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À medida que diferentes sectores retomam os seus negócios e operações, o esforço 
de prevenção do surto epidémico em Macau entra numa nova fase. Na minha opinião, 
é um resultado promissor não ter nenhum novo caso confirmado de COVID-19 em 
Macau durante muitos dias consecutivos, graças à política apropriada e às medidas 
adequadas de prevenção do Governo da RAEM, bem como ao esforço de diversos 
sectores e residentes para implementar essa política de prevenção. Além disso, os 
esforços árduos e a dedicação do pessoal médico local e outro pessoal da linha de frente 
também não podem ser ignorados. Por isso, sugiro às autoridades que homenageiem os 
indivíduos de destaque das unidades de serviços e dos diferentes sectores que 
contribuíram para a prevenção e controlo da epidemia da COVID-19, depois do surto 
epidémico diminuir, exaltando o seu espírito profissional e a sua contribuição abnegada 
para a prevenção da epidemia. 
 

Além de políticas elaboradas em tempo útil e medidas adequadas, acredito que as 
medidas de prevenção do surto epidémico estão a produzir efeitos gradualmente. A 
colaboração de vários sectores e residentes assim como os trabalhos árduos da área de 
saúde local e outro pessoal da linha de frente também são cruciais para uma prevenção 
eficaz. Em particular, os profissionais de saúde e outros trabalhadores da linha de frente 
são dignos de admiração e respeito por permanecerem na linha de frente e firmes nas 
suas funções, quando a epidemia estava a evoluir rapidamente, procurando manter o 
funcionamento normal dos serviços médicos e outros serviços de emergência em Macau. 
Sugiro que as autoridades considerem homenagear essas unidades de serviços e 
indivíduos notáveis após a epidemia passar, aplaudindo o seu espírito profissional de 
cumprimento do dever de servir a comunidade, ou alternativamente realizar diversas 
actividades para revelar boas acções de boas pessoas em toda a comunidade durante a 



 

crise da COVID-19, para espalhar assim boa vontade e amor pela comunidade e tirar o 
melhor proveito das energias positivas da população na sociedade. 
 


