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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Apoio ao emprego dos jovens 

 

A persistência da epidemia traz incertezas à sociedade de Macau e uma lenta 

recuperação económica, continuando o mercado de emprego a ser afectado. De 

acordo com os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos 

(DSEC), a taxa de desemprego, entre Dezembro do ano passado e Fevereiro do 

presente ano, atingiu os 4,3 por cento, com uma subida de 0,1 por cento em relação 

ao período anterior [Nota 1], atingindo o valor mais elevado registado desde o 4.º 

trimestre de 2009. 

Para aliviar as dificuldades da população, o Governo da RAEM antecipou, a partir 

de 1 de Abril do corrente ano, a atribuição da comparticipação pecuniária do corrente 

ano, e planeia lançar, a curto prazo, o plano de benefícios de consumo por meio 

electrónico [Nota 2]. No entanto, os desempregados afectados pela epidemia, as 

pessoas que não têm trabalho suficiente ou que não conseguem entrar no mercado 

de trabalho com sucesso, além do apoio económico imediato, o que mais desejam é 

o apoio da política de emprego do Governo. Especialmente no que diz respeito ao 

emprego dos jovens, sendo monótona a estrutura industrial de Macau e devido à 

epidemia, os novos postos de trabalho no mercado são limitados, e, mesmo para os 

desempregados com experiência e habilitações literárias elevadas, a situação de 

emprego também não é assim muito optimista. Por isso, nem vale a pena falar dos 

jovens recém-licenciados e com falta de experiência profissional, pois a pressão de 
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emprego é cada vez maior. De acordo com os dados divulgados pela Direcção dos 

Serviços de Estatística e Censos (DSEC), até 28 de Março do corrente ano, a 

população desempregada, com idades compreendidas ente os 16 e os 34 anos, 

atingiu as 4900 pessoas, representando 43,7 por cento do total da população 

desempregada, e o número de desempregados do grupo etário entre os 25 e os 34 

anos subiu para 3200 [Nota 3], sendo este o nível mais alto registado desde 1992, 

situação extremamente preocupante. 

O ditado “Não adianta dar o peixe; é preciso é ensinar a pescar” indica-nos que, 

neste momento difícil de prever o fim da epidemia, para além do lançamento oportuno 

de medidas de apoio económico, deve-se apoiar os desempregados a resolverem as 

suas dificuldades na procura de emprego, pois só assim é que se pode ajudar 

realmente a população a ultrapassar as suas dificuldades. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Numa interpelação escrita apresentada, interpelei o Governo da RAEM, 

sugerindo-lhe que tomasse como referência as práticas de Hong Kong, ou 

seja, que implementasse o “Plano de emprego para jovens da Grande Baía”, 

atribuindo um subsídio às empresas participantes em função do número de 

graduados contratados e, através de medidas concretas, incentivasse os 

jovens a desenvolverem-se na Grande Baía [Nota 4]. No entanto, lamento não 

ter tido nenhuma resposta clara do Governo nem quaisquer medidas 

concretas para promover o seu desenvolvimento [Nota 5]. Face à actual 

situação de desemprego dos jovens, o Governo vai ponderar sobre as 

sugestões apresentadas? Em caso negativo, pode esclarecer à sociedade os 
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motivos que levaram a esta situação? 

2. Para além de alargar os destinatários do “Plano de formação subsidiada 

orientada para o aumento das competências técnicas” e do “Plano de 

formação subsidiada orientada para a empregabilidade” aos indivíduos que 

concluíram o ensino superior em 2020 ou depois, e que não estejam 

empregados, o Governo vai cooperar com as instituições de ensino superior 

de Macau para a organização de cursos de formação profissional subsidiada, 

com reconhecimento internacional ou nacional, para os jovens de Macau, com 

vista a elevar a sua competitividade? Por outro lado, para além de lançar, em 

colaboração com empresas do Interior da China, planos de estágio para 

ajudar os jovens a conhecerem as novas tecnologias, as novas indústrias e o 

novo modelo de desenvolvimento do Interior da China, o Governo vai criar 

canais de ligação com essas grandes empresas, para que os jovens, após a 

obtenção da certificação e qualificação profissional, possam articular-se, com 

sucesso, com as funções das instituições, promovendo e apoiando melhor o 

emprego dos jovens? 

3. Nos termos do Regulamento em vigor de concessão de bolsas de estudo para 

o ensino superior, o prazo para o reembolso do beneficiário que se candidatou 

às bolsas-empréstimo inicia-se no sétimo mês a contar do mês seguinte ao 

fim do prazo de frequência do respectivo curso, excepto nos casos em que 

aquele se encontre desempregado ou  que o agregado familiar esteja com 

grandes dificuldades económicas [Nota 6]. Contudo, tendo em conta a actual 

situação social, muitos jovens, mesmo que consigam emprego, auferem 
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salários mais baixos do que no passado, havendo mesmo familiares que se 

deparam com problemas de desemprego ou subemprego, pelo que têm de 

suportar, em conjunto, as despesas familiares, o que agrava ainda mais os 

seus encargos económicos. Com vista a atenuar a pressão económica dos 

jovens face à epidemia e a ajudá-los a ultrapassar as dificuldades, o Governo 

vai implementar medidas temporárias para prolongar, de forma adequada, o 

prazo de reembolso das bolsas-empréstimo? 
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08 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 

 

  


