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INTERPELAÇÃO ORAL  

Aproveitar bem a taxa de contratação de trabalhadores não residentes para 

promover a formação de talentos 

 

Com a entrada em vigor da Lei da contratação de trabalhadores não residentes, 

em 26 de Abril de 2010, o empregador ficou sujeito ao pagamento de uma taxa de 

contratação por cada trabalhador não residente (TNR) efectivamente contratado, a 

qual reverte para fins de segurança social. Para além da dispensa do pagamento da 

taxa de contratação para os empregadores que contratam trabalhadores domésticos 

não residentes e da redução de 50 por cento da taxa de contratação para os 

empregadores da indústria transformadora, todos têm de pagar mensalmente ao 

Fundo de Segurança Social (FSS) uma taxa de contratação de 200 patacas por cada 

TNR. Depois, com a entrada em vigor do Regime de garantia de créditos laborais em 

2015, o FSS começou a transferir, semestralmente, 5 por cento da taxa de contratação 

para o Fundo de Garantia de Créditos Laborais, a fim de assegurar que os familiares 

dos trabalhadores não percam a sua protecção, no caso em que o trabalhador fique 

ferido ou morto por acidente de trabalho ou doença profissional, devido ao 

incumprimento por parte do devedor.  

Com vista a que este recurso específico não se destine apenas à protecção social 

e de desemprego, mas também assegure e incentive a valorização das funções dos 

trabalhadores locais, a fim de reforçar as suas capacidades e aumentar a vitalidade e 

competitividade das empresas locais, espero que o Governo utilize, devida e 

precisamente, este dinheiro proveniente da taxa de contratação, no âmbito da 
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formação de talentos. Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Qual é o ponto de situação dos saldos acumulados e da utilização da referida 

taxa de contratação de TNR? 

2. O Governo pensa em aplicar o dinheiro proveniente dessa taxa em mais acções 

de formação de talentos, especialmente para acelerar o desenvolvimento da 

diversificação adequada da economia de Macau e reforçar a formação de quadros 

qualificados que correspondam às necessidades das quatro indústrias? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chui Sai Peng Jose 

 

 


