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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Leong Sun Iok 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo, relativamente à 

interpelação escrita apresentada em 21 de Outubro de 2021 pelo Sr. Deputado Leong Sun 

Iok, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

020/E14/VII/GPAL/2021, de 26 de Outubro de 2021, e recebida em 26 de Outubro de 

2021 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem prestado 

sempre atenção ao impacto da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de 

coronavírus no emprego dos residentes, tendo a DSAL, em resposta às mudanças do 

mercado de trabalho, colaborado atempadamente com outros serviços públicos na recolha 

de dados referentes à procura de mão-de-obra para, através destes, criar mais postos de 

trabalho para que os residentes sejam contratados. A título de exemplo, em articulação 

com a realização de obras públicas e o seu andamento, actualiza-se de imediato os dados 

recolhidos sobre a procura de mão-de-obra com recurso ao mecanismo de comunicação 

permanente com os serviços responsáveis pelas obras, para que sejam encaminhados com 

precisão os candidatos idóneos para entrevista e reforçadas as inspecções, promovendo 

em conjunto a contratação prioritária dos residentes com competências técnicas por parte 

dos empreiteiros. Entre Janeiro e Outubro de 2021, foram contactados um total de 1 530 

candidatos a emprego, dos quais 642 compareceram à entrevista e 330 foram contratados. 

Ademais, até ao presente momento, estão reunidos mais de 1 000 postos de trabalhados 

para os projectos de obras públicas, envolvendo principalmente os cargos de assentador 

de tijolo, carpinteiro de cofragem, armador de ferro e electricista, entre outros. Os 

respectivos emparelhamentos de emprego serão realizados a curto prazo. 

Concomitantemente, com o propósito de ajudar mais residentes a encontrar emprego 

num curto período de tempo, a DSAL organiza também sessões específicas de 

emparelhamento de emprego e acções de recrutamento de grande envergadura para além 
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do emparelhamento habitual de emprego. Entre Janeiro e Outubro de 2021, foram 

organizadas 29 sessões específicas de emparelhamento de emprego destinadas a diferentes 

sectores e profissões, sobretudo, a segurança e administração de propriedades, a 

restauração, o comércio a retalho e a hotelaria, entre outros, tendo 725 pessoas 

comparecido à entrevista e 395 sido contratadas; enquanto foram realizadas 14 acções de 

recrutamento de grande envergadura, em conjunto com as seis empresas de lazer, tendo 

1334 pessoas comparecido à entrevista e 440 sido contratadas. Entre Janeiro e Outubro de 

2021, registaram-se 2 869 pessoas contratadas através do emparelhamento habitual de 

emprego, das sessões específicas de emparelhamento de emprego e das acções de 

recrutamento de grande envergadura. 

Por outro lado, o Governo da RAEM lançou no primeiro semestre do corrente ano o 

“Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade 

de vida da população 2021” e, foram tomadas nos últimos dias, oito medidas de apoio a 

pequenas e médias empresas e a trabalhadores com renumeração baixa, com vista a 

manter, através dos apoios dados, a sobrevivência dos estabelecimentos comerciais, 

assegurar o emprego e atenuar as dificuldades da população. A par disso, o Governo da 

RAEM aumentou o investimento de recursos nas obras públicas com o objectivo de 

proporcionar ainda mais postos de trabalho. 

O Governo da RAEM continuará a acompanhar de perto a evolução epidémica e o 

último desenvolvimento na área económica e no mercado de trabalho de Macau, 

procedendo, oportunamente, à avaliação da eficácia das medidas tomadas. 

9 de Novembro de 2021. 

  O Director da DSAL, 

 

Wong Chi Hong 

 


