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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Reforço das garantias de emprego dos guias turísticos 

 

O desenvolvimento saudável do sector do turismo de Macau é fruto dos esforços 

dos seus operadores, ao longo dos anos. Com o esforço do Governo na recuperação 

do sector do turismo e no aprofundamento da integração transfronteiriça “Turismo +”, 

prevê-se que sejam necessários mais operadores turísticos para apoiar o 

desenvolvimento do sector. Por outro lado, devido aos incidentes ocorridos 

anteriormente em Hong Kong e ao surto epidémico que surgiu há mais de dois anos, 

o ambiente de trabalho dos guias turísticos e dos restantes trabalhadores do sector 

foi gravemente afectado, e estes, para sobreviverem, tiveram de optar por outros 

trabalhos. Todavia, devido às suas capacidades e condições, algumas pessoas não 

conseguem adaptar-se a outros postos de trabalho e acabam permanentemente 

desempregadas. Se esta situação continuar e não forem tomadas medidas fortes para 

garantir quer o emprego e a formação dos operadores do sector do turismo, incluindo 

os guias turísticos, quer a reserva de mais quadros qualificados para o sector do 

turismo, a recuperação e o desenvolvimento saudável deste sector vão ser, de certa 

forma, prejudicados.  

Nos últimos dois anos, a Direcção dos Serviços de Turismo e a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais têm adoptado muitas medidas e empregado 

muitos esforços para ajudar os operadores do sector do turismo, incluindo os guias 

turísticos, a ultrapassarem as dificuldades de sobrevivência, trabalho esse que 

merece o nosso reconhecimento. Todavia, espero que o Governo continue a rever e 

a optimizar essas medidas, e a fazer balanços das experiências adquiridas, a fim de 

salvaguardar o nível e a qualidade dos postos de trabalho dos operadores do sector 

do turismo, incluindo os guias turísticos, e de reforçar a formação de talentos, assim 

como que continue a reservar uma quantidade suficiente de talentos para responder 

ao futuro desenvolvimento do sector, para estes se tornarem num forte suporte para 

acelerar a recuperação do sector e o seu desenvolvimento sustentável e saudável no 
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futuro. 

Com vista a manter quer a estabilidade do emprego quer a melhor reserva de 

quadros qualificados necessários para o futuro do sector em causa, interpelo sobre o 

seguinte: 

1. Nos termos do Regulamento Administrativo que regula o Plano de formação 

subsidiada, os interessados podem participar duas vezes em acções de formação. 

Tendo em conta o impacto contínuo da epidemia e as reais necessidades da 

sociedade, há que aumentar o número de vezes de participação para os 

desempregados de longa duração, a fim de manter a subsistência destes, incluindo 

os guias turísticos, e criar alicerces para a estabilidade do emprego. Será possível 

fazê-lo? 

2. Tendo em conta a rápida integração transfronteiriça “Turismo +” nas áreas do 

desporto, das convenções e exposições, das indústrias culturais e criativas, do 

comércio electrónico e da medicina, entre outras, é necessário reforçar a formação de 

talentos em novos ramos do turismo. Assim sendo, o Governo da RAEM deve 

ponderar sobre a implementação de alguns cursos de formação específica e 

prospectiva, no sentido de formar mais talentos para responder às futuras 

necessidades do sector, por exemplo, criar cursos de formação de guias turísticos na 

área do desporto, a fim de acelerar o desenvolvimento do turismo desportivo. O 

Governo vai fazê-lo? 

3. O Governo da RAEM deve criar mais emprego assente no princípio “trabalho 

sim, caridade não”, no sentido de apoiar os desempregados a manterem a sua 

subsistência e de, através do plano de formação de talentos para as indústrias 

emergentes, orientar, de forma ordenada, a formação de talentos para a respectiva 

articulação com o desenvolvimento das indústrias. Vai fazê-lo? 

4 de Março de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


