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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Optimização das políticas de emprego e promoção do emprego dos residentes 

 

 De acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a 

taxa de desemprego em Macau atingiu 4,1% no quarto trimestre do ano passado, 

registando uma subida de 0,2% relativamente ao trimestre anterior e voltando ao seu 

ponto mais alto das estatísticas trimestrais da última década. Assim, a taxa de 

desemprego subiu 0,1%, ou seja, subiu para 4%. Nos últimos meses, devido à 

epidemia e a diversos factores, as condições de emprego nos sectores do jogo, 

construção civil, turismo, pesca e também na área administrativa foram ainda mais 

afectadas, e para além disso, há muitos estudantes finalistas que vão entrar, 

sucessivamente, no mercado de trabalho, portanto, o risco de desemprego pode 

aumentar em Macau. 

 De acordo com o Relatório sobre as Perspectivas Sociais e de Emprego no 

Mundo - Tendências 2022, publicado pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), tendo em conta que o grande impacto da pandemia no mercado de trabalho 

global não parou, a recuperação deste mercado será lenta e incerta; ainda segundo o 

mesmo Relatório, os prejuízos potenciais mantêm-se no mercado de trabalho, por isso, 

a pobreza e a desigualdade são uma preocupação; muitos empregados foram 

obrigados a mudar de emprego, devido à prolongada recessão nos sectores onde 

trabalhavam; assim, apela-se à comunidade internacional para assumir, partindo da 

crise, uma atitude inclusiva para a concretização de políticas centradas no ser humano, 
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com vista a impulsionar a recuperação económica. 

 Segundo as informações divulgadas recentemente pela Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais (DSAL), nos últimos dois meses esta organizou diversas 

sessões de emparelhamento profissional, 24 no total, que contribuíram para ajudar 

610 residentes a encontrar emprego. Em resposta ao ambiente de emprego difícil 

neste contexto de pandemia, a DSAL acabou por adoptar várias medidas, incluindo o 

lançamento de programas de formação e assistência, com vista a incentivar os 

residentes a participarem na formação e a ajudá-los a encontrar emprego ou a mudar 

de emprego, e estes esforços merecem reconhecimento. Porém, o desemprego 

estrutural é proeminente, e muitos residentes queixam-se do actual regime dos 

trabalhadores não residentes. Mais, como muitos candidatos não ficaram satisfeitos 

com as remunerações nem com os postos de trabalho oferecidos, os resultados do 

emparelhamento profissional não foram satisfatórios e muitas pessoas continuam 

desempregadas. 

Face à continuidade da epidemia e à nova normalidade económica, proponho ao 

Governo que, em primeiro lugar, empregue esforços para promover, activamente, a 

recuperação económica e o desenvolvimento das indústrias emergentes, criando mais 

postos de trabalho para os residentes e jovens locais; em segundo lugar, deve reforçar 

a formação de recursos humanos e quadros qualificados, criar mais cursos de 

formação profissional para diferentes sectores e níveis, e recorrer à colaboração entre 

a escola e as empresas para aumentar a competitividade dos residentes no acesso 

ao emprego e promover o desenvolvimento da mão-de-obra local; e em terceiro lugar, 

deve aperfeiçoar o regime de gestão de trabalhadores não residentes, e proceder a 
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uma análise da situação do emprego em diversos sectores, com vista a devolver os 

bons postos de trabalho aos residentes que têm toda a vontade de os assumir, em 

prol da optimização do ambiente de emprego dos residentes de Macau.     

 

  Com vista a promover o emprego dos residentes, interpelo, então, as 

autoridades, sobre o seguinte: 

1. Para resolver o problema do desemprego estrutural, há que, para além da 

criação de vagas, melhorar a articulação entre a formação profissional e os 

postos de trabalho. Em relação à oferta de cursos, há que escolher programas 

de formação que se adeqúem às necessidades do desenvolvimento económico 

e do mercado de trabalho e que proporcionem boas condições e perspectivas de 

emprego. A par disso, os cursos oferecidos devem contribuir para ajudar os 

formandos finalistas dos cursos a integrar-se, sem sobressaltos, no mercado de 

trabalho. Só assim se pode fazer surtir o efeito de emparelhamento profissional. 

Os vários programas de formação lançados pelas autoridades produziram, já, 

alguns efeitos, porém, ainda há espaço para melhoria. Para o efeito, as 

autoridades devem proceder à optimização das actuais medidas de formação, 

por exemplo, continuar a melhorar os cursos de formação subsidiados, colaborar 

com as empresas na oferta de mais cursos de "formação remunerada em 

serviço”, bem como melhorar o "Plano de Estágio `Criar Melhores Perspectivas 

de Trabalho’”, em particular, alargar o âmbito de aplicação e o objecto. Como é 

que tudo isto vai ser feito? 

2. Neste contexto de epidemia, a taxa de desemprego mantém-se elevada, e a 
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importação de trabalhadores não residentes e as deficiências na sua gestão 

terão um impacto directo no emprego dos residentes. Por exemplo, alguns 

trabalhadores locais da construção civil queixam-se de que é dada autorização 

à importação excessiva de trabalhadores indiferenciados, o que afecta 

directamente a sua subsistência; e segundo informações de outros 

trabalhadores, actualmente, muitos trabalhadores não residentes estão a 

trabalhar no sector da venda a retalho, nomeadamente, na venda de produtos 

de marcas de luxo, e também estão a assumir cargos de chefe de cozinha, etc., 

e, de facto, há muitos residentes interessados em ocupar esses postos de 

trabalho. As autoridades devem então empregar esforços para devolver esses 

postos de trabalho aos residentes. Como é que vão fazê-lo? A par disso, as 

autoridades recorreram à plataforma de emparelhamento profissional online e 

offline para aumentar os casos de sucesso. Quais foram os resultados?    

 

24 de Fevereiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


