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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pela  

Sra. Deputada à Assembleia Legislativa Lo Choi In 

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

escrita apresentada em 17 de Novembro de 2021 pela Sra. Deputada Lo Choi In, encaminhada 

através do ofício da Assembleia Legislativa n.°161/E102/VII/GPAL/2021, de 26 de Novembro de 

2021, e recebida em 26 de Novembro de 2021 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

Face ao impacto no mercado de trabalho provocado pela epidemia da pneumonia causada pelo 

novo tipo de coronavírus, foram lançadas e melhoradas, pelo Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau, várias medidas de apoio aos residentes afectados, quer no acesso ao emprego, 

quer nas acções de formação, designadamente o emparelhamento de emprego, sessões de 

emparelhamento de emprego para os sectores de actividade, acções de recrutamento de grande 

envergadura, bem como planos de estágio para jovens, entre outros, de modo a ajudar os residentes 

afectados pela epidemia a encontrarem ou mudarem o emprego com a maior brevidade possível.  

A par disso, a DSAL, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 33/2020, lançou em 

Setembro de 2020 o “Plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade” e o “Plano 

de formação subsidiada orientada para o aumento das competências técnicas”, visando, mediante a 

realização dessas formações, dar apoio aos desempregados afectados pela epidemia, graduados das 

instituições de ensino superior, trabalhadores no activo e profissionais liberais para aumentarem as 

suas competências técnicas profissionais e para a sua a reintegração no mercado de emprego.  

Quanto aos programas de formação, a DSAL irá, em articulação com a situação do mercado de 

trabalho, organizar cursos de formação em resposta à sua procura, particularmente cursos na área de 

construção civil em consonância com a realização das obras públicas, bem como cursos de formação 

relacionados com o consumo da população, por exemplo, com o sector de restauração.  

Entre Setembro de 2020 e Novembro de 2021, totalizaram 7 429 indivíduos participados nos 

planos de formação subsidiada, dos quais 5 251 no “Plano de formação subsidiada orientada para a 

empregabilidade”, tendo 3 302 procedido ao registo para pedido de emprego através desses planos, 

dos quais 130 recusaram o serviço de emparelhamento profissional enquanto 2 787 aceitaram, sendo 

que 1 084 conseguirem o emprego, dos quais 622 indivíduos encontraram o emprego por si próprio 

ou exploraram um negócio por conta própria. Quanto aos candidatos que não conseguirem o 

emprego, as razões devem-se principalmente à falta de qualificações, de conhecimentos e 

capacidades linguísticas necessárias, entre outras.   
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A DSAL irá prestar atenção contínua à mudança de oferta e procura dos trabalhadores no 

mercado de trabalho, mantendo um contacto estreito com os sectores no sentido de acompanhar o 

desenvolvimento mais recente do mercado, proporcionado atempadamente aos residentes com 

necessidades apoios no emprego e medidas de formação. Ademais, as opiniões e sugestões 

apresentadas pelos deputados e pelos sectores de sociedade em prol de uma estabilização de emprego 

e um aumento da competitividade dos residentes, todas serão ouvidas com atenção e analisadas em 

conjugação com a situação real de Macau. 

16 de Dezembro de 2021. 

  O Director da DSAL,  

Wong Chi Hong 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


