

Continua, considerando a contínua estabilização da situação epidémica da 

pneumonia (comunicado): 

https://www.dsal.gov.mo/pt/standard/news_detail/article/ka37m18i.html
https://news.gov.mo/detail/pt/N20ELKsnKP?0
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/19/regadm15.asp
https://www.gov.mo/pt/noticias/228571/
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=75929&
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Níveis e Âmbitos de Ensino Datas de Reinício de Aulas 

4.º ao 6.º ano Ensino Primário 25 de maio 

1.º ao 3.º ano Ensino Primário 1 de junho  

Ensino Infantil e Ensino Especial Será tratado de forma mais flexível. Não está 

excluída a possibilidade de, neste ano letivo, não 

voltarem a ter aulas presenciais. 

 

 Recomeçaram as aulas nas escolas secundárias de Macau, para os ensinos geral e 

complementar (reportagem fotográfica);  

 Reabertura de mais instalações dos Centros de Atividades Educativas e Centros de 

Juventude, da DSEJ, que têm vindo a ser reabertas gradualmente com o aumento da 

estabilidade da situação pandémica na região (saiba mais);  

 O Centro de Coordenação de Contingência apelou às pessoas que tenham a hora 

marcada, para a realização de testes de ácido nucleico, para se desloquem ao local no 

período indicado - por verificarem um grande fluxo de pessoas para a realização dos 

mesmos (comunicado);  

 O Instituto Cultural de Macau anunciou que irá promover actividades online em 

homenagem ao Dia Internacional dos Museus, enquadradas no contexto da 

pandemia, no dia 17 de maio, irá transmitir em directo uma “Visita Guiada”, na 

página do Museu no Facebook, entre outras atividades (icm.gov.mo); 

 A Direcção dos Serviços de Saúde instalou um posto para testes de ácido nucleico de 

Covid-19, no Terminal Marítimo de Passageiros de Taipa - teste substitui a 

observação médica de 6 a 8 horas realizadas no Fórum Macau (reportagem 

fotográfica); 

 Mais de 9 700 trabalhadores entraram hoje em Macau após alívio na fronteira com a 

China (saiba mais); 

 

10 de maio 

 O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus ativou o 

sistema de reconhecimento mútuo entre “Código de Saúde de Macau” e o “Código de 

Saúde da Província de Cantão”, no entanto alerta-se que o mesmo não resulta na 

https://www.gov.mo/pt/noticias/228593/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228494/
https://www.ssm.gov.mo/docs/17958/17958_f351aedcca0643a8b3ded76c34fe74eb_000.pdf
https://www.icm.gov.mo/pt/news/detail/18509
https://www.gov.mo/pt/noticias/228617/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228617/
https://www.lusa.pt/article/kGsqQtPI7xEp0CXhpHxEATMSZM5iuSI1/covid-19-mais-de-9-700-trabalhadores-entraram-hoje-em-macau-ap%C3%B3s-al%C3%ADvio-na-fronteira-com-a-china
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alteração de políticas de entrada entre Macau e a Província de Cantão e que este 

mecanismo não significa isenção de observação médica em isolamento por 14 dias 

(gov.mo); 

 A DSEJ lançou uns folhetos informativos sobre os assuntos que os alunos 

transfronteiriços devem considerar (consulte aqui);  

 Os Serviços de Saúde anunciaram o ajuste, de forma faseada, das medidas de 

controlo da epidemia, a partir do dia 11 de maio (ssm.gov.mo / infografia);  

 

9 de maio 

 No âmbito da sessão de discussão: execução e seguimento do trabalho governativo 

em 2020 Ho Iat Seng realçou o severo impacto da situação epidemiológica da 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus na economia de Macau de 2020, 

resultando na descida das receitas do governo - nesse mesmo sentido, apelou aos 

serviços públicos para pouparem nas despesas públicas, em particular nas despesas 

administrativas relacionadas com receções, lembranças, visitas ao exterior, entre 

outros (gov.mo); 

 O governo da RAEM anunciou que os trabalhadores não residentes na região que 

sejam residentes da China continental vão poder entrar no território sem 

obrigatoriedade de quarentena de 14 dias, e admitiu aliviar mais restrições 

fronteiriças impostas devido à Covid-19; 

 

 

8 de maio 

 O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) auxilia 

países lusófonos na aquisição de material médico, através de um serviço 

“Correspondência de Negócios de Produtos de Prevenção Epidémica”;  

 A diocese de Macau informou que a peregrinação do 13 de maio será transmitida 

virtualmente, não sendo aberta ao público, considerando a pandemia da Covid-19; 

 Rostos de Macau alertam para o uso de máscara (Ponto Final);  

 A DSES anunciou que irá aumentar o montante das “Bolsas de Mérito para Estudos 

Pós-Graduados” e das respetivas vagas para encorajar os estudantes a prosseguirem 

estudos em Macau, colmatando o impacto da pneumonia causada pelo novo 

coronavírus (gov.mo);  

https://www.gov.mo/pt/noticias/228559/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228555/
https://www.ssm.gov.mo/docs/17954/17954_34485b51d78e44e4ba21b37d18b7ffbf_000.pdf
https://www.gov.mo/pt/noticias/228658/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228548/
http://www.bm.ipim.gov.mo/
https://pontofinalmacau.wordpress.com/2020/05/08/rostos-de-macau-alertam-para-o-uso-de-mascara/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228475/
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 A Federação Internacional de Voleibol anunciou o cancelamento da Liga das Nações 

de Voleibol Feminino 2020; 

 

7 de maio 

 Teve início do Plano de Testes de Ácido Nucleico de Covid-19 em Macau para 

residentes transfronteiriços (gov.mo);  

 Macau injeta 34 milhões de euros no comércio local com cartão de consumo anticrise 

(Observador);  

 A empresária de Macau, Emily Kuo Vong, doou cem ventiladores ao Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) de Portugal; 

 O analista David Green afirmou que Macau tem mais armas que Las Vegas para 

superar a crise do jogo causada pela Covid-19 (Lusa);   

 

6 de maio 

 O Conselho Executivo concluiu a discussão do projeto do regulamento administrativo 

do Programa Especial de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, medida provisória 

de apoio económico e por forma a responder aos efeitos da epidemia causada pelo 

novo tipo de coronavírus, que visa aliviar as despesas médicas dos residentes e 

melhorar o ambiente de negócios do setor da saúde após a epidemia (saiba 

mais);  

 A Direção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou o cancelamento do 31.º Concurso 

Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau (CIFAM), previsto para os meses de 

setembro e outubro, devido ao impacto a nível mundial da pandemia gerada pela 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus; 

 O governo da RAEM informou que irá no investimento público para a revitalização da 

economia (saiba mais);  

 

5 de maio 

 O governo da RAEM recebeu uma doação de máscaras pela Fundação de Caridade 

Chow Tai Fook, nomeadamente 100 mil máscaras, destinadas a apoiar as medidas 

de prevenção de epidemias; 

https://www.gov.mo/pt/noticias/228456/
https://observador.pt/2020/05/07/macau-injeta-34-milhoes-de-euros-no-comercio-local-com-cartao-de-consumo-anticrise/
https://www.lusa.pt/article/HWcv6vii0QiZnf8OtaJbpTMSZM5iuSI1/covid-19-macau-com-mais-armas-que-las-vegas-para-superar-crise-analista
https://www.gov.mo/pt/noticias/228408/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228408/
https://industry.macaotourism.gov.mo/pt/pressroom/index.php?page_id=172&id=3220
https://www.lusa.pt/article/TYIG3ukZoLmmcjns042PrTMSZM5iuSI1/covid-19-governo-de-macau-aposta-no-investimento-p%C3%BAblico-para-revitalizar-economia
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 A DSEJ e representantes do setor educativo reuniram-se para debater os planos 

preparatórios para o reinício das aulas presenciais (portal.dsej.gov.mo);  

 

4 de maio 

 O Secretariado Permanente do Fórum de Macau organizou doação de materiais de 

proteção e segurança aos Países de Língua Portuguesa: 

 Sendo que 15 entidades de Macau já doaram, à data, 180 mil máscaras e mil 

equipamentos de proteção aos países lusófonos; 

 O Centro de Coordenação de Contingência apelou às pessoas que entrem em Macau 

para preencher com antecedência os dados relativos ao Código de saúde de Macau 

(gov.mo);  

 

3 de maio 

 A Direção dos Serviços de Economia (DSE) fez um apelo às empresas para não 

aproveitarem a oportunidade para aumentar os preços, devendo ter ter consciência e 

assumir a responsabilidade social (gov.mo);  

 

1 de maio 

 O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou 

que, a partir do dia 3 de maio, passará a haver um “Código de Saúde de Macau”, por 

forma a distinguir o estado de saúde em três cores: vermelho, verde e amarelo - 

disponível em quatro idiomas, nomeadamente língua chinesa tradicional, língua 

chinesa simplificada, língua inglesa e língua portuguesa (saiba mais);  

 O Governo assegura que o número de máscaras disponíveis serve todas as 

necessidades da população, no âmbito do Plano de Fornecimento de Máscaras aos 

Residentes de Macau, cujo 11.º plano em inicio no dia 2 de maio (gov.mo);  

 

30 de abril 

 A DSEJ reuniu com escolas para ultimar trabalhos de reinício das aulas presenciais 

(portal.dsej.gov.mo);  

https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=75861&
https://www.forumchinaplp.org.mo/permanent-secretariat-of-forum-macao-organised-donation-of-personal-protection-equipment-to-portuguese-speaking-countries-united-to-overcome-challenges-solidarity-in-combating-the-epidemic/?lang=pt
https://www.gov.mo/pt/noticias/228282/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228185/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228161/
https://www.gov.mo/pt/noticias/228138/
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=75843&


 
COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Região Administrativa Especial de Macau 
 

   
Página 14 de 31 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 29/MAIO/2020 

 

29 de abril 

 A Direção dos Serviços de Educação e Juventude inspeccionou a limpeza e 

desinfecção nas escolas antes do reinício das aulas (news.gov.mo);  

 O Serviço de Saúde recebeu máscaras doadas pela Associação Soi Ian Charity: 50 mil 

máscaras cirúrgicas e 2 mil máscaras N95; 

 

28 de abril 

 O Instituto Cultural (IC) convida à apresentação de propostas para o “Ensino Online 

do Artesanato Criativo”; 

 A Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) lançou um inquérito relativo à 

conjuntura da restauração e ao comércio a retalho referente a fevereiro de 2020, 

considerando o  impato gerado pela epidemia da pneumonia causada pelo novo 

tipo de coronavírus (dsec.gov.mo); 

 

27 de abril 

 O governo da RAEM recebeu máscaras oferecidas pela Associação Sino-Lusófona da 

Indústria e Promoção de Intercâmbio Cultural, nomeadamente 15 mil máscaras 

destinadas ao Programa para assegurar fornecimento de máscaras;  

 

25 de abril 

 A DSEJ anunciou o “Plano de testes de ácido nucleico para pessoal docente, pessoal 

não docente e alunos transfronteiriços” (gov.mo);  

 

24 de abril 

 O governo da RAEM recebeu máscaras oferecidas pela Companhia de Construção 

Cheong Kong Limitada e por Lam Dong Chio, nomeadamente 44 000 e 10 000 

máscaras; 

https://news.gov.mo/detail/pt/N20DcGyKSP?2
https://www.icm.gov.mo/pt/news/detail/18498
https://www.icm.gov.mo/pt/news/detail/18498
https://www.dsec.gov.mo/pt-PT/
https://www.gov.mo/pt/noticias/227793/
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23 de abril 

 Nova fábrica vai produzir máscaras ‘Made in Macau’ (TDM);  

 

22 de abril 

 10.º Plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau (gov.mo);  

 

21 de abril 

 Governo continua disponibilizar apoio psicológico aos residentes: o Chefe do 

Executivo, Ho Iat Seng, afirmou que a epidemia causada pelo novo tipo de 

coronavírus afetou psicologicamente muitos residentes de Macau - entre 26 de 

janeiro e 13 de abril, a linha aberta de aconselhamento psicológico do Serviço de 

Aconselhamento Social recebeu 335 casos; 

 Prémios e incentivos aos trabalhadores da Função Pública da linha da frente no 

combate à epidemia e ações de formação subsidiada (news.gov.mo);  

 O diretor-executivo da MGM China afirmou que a operadora de jogo em Macau vai 

apostar nos jogadores VIP, de forma a recuperar do impacto económico causado pela 

Covid-19;  

 O Governo da RAEM afastou a hipótese de reduzir imposto sobre jogo para ajudar 

casinos, que sofreram grandes perdas devido à pandemia da Covid-19 (Plataforma);  

 Medicina tradicional chinesa será a grande oportunidade de desenvolvimento de 

Macau (news.gov.mo);  

 Plano de distribuição “não pode durar para sempre” (TDM);  

 

20 de abril 

 Governo aposta grande volume de recursos para ajudar os setores a ultrapassar as 

dificuldades causadas pela epidemia, nomeadamente 50 mil milhões de patacas, o 

que representa 12 por cento de produto interno bruto (PIB) de Macau; 

https://portugues.tdm.com.mo/c_radio/index.php?ra=nd&id=22230
https://www.gov.mo/pt/noticias/227540/#&gid=1&pid=1
https://news.gov.mo/detail/pt/N20DUyLbGc?9
https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/economia/macau-afasta-hipotese-de-reduzir-imposto-sobre-jogo-para-ajudar-casinos-12092370.html
https://news.gov.mo/detail/pt/N20DUjriK1?16
https://port.tdm.com.mo/c_radio/index.php?ra=nd&id=22202&fbclid=IwAR03WnfNZhWQfQB_t-DyJ2qbyo9DAzO65ahWClrs3Y63ZVZtO0h-3t-ItvM
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 Plano de Máscaras para Crianças do Registo Central: após o processo de inscrição, o 

levantamento deverá ser efectuado entre os dias 25 e 29 de abril (do 12h às 15h e 

das 17h às 20h), sendo entregue 6 máscaras por criança;  

 A Associação dos Empresários de Zhejiang em Macau doou 300.000 máscaras ao 

Governo da RAEM, destinadas ao “Programa para assegurar fornecimento de 

máscaras”; 

 A Universidade de Macau reiniciou gradualmente as aulas presenciais;  

 

19 de abril 

 A DSEJ anunciou o reinício das aulas presenciais do ensino não superior em maio de 

2020 (portal.dsej.gov.mo): 

 Ensino Primário, Infantil e Especial: a ser anunciada de acordo com a situação 

epidémica; 

 Ensino secundário: 4 de maio (complementar) e 11 de maio (geral); 

  

18 de abril 

 A Companhia de Produtos Médicos Cheung Kong Limitada (Cheung Kong Health 

Product Co.) doou ao Governo da RAEM, materiais de prevenção da epidemia que 

incluem 200 viseiras de proteção facial e 500 óculos de proteção; 

 

17 de abril 

 O IPM lançou um “Glossário Chinês-Português-Inglês sobre a Prevenção e Controlo do 

Novo Coronavírus” para ajudar a combater a epidemia;  

 Reabertura das instalações desportivas da Rede das Instalações Desportivas Públicas 

do Instituto do Desporto a partir do dia 20 de abril (gov.mo);  

 O governo da RAEM recebeu 50 000 máscaras oferecidas pela Associação de 

Beneficência «Leng Fong»; 

 

 

 

https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=75780&
https://www.um.edu.mo/zh-hant/news-centre/news-and-events/news-and-press-releases/detail/50081/#news_title
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=75777&
https://www.gov.mo/pt/noticias/227243/
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16 de abril 

 Indivíduos que entrem em Macau provenientes de regiões de alta incidência são 

sujeitos a observação médica durante 14 dias, por forma a minimizar a probabilidade 

de disseminação da Covid-19; 

 O Green Cross Vet Hospital Macau e a Associação de Estudos Jurídico de Hou Kong 

doaram, respetivamente, 50 garrafões de desinfetante com álcool e 5000 máscaras, 

ao governo da RAEM; 

 Administração Estatal de Medicina Tradicional Chinesa doa produtos chineses ao 

Governo da RAEM para prevenção anti epidémica (gov.mo);  

 

15 de abril 

 Passageiros de aviões com destino Macau passam a ter de apresentar um relatório do 

teste de ácido nucleico relacionado com a pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus antes do embarque, medida de caráter obrigatório; 

 Macau alarga prazo de candidaturas à habitação económica, até 26 de junho, de 

modo a evitar aglomerações, considerando o risco de contágio da Covid-19; 

 

14 de abril 

 Medida especial para o levantamento do cartão de consumo eletrónico: 

prolongamento do período de levantamento até 17 de julho (gov.mo);  

 O governo da RAEM recebeu 500 mil máscaras doadas pela operadora de jogo 

Melco Resorts & Entertainment Ltd. - a pedido da empresa, 300 mil máscaras 

devem ser entregues aos Serviços de Saúde e 200 mil máscaras ao Instituto de 

Acção Social, por forma a serem distribuídas às instituições de serviços sociais; 

 O Fundo do Ensino Superior financia as instituições privadas na aquisição de materiais 

de prevenção de epidemia e de instrumentos de aprendizagem online (dges.gov.mo); 

 A Associação Geral Internacional de Jovens Empresários Macau, China e a 

Associação de Cultura de Inovação de Macau doaram, respetivamente, ao governo 

da RAEM 5000 e 3000 máscaras, destinadas ao “Programa para assegurar 

fornecimento de máscaras”; 

https://www.gov.mo/pt/noticias/227211/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226998/
https://www.dses.gov.mo/news/5390-2020-04-14-01
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12 de abril 

 O Instituto Politécnico de Macau lançou uma Plataforma Online de Aprendizagem da 

Língua Portuguesa, considerando a Covid-19, de modo a permitir o ensino da língua 

portuguesa à distância;   

 

10 de abril 

 O Gabinete para a Proteção de Dados Pessoais (GPDP) emitiu recomendações para 

proteger dados pessoais dos alunos e apela à utilização com cautela de plataformas 

de vídeo e de aprendizagem (comunicado GPDP); 

 A DSEJ cria Plano de Avaliação após o Reinício das Aulas e de Progressão/Retenção 

Escolar (comunicado);  

 

9 de abril 

 Governo anuncia medidas de apoio económico após segunda fase da epidemia (saiba 

mais em: https://www.gov.mo/pt/noticias/226769/); 

 O Conselho Executivo concluiu a discussão do regulamento administrativo do 

“Programa de comparticipação nos cuidados de saúde para o ano de 2020”; 

 Governo da RAEM recebeu máscaras doadas por várias instituições e personalidades: 

Associação da Visão do Povo, 35 mil máscaras cirúrgicas (das quais 10 mil deverão 

ser entregues à Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa); Tam Pak 

Yip , 100 mil máscaras cirúrgicas; Associação de Wing Chun Hoi Io Kong, Macau 

Business Association, FCLaw-Lawyers & Private Notaries e a Associação de Amizade 

de Conterrâneos de Seong Soi de San Wui de Macau doaram respetivamente 10 mil, 

10 mil, 5 mil e 4 mil máscaras (Fonte: gov.mo);  

 Encerramento dos serviços públicos durante os feriados da Morte de Cristo e da 

Páscoa, nomeadamente de 11 a 13 de abril (saiba quais os Serviços de Saúde para a 

prestação de cuidados de saúde em serviço); 

 Grupo luso-chinês Quinta da Marmeleira junta-se a onda de solidariedade com 

Portugal, com uma doação de mais de mais de 250 mil máscaras protetoras (Fonte: 

MacauHub); 

https://www.gov.mo/pt/noticias/226945/#&gid=1&pid=1
https://www.gov.mo/pt/noticias/226945/#&gid=1&pid=1
https://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/2020/0410/20200410040948960.pdf
https://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/addon/allmain/msgfunc/Msg_funclink_page.jsp?msg_id=75750&
https://www.gov.mo/pt/noticias/226769/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226775/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226833/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226828/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226828/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226860/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226874/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226874/
https://macauhub.com.mo/pt/2020/04/09/pt-grupo-luso-chines-quinta-da-marmeleira-junta-se-a-onda-de-solidariedade-com-portugal/
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 Os pacientes de Covid-19 passam a ter de cumprir mais um mês de isolamento depois 

de receberem alta hospitalar: 14 dias em instalações dos Serviços de Saúde e outros 

14 dias em casa, como medida preventiva (Fonte: TDM);  

 

8 de abril 

 Fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões patacas para 

“Garantia de emprego, estabilização económica e manutenção da vida da 

população”; 

 

6 de abril 

 As autoridades macaenses solicitaram a Hong Kong exceções às restrições de entrada 

no território vizinho nos casos urgentes que exigem tratamento médico na cidade, 

cuja ligação através de transportes públicos está suspensa; 

 

5 de abril 

 Ajustamento dos horários de funcionamento do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte 

Hong Kong-Zhuhai-Macau (consulte os novos horários);  

 Centro de Coordenação de Contingência não exclui qualquer programa de 

tratamento mais eficaz (Comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do 

Novo Tipo de Coronavírus);  

 

 

Dia de Luto Nacional 

 

 

 

 

https://port.tdm.com.mo/c_radio/index.php?ra=nd&id=22122
https://www.gov.mo/pt/noticias/226751/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226751/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226570/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226583/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226583/
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4 de abril  

 Bandeiras a meia haste em homenagem aos heróis sacrificados na luta contra a 

epidemia e aos compatriotas falecidos - em todos os organismos governamentais, 

órgãos legislativos e judiciais, representações no exterior, escolas, bem como 

instalações e locais públicos, sendo que todas as atividades públicas de 

entretenimento e de caráter celebrativo ou festivo serão suspensas; 

 A partir das 10h00, foi pedido a todos os residentes cumprir três minutos de silêncio 

em tributo aos heróis que sacrificaram a vida na luta contra a epidemia da 

pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e aos compatriotas falecidos; 

 O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, acompanhado pelos cinco secretários e pela chefe 

do Gabinete cumpriram os minutos de silêncio (consulte a fotografia que registou o 

tributo);  

(Consulte o comunicado do Gabinete de Comunicação Social do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau, de 3 de abril de 2020)  

 

3 de abril 

 Governo da RAEM recebe 60 mil máscaras de crianças doadas pela Associação de 

Mediadores de Jogos e Entretenimento de Macau; 

 Lou Fai Lim doa 10 mil máscaras cirúrgicas de crianças ao Governo da RAEM; 

 

2 de abril 

 8.º Plano de fornecimento de máscaras aos residentes de Macau: o Governo 

assegurou que o número de máscaras disponíveis serve todas as necessidades da 

população (comunicado);  

 Os estudantes de Macau que prosseguem estudos no exterior - ao nível do ensino 

superior, intercâmbio e estágio, cursos de preparação ou cursos linguísticos - podem 

adquirir máscaras protetoras, sendo necessário efetuar um registo na DSES, entre os 

dias 2 e 5 de abril (mais informações); 

 Confirmação da realização do Exame Unificado de Acesso entre 16 e 19 de abril - 

Exame Unificado de Acesso às Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau 

https://www.gov.mo/pt/noticias/226524/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226465/
https://www.gov.mo/pt/noticias/226339/
https://aeees.dses.gov.mo/mk
https://www.gov.mo/pt/noticias/226322/
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(Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação 

Turística de Macau e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) em termos de 

Língua e Matemática - que deverá respeitar as medidas de prevenção epidémica 

estabelecidas; 

 Realização de uma reunião de trabalho sobre prevenção epidémica entre Macau e 

Zhuhai (consulte: resultados e conclusões da reunião); 

 

30 de março 

 Centro de Coordenação de Contingência apela à população para manter distância 

social de 1 metro de forma a reduzir o risco de propagação comunitária, bem como 

esclarece o boato de insuficiência de recursos humanos destinados à anti-epidemia; 

 Governo da RAEM recebe 50 mil máscaras, para adultos, oferecidas pela Companhia 

de Gestão de Segurança Global, Limitada; 

 

29 de março 

 Governo de Macau lança fundo de apoio de dez mil milhões de patacas (cerca de 

1,12 mil milhões de euros) de apoio ao combate da epidemia da Covid-19 para 

residentes e empresas, através da Fundação Macau; 

 

28 de março 

 Receção de 100 mil máscaras, 50 mil máscaras e 1 mil desinfetantes com álcool, 

oferecidos, respetivamente, pela Associação de Beneficência Tak Chun, empresa 

Aristocrat (Macau) Pty Ltd e Atlantis Fábrica de Produtos Farmacêuticos; 

 Embora Hong Kong ainda não esteja incluído nas áreas de alta incidência epidémica, 

os residentes de Hong Kong que entram em Macau devem fazer a declaração sobre 

a sua entrada ou não no Interior da China nos 14 dias anteriores, que em caso 

afirmativo necessitaram de fazer os exames médicos que duram 6 a 8 horas; 

 Em resposta aos vários pedidos de informação de abertura de estabelecimentos, a 

DST informou que os estabelecimentos de diversões, tais como bares, salas de 

dança, estabelecimentos de saunas, sob sua supervisão, serão reabertos no dia 2 de 

março; 

https://www.gov.mo/pt/noticias/226462/
https://www.gov.mo/pt/noticias/225982/
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27 de março 

 O Hotel Jai Alai, na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, passa a ser utilizado para a 

colocação de pessoas em quarentena, em funcionamento para o isolamento de 

duas semanas estavam já a Pousada Marina Infante, o Golden Crown China, o Art 

Regency, o Resort Grande Coloane, o Hotel Metrópole, o Hotel Treasure, a Pensão 

Comercial San Tung Fong Ala Sul, o Hotel Grand Lapa e Royal Dragon Hotel; 

 

26 de março 

 Portugueses em Macau arrecadam 05 mil patacas (12 mil euros) em menos de 48 

horas para ajudar Portugal, na aquisição de material médico para Portugal associado 

ao combate ao surto da Covid-19, a angariação de fundos urgente foi anunciada na 

noite de 24 de março e estender-se-á até 05 de abril - Banco Nacional Ultramarino 

(BNU) em Macau, conta número 9016556516, sob o nome COVID19 – Portugal 

Conta Solidariedade - o movimento junta quase duas dezenas de entidades e 

personalidade e conta com o apoio institucional do Consulado-Geral de Portugal em 

Macau e Hong Kong, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

(AICEP) e do BNU; 

 

25 de março 

 Adoção de novas medidas de contenção do Covid-19 (Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 80/2020): 

 Proibição da entrada na RAEM de todos os residentes do Interior da China, da Região 

Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan que nos 14 dias 

anteriores à sua entrada tenham visitado países ou regiões fora da China; 

 Suspensão de todos os serviços de transferência do Aeroporto Internacional de 

Macau; 

 Recomendação do Governo de que não sejam feitas viagens para o estrangeiro; 

 

 

https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/12/despce.asp#80
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/12/despce.asp#80
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20 de março 

 Inspeção no posto fronteiriço está dividida em duas partes: exame médico e 

observação médica, a aplicação desta medida passa a ser feita em todos os postos 

fronteiriços de Macau, por pessoas que tenham estado em regiões de alta 

incidência do Interior da China dentro de 14 dias ou por residentes de Macau 

devido a deslocações diárias frequentes e fora do normal entre Macau e Zhuhai, 

irão submeter a exame médico (Despacho do Chefe do Executivo n.º 40/2020); 

 

 

19 de março,  após 40 dias sem novos casos de Covid-19, Macau 

regista 7 novos casos importados 

 

 

18 de março 

 Proibição da entrada em Macau a todos os indivíduos não residentes, com exceção 

dos residentes do Interior da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong 

e da região de Taiwan, bem como dos titulares do Título de Identificação de 

Trabalhador Não Residente (Despacho do Chefe do Executivo n.º 73/2020); 

 

16 de março 

 Reabertura gradual dos espaços de oferta cultural, com várias medidas do controlo 

do número máximo de entradas nos mesmos; 

 

15 de março 

 Ao longo do mês de fevereiro e março, a lista de países a cujos passageiros era 

aplicada a regra de observação médica durante 14 dias em local designado, conforme 

exigências da autoridade de saúde foi aumentando gradualmente, considerando o 

https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/07/despce.asp#39
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/11/despce.asp#73
https://www.gov.mo/pt/noticias/224119/
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aumento de casos em vários pontos do mundo, estendendo-se a passageiros 

provenientes da Europa (Lista de países em alerta nível 2); 

 

12 de março 

 Medida de apoio às pequenas e médias empresas a fazerem face ao incidente da 

Infecção por Novo Tipo de Coronavírus, é fixado o prazo de candidatura ao plano de 

bonificação de juros de créditos bancários para as pequenas e médias empresas, 

com início na data de entrada em vigor do presente despacho e duração de seis 

meses - o limite máximo do montante total dos créditos cuja concessão de 

bonificação de juros é autorizada é de 10 mil milhões de patacas (Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 66/2020);  

 

11 de março 

 Atribuição provisória do subsídio de consumo aos residentes da RAEM - para fazer 

face a vários custos, de entre eles a água, eletricidade, gás natural, combustíveis, 

serviços de telecomunicações e serviços de radiodifusão televisiva e sonora 

(Regulamento Administrativo n.º 6/2020);  

 

6 de março 

 Suspensão de alguns serviços das estações CTT; 

 

2 de março 

 Serviços públicos retomaram os serviços essenciais ao público e, durante o período 

de combate contra a epidemia causada pelo Covid-19, os cidadãos ficam obrigados 

à mediação de temperatura e preenchimento de declaração de saúde à entrada 

nesses serviços; 

 

 

https://www.gov.mo/pt/noticias/224241/
https://www.economia.gov.mo/pt_PT/web/public/pg_sme_bjcf_intro?_refresh=true
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/11/despce.asp
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/11/despce.asp
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/11/regadm06.asp
https://www.gov.mo/pt/noticias/223520/
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29 de fevereiro 

 Passageiros provenientes ou que tenham estado, nos últimos 14 dias, em Itália ou no 

Irão, foram sujeitos a observação clínica de isolamento durante 14 dias, sem prejuízo 

de outras medidas de prevenção da epidemia por parte do Governo da RAEM; 

 

25 de fevereiro 

 Os indivíduos que tenham estado na Coreia do Sul, Hong Kong ou Taiwan, nos 14 

dias anteriores à entrada em Macau, devem efetuar, a pedido dos Serviços de 

Saúde, observação clínica nos locais indicados em Macau, com a duração de 14 dias 

sem prejuízo de outras medidas de prevenção da epidemia por parte do Governo da 

RAEM ou dos Serviços de Saúde (anúncio); 

 

20 de fevereiro 

 Os titulares do Título de Identificação de Trabalhador Não Residente que tenham 

estado no Interior da China nos 14 dias anteriores à sua entrada em Macau, serão 

sujeitos à observação médica durante 14 dias em locais a indicar pelos Serviços de 

Saúde na Cidade de Zhuhai e depois só serão autorizados a entrar em Macau, 

mediante apresentação de um documento comprovativo (de não serem portadores 

do COVID-19) médico emitido pela autoridade de saúde de Zhuhai (Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 40/2020); 

 Início da reabertura faseada de 38 dos 41 casinos existentes em Macau até ao dia 9 

de Março, informou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ); 

 

16 de fevereiro 

 Estabelecimento do Sistema Eletrónico para Declaração de Saúde;  

 

 

 

https://www.gov.mo/pt/noticias/225162/#&gid=1&pid=1
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/07/despce.asp#39
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/07/despce.asp#39
https://www.gov.mo/pt/promocoes/declaracao-de-saude/
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12 de fevereiro 

 O Departamento de Educação Superior da RAE de Macau decidiu adiar o exame 

conjunto das quatro universidades para o ano letivo de 2020/2021 entre 16 de abril e 

19 de abril, após discussão com as quatro universidades, nomeadamente 

Universidade de Macau (UM), Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Estudos 

de Turismo e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; 

 

7 de fevereiro 

 Medidas para as empresas: prorrogação, até ao dia 31 de março, do prazo para a 

entrega, pelas entidades patronais, durante os meses de janeiro e fevereiro de cada 

ano, da relação nominal modelo M3/M4 dos empregados ou assalariados do 

Imposto Profissional – 1.º grupo, referente ao ano de 2019, a quem, no ano 

anterior, hajam pago ou atribuído qualquer remuneração ou rendimento (Despacho 

do Secretário para a Economia e Finanças n.º 19/2020); 

 

4 de fevereiro 

 Encerramento, a partir do dia 5 de fevereiro, dos cinemas, teatros, parques de 

diversão em recintos fechados, salas de máquinas de diversão e jogos em vídeo, 

cibercafés, salas de jogos de bilhar e de bowling, estabelecimentos de saunas e de 

massagens, salões de beleza, ginásios de musculação, estabelecimentos de saúde e 

caraoque, bares, clubes noturnos, discotecas, salas de dança e cabaret (Despacho 

do Chefe do Executivo n.º 27/2020);  

 

31 de janeiro 

 Recomendação do governo para as pessoas ficarem em casa, saindo estritamente 

para compra de bens essenciais, entre outros, com o uso obrigatório de máscara na 

via pública – foi dado o exemplo dos trabalhadores da função pública, que não 

desempenhavam funções de necessidade básica, por forma a motivar o mesmo 

https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/07/despsef.asp#19
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/07/despsef.asp#19
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/05/despce.asp#27
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/05/despce.asp#27
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procedimento nas entidades privadas, medida prevista até ao dia 7 de fevereiro 

(prazo estendido) 

 

30 de janeiro 

 O Departamento de Educação Superior (DSES) adia o reinício das aulas presenciais, 

do Ensino Superior, para 11 de de fevereiro, devendo utilizar alternativas digitais, 

prazo posteriormente estendido até nova indicação; 

 

26 de janeiro 

 Restrição do acesso aos casinos de indivíduos que nos 14 dias anteriores à sua 

entrada na Região Administrativa Especial de Macau tenham visitado a Província de 

Hubei do Interior da China (Despacho do Chefe do Executivo n.º 26/2020); 

  

24 de janeiro 

 Encerramento de espaços culturais e desportivos - todas as bibliotecas e espaços 

culturais, o Museu Marítimo, o Museu das Forças de Segurança de Macau e o 

Museu dos Bombeiros; 

 Encerramento das escolas de ensino não superior, por parte da DSEJ, com reinício 

previsto a 11 de fevereiro – no entanto o prazo estendeu-se, sendo o novo prazo 

faseado: 30 de março para os estudantes do 12.º ano, 13 de abril para as aulas de 

ensino secundário, 20 de abril para o básico, 27 de abril para o ensino primário e 4 

de maio para o ensino infantil e especial; 

 

23 de janeiro 

 O plano para assegurar fornecimento de máscaras aos residentes de Macau foi 

iniciado: Os cidadãos, com os seus BIRs, quer permanente, quer não permanente, e 

os trabalhadores não residentes, com título de identificação de trabalhador não-

residente (Blue Card), através do registo puderam assim comprar 10 máscaras por 

pessoa e por dez dias numa das 56 farmácias convencionais em Macau. 

https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/03/extra/despce.asp#26
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22 de janeiro: Primeiro caso de infeção por Covid-19 

 

21 de janeiro 

 Criação do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, 

responsável pela planificação global, orientação e coordenação das ações das 

entidades públicas e privadas, no âmbito da prevenção, controlo e tratamento das 

infeções por novo tipo de coronavírus (Despacho do Chefe do Executivo n.º 

23/2020); 

 

6 de janeiro 

 Flexibilidade fiscal e administrativa: prorrogação, até ao dia 31 de março, do prazo 

para a entrega das declarações de rendimentos modelo M/5 dos contribuintes do 

1.º Grupo cujos rendimentos provenham de mais de uma entidade pagadora, bem 

como do 2.º Grupo sem contabilidade organizada, relativamente aos rendimentos 

auferidos em 2019 (Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 

1/2020);  

 

4 de janeiro  

 Serviços de Saúde aplicam as medidas de controlo de temperatura corporal a todos 

os condutores e turistas que atravessam, por via terrestre, as zonas de entrada dos 

vários postos fronteiriços, tais como das Portas do Cerco, Ponte de Hong Kong-

Macau-Zhuhai, Zona Industrial Transfronteiriça e Posto Fronteiriço de Cotai, com o 

apoio do pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública; 

 Aprovação de medidas de contenção do novo coronavírus em Macau, medidas 

especiais a partir das 00h00 do dia 5 de fevereiro de 2020 (Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 27/2020): 

 Encerramento dos recintos autorizados para a prática da atividade de jogo pelo 

Governo da RAEM (regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino; 

https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/03/despce.asp#23
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/03/despce.asp#23
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/02/despsef.asp#1
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/02/despsef.asp#1
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/05/despce.asp#27
https://bo.io.gov.mo/bo/i/2020/05/despce.asp#27
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 Encerramento de vários estabelecimentos de cultura e lazer, nomeadamente: 

cinemas, teatros, parques de diversão em recintos fechados, salas de máquinas de 

diversão e jogos em vídeo, cibercafés, salas de jogos de bilhar e de bowling, 

estabelecimentos de saunas e de massagens, salões de beleza, ginásios de 

musculação, estabelecimentos de saúde e caraoque, bares, clubes noturnos, 

discotecas, salas de dança e cabaret; 

 

1 de janeiro 

 No Aeroporto Internacional de Macau começaram-se a realizar o controlo de 

temperatura corporal e vigilância sanitária a todos os passageiros de voos 

provenientes de Wuhan e reforço os recursos humanos nos vários postos 

fronteiriços, sobretudo no aeroporto, para fortalecimento das medidas de inspeção 

sanitária e de quarentena de saúde, alargando-se a todos os visitantes, provenientes 

de voos do Interior da China, a 21 de janeiro; 
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https://www.gov.mo/pt/navegacao/informacoes-e-publicacoes-do-governo/
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https://observador.pt/2020/05/07/macau-injeta-34-milhoes-de-euros-no-comercio-

local-com-cartao-de-consumo-anticrise/  

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1471035/macau-doa-mascaras-e-

equipamentos-de-protecao-aos-paises-lusofonos 

https://www.lusa.pt/article/UsakVp8~Z3tIrBuqmd7IJTMSZM5iuSI1/covid-19-

peregrina%C3%A7%C3%A3o-do-13-de-maio-em-macau-com-transmiss%C3%A3o-

online-e-sem-p%C3%BAblico  

https://www.lusa.pt/article/HWcv6vii0QjuHAiNxSOULDMSZM5iuSI1/covid-19-

empres%C3%A1ria-de-macau-emily-kuo-vong-doa-ventiladores-a-portugal 

https://www.gov.mo/pt/noticias/228518/ 

https://www.gov.mo/pt/noticias/228949/ 

https://www.lusa.pt/article/HmyPd_fOp7IFB2cAHjX8ZTMSZM5iuSI1/covid-19-receita-

de-macau-em-impostos-sobre-o-jogo-cai-quase-para-metade-at%C3%A9-abril 

https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-macau-anuncia-alivio-de-

restricoes-fronteiricas-ao-31-o-dia-sem-casos/ 

https://www.gov.mo/pt/noticias/229206/  

https://www.gov.mo/pt/noticias/229549/  
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