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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aperfeiçoamento contínuo das carreiras dos 

trabalhadores da Administração Pública 

 

Os trabalhadores dos serviços públicos são activos preciosos do Governo da 

RAEM, constituindo pedra basilar importante para a manutenção do normal 

funcionamento do Governo e da sociedade em geral. Alguns trabalhadores dos 

serviços públicos esperavam que o “Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos” fosse revisto para responder às exigências decorrentes das 

mudanças sociais e do seu trabalho diário, e para promover o desenvolvimento da 

sua carreira profissional e elevar o seu moral. Neste contexto, o Governo da RAEM 

considera a optimização dos referidos regimes como uma parte importante do 

aperfeiçoamento da reforma da Administração Pública, e concluiu, no ano passado, a 

primeira fase dos trabalhos de optimização, incluindo a fusão das carreiras 

vulgarmente designadas por carreiras dos índices “195” e “260”, e procedeu à redução 

de algumas carreiras especiais e ao aperfeiçoamento do regime de concurso público, 

trabalhos estes que merecem o nosso reconhecimento. 

No entanto, as carreiras da Administração Pública de Macau são muito complexas. 

O Governo afirmou que, na próxima fase, ia estudar e analisar as carreiras do pessoal 

marítimo, do pessoal da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, dos 

distribuidores postais, etc., carreiras especiais essas que apresentam mais exigências 

e que são alvo da atenção dos Deputados, no sentido de proceder à sua revisão. No 
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entanto, até ao momento, ainda não existe qualquer plano concreto nem 

calendarização para esse estudo. Tomando como exemplo o pessoal marítimo, a 

jurisdição dos 85 km2 de áreas marítimas desde 2015 e o grande desenvolvimento do 

turismo marítimo de Macau têm conduzido a um grande aumento do seu volume de 

trabalho e a uma alteração do conteúdo e da complexidade do seu trabalho, no 

entanto, devido aos limites da carreira, os seus salários e regalias não podem ser 

melhorados de forma razoável. Por isso, em 2019, também ajudei o referido pessoal 

a melhorar o ambiente de trabalho, acompanhando os trabalhos de revisão das 

carreiras. Na sequência da conclusão da primeira fase da revisão do “Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos”, os referidos trabalhadores 

voltaram a manifestar-me a sua esperança de que os trabalhos da próxima fase 

possam ser iniciados com a maior brevidade possível. 

Mais ainda, tendo em conta a construção da Zona de Cooperação Aprofundada 

entre Guangdong e Macau em Hengqin, o Governo já destacou mais de 30 

funcionários públicos para trabalharem naquela zona, e o actual regime das carreiras, 

elaborado apenas tendo em conta a situação de Macau, não consegue satisfazer as 

necessidades do futuro desenvolvimento daquela zona. No entanto, o Governo 

afirmou que ia lutar pela apresentação de planos concretos de benefícios e regalias 

até ao final do ano passado, mas, até agora, esses planos ainda estão por divulgar. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. A primeira fase da revisão do “Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos” já está concluída, então, qual é o ponto de situação dos trabalhos 

da próxima fase? O Governo vai acompanhar de forma contínua a situação concreta 
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de trabalho dos trabalhadores dos serviços públicos e, por conseguinte, definir um 

regime de carreiras mais adequado para estes trabalhadores? 

2. Na próxima fase da revisão do “Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos”, relativamente às carreiras do pessoal marítimo, do pessoal da 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, dos distribuidores postais, etc., 

carreiras especiais estas que apresentam mais exigências e que são alvo da atenção 

dos Deputados, quais são os trabalhos a desenvolver e qual é o rumo da revisão da 

respectiva lei? 

3. Para se coadunar com a criação do novo sistema de negociação, construção 

e administração conjuntas e compartilha de resultados entre Guangdong e Macau na 

Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, as 

autoridades devem lançar carreiras ou regimes que se coadunem com o 

desenvolvimento daquela Zona, bem como planos concretos de benefícios e regalias, 

criando condições de trabalho e espaços de desenvolvimento mais adequados para 

os actuais e futuros trabalhadores dos serviços públicos de Macau na referida Zona. 

Quando é que vão fazê-lo?   

 

18 de Março de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Wong Kit Cheng 


