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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

O Governo deve tomar a iniciativa de exigir às concessionárias do jogo que 

“absorvam” os trabalhadores desempregados das salas VIP, de os ajudar a 

obter a indemnização por despedimento e de lançar mais medidas para apoiar 

os residentes desempregados 

 

Recentemente, o nosso gabinete recebeu muitos pedidos de ajuda de 

trabalhadores, desempregados devido ao encerramento de várias salas VIP. Face ao 

forte impacto do incidente na situação económica e na vida de muitas famílias, 

apresentei, no plenário do dia 16 de Dezembro de 2021, uma intervenção antes da 

ordem do dia, propondo que o Chefe do Executivo tomasse medidas urgentes, para 

exigir a intervenção da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e da 

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), no sentido de as 

concessionárias do jogo “absorverem” os trabalhadores das salas VIP 

recém-desempregados. 

É de sublinhar que, após o retorno de Macau, a indústria do jogo tem sido o pilar 

da economia, e os trabalhadores das salas VIP contribuíram consideravelmente para 

o desenvolvimento socioeconómico, trabalhando incansavelmente num regime de 

turnos. Em consequência desse regime de trabalho, muitos deles têm doenças 

ocupacionais e problemas de saúde, para não falar dos encargos pesados da família, 

nomeadamente, as despesas diárias, as elevadas prestações ou renda de casa, e o 

sustento dos filhos pequenos e pais idosos. Nalgumas famílias, ambos os cônjuges 
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trabalhavam em salas VIP, ficando ao mesmo tempo sem emprego, e estão com 

dificuldades em manter as condições básicas de vida, devido à perda total da fonte 

de rendimento. Acresce que, face à situação instável da pandemia, a curto prazo, é 

muito difícil encontrar novo emprego. 

Muitos trabalhadores das salas VIP Suncity relataram-nos que não conseguiam 

encontrar novo emprego, uma vez que, após o “despedimento camuflado”, foi 

impossível à Suncity emitir o comprovativo de despedimento. Mais grave ainda, os 

trabalhadores ainda têm de recuperar o salário de Novembro, que a Suncity não 

pagou, bem como o fundo de previdência e a indemnização por despedimento. Esta 

situação deixou os trabalhadores num impasse, pois, sem o comprovativo de 

despedimento, não conseguem encontrar novo emprego, nem é possível pedir à 

Suncity o salário em falta, o fundo de previdência e a devida indemnização por 

despedimento. 

De acordo com uma reportagem, até 4 de Janeiro de 2022, mais de 700 

trabalhadores desempregados das salas VIP fizeram o respectivo registo na DSAL, 

mas ainda não conseguiram uma solução adequada. Alguns trabalhadores 

consideram que o trabalho recomendado pela DSAL é completamente incompatível 

com a sua área profissional. Alguns foram à entrevista para o trabalho recomendado 

pela DSAL, mas estão numa longa espera. Estas medidas são, portanto, inúteis para 

resolver o desemprego. Não se pode esquecer que muitos trabalhadores têm anos 

de experiência e, por isso, face à particularidade desta situação, a solução do 

Governo deve ser mais concreta, nomeadamente, exigir às concessionárias que 

“absorvam” os trabalhadores desempregados das salas VIP, permitindo assim que 
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eles continuem a potenciar a sua preciosa experiência, e superem as dificuldades 

acarretadas pelo desemprego e pela pandemia. 

Face às dificuldades económicas e ao impasse que estes trabalhadores estão a 

enfrentar, a DSAL e a DICJ devem tomar medidas e actuar efectivamente para 

resolver os problemas. Não nos esqueçamos de que as salas VIP não podiam 

funcionar nas concessionárias do jogo sem o consentimento das mesmas. A DSAL e 

a DICJ devem tomar a iniciativa de negociar com as concessionárias, para elas 

assumirem as responsabilidades sociais, no sentido de dar postos de trabalho da 

área profissional aos trabalhadores desempregados das salas VIP, em resultado do 

“despedimento camuflado”. 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando, que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, 

sobre o seguinte: 

1. Para fazer face à avalanche de desemprego relacionada com as salas VIP e 

ajudar os trabalhadores desempregados a encontrar novo emprego da sua área 

profissional, além das medidas de colocação profissional da DSAL, que são pouco 

específicas, que outras medidas é que o Governo vai adoptar? Por exemplo, vai 

entrar em contacto com as concessionárias do jogo, exigindo que forneçam postos de 

trabalho correspondentes aos dos trabalhadores desempregados ou, através dum 

plano sistemático, encontrar postos de trabalho que sejam da área profissional, para 

que os trabalhadores potenciem a sua experiência e não permaneçam no 

desemprego. Vai fazê-lo? 
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2. Muitos trabalhadores das salas VIP Suncity foram despedidos de forma 

camuflada e não conseguem recuperar o salário em falta, nem o fundo de 

previdência e a indemnização por despedimento. Que medidas especiais é que o 

Governo vai adoptar, para apoiar os trabalhadores da Suncity e das outras salas VIP 

a recuperar os referidos direitos? Por exemplo, através dos 18 fundos públicos, vai 

adiantar o pagamento do salário, do fundo de previdência e da indemnização, para 

que os trabalhadores aguentem a passagem do Ano Novo Lunar. Vai fazê-lo? Mais, 

de que medidas ou instruções concretas é que o Governo dispõe, para resolver o 

impasse desses trabalhadores, isto é, sem o comprovativo de despedimento, não 

conseguem encontrar novo trabalho, nem recuperar o salário, o fundo de previdência 

e a indemnização por despedimento? 

3. A situação instável da pandemia está a abalar significativamente a economia 

de Macau. De acordo com um inquérito da Direcção dos Serviços de Estatística e 

Censos, entre Setembro e Novembro de 2021, a taxa de desemprego dos residentes 

manteve-se nos 3,8 por cento. Que medidas especiais é que o Governo vai adoptar 

para apoiar os desempregados? Vai, por exemplo, cortar o número de trabalhadores 

não residentes nas concessionárias do jogo e dar prioridade aos trabalhadores 

residentes no preenchimento das vagas, para que os residentes desempregados 

ultrapassem o difícil momento da pandemia. Vai fazê-lo? 

5 de Janeiro de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

José Maria Pereira Coutinho 


