
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐03‐04‐Wong Kit Cheng (P) LB MMC  1 

 

INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS DO AMBIENTE ECONÓMICO  

E DA EMPREGABILIDADE 

AVALIAÇÃO E ESTUDO SOBRE AS MEDIDAS PARA A RECUPERAÇÃO 

 

Segundo os mais recentes dados estatísticos sobre o emprego divulgados pelo 

Governo (de Novembro de 2021 até Janeiro de 2022), a taxa de desemprego global 

situou-se nos 3,2 por cento, e a do número de desempregados locais foi de 4,2 por 

cento, tendo-se registado em ambas um aumento de 0,1 por cento. Na realidade, 

devido ao surto da pandemia, a taxa de desemprego em Macau atingiu rapidamente 

os níveis registados no período imediatamente a seguir ao retorno da soberania do 

Território. Apesar de se ter verificado um período contínuo de descida da taxa de 

desemprego na sequência das medidas lançadas pelo Governo para “garantia do 

emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da 

população”, a situação tem sido caracterizada por uma grande instabilidade devido ao 

aparecimento de novas variantes do novo vírus da pandemia, e também à ocorrência 

frequente de surtos da doença nas regiões vizinhas. Assim, para uma microeconomia 

virada para o exterior como a de Macau, a carência de visitantes resultante da situação 

referida tem sido um factor que tem dificultado o processo de recuperação económica.  

 

É importante salientar que terminou no final do ano passado a nova ronda do 

“Plano de benefícios de consumo por meio electrónico”, que tinha sido lançado pelo 

Governo e obteve uma resposta positiva da sociedade. Todos esperavam por uma 

recuperação progressiva da economia de Macau, porém, é lamentável que, para além 

de a situação da pandemia ainda não se ter estabilizado até agora, os surtos se 
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tenham agravado nas regiões vizinhas. Segundo me referiram os proprietários de 

muitas micro, pequenas e médias empresas, o agravamento da situação 

epidemiológica em diversos momentos antes dos feriados prolongados frustrou as 

suas expectativas de melhoria dos seus negócios. Mais, tendo terminado as medidas 

de apoio implementadas pelas autoridades, e com a aproximação da época baixa do 

turismo nos meses a seguir, receiam que não conseguirão aguentar mais este Inverno 

económico resultante da pandemia. Paralelamente, nessa mesma altura ocorreu 

também o problema que afectou os promotores do jogo, acontecimento que abalou 

globalmente não só a economia como a empregabilidade dos residentes locais, 

inquietando emocionalmente a sociedade. A meu ver, o mais preocupante é a 

possibilidade de os efeitos desses acontecimentos não serem totalmente conhecidos, 

e que mais poderão surgir. Por isso, os diversos sectores da sociedade estão muito 

atentos a este assunto, e há que esclarecer se o Governo dispõe de medidas 

económicas para dar resposta a novas situações epidemiológicas, sendo também 

fundamental que, com essas medidas, a população possa estar mais confiante na 

recuperação económica. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1 – Depois de o “Plano de benefícios de consumo por meio electrónico” ter 

terminado no ano passado, as autoridades competentes devem realizar os trabalhos 

de avaliação desse plano e divulgar os respectivos resultados, para conhecer melhor 

os seus efeitos e eficácia nos diversos sectores de actividade, informações que 

poderão ser tomadas como referência para a implementação de uma nova fase de 

medidas específicas para “garantia do emprego, estabilização da economia e 

asseguramento da qualidade de vida da população”. Assim, quando é que esses 

trabalhos vão estar concluídos, sendo divulgados os respectivos resultados? Tendo 

em consideração o impacto das novas alterações da situação pandémica na 
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população e nas PME, o Governo vai antecipar a implementação das medidas com 

que se comprometeu para o benefício à população aquando da apresentação das 

Linhas de Acção Governativa, como, por exemplo, a comparticipação pecuniária e o 

reembolso dos impostos?  

 

2 – Além do disparo da taxa de desemprego que se tem constatado, registou-se 

recentemente o incidente relacionado com os promotores do jogo, que resultou numa 

maior concorrência da empregabilidade no mercado laboral. Para responder a essa 

situação, neste momento já existem a formação subsidiada e o “Plano de estágio para 

criar melhores perspectivas de trabalho”, porém, o Governo deve ainda reforçar a 

cooperação com as empresas locais e do exterior para aumentar o número de vagas 

para estágio profissional, com as necessárias medidas de subvenção, para que os 

alunos graduados em situação de desemprego, ou que se encontrem a aguardar ou 

à procura de emprego, possam reforçar as suas capacidades técnicas e adquirir 

experiência prática através de estágio profissional. Esse reforço das suas 

capacidades e a experiência profissional permitem facilitar aos interessados a 

mudança de emprego, a empregabilidade e a sua passagem de um posto de estágio 

para um de trabalho efectivo. Assim, o Governo vai considerar esse reforço de 

cooperação com as entidades empresariais? 

 

 

4 de Março de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

 

Wong Kit Cheng          


