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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Apoio aos trabalhadores desempregados da indústria do jogo e suas famílias 

 

A epidemia já dura há mais de dois anos e está a afectar gravemente a economia 

e a sociedade de Macau. O mercado de trabalho foi afectado pela conjuntura 

socioeconómica, as vagas de emprego diminuíram e a taxa de desemprego mantém-

se elevada. De acordo com os dados do Inquérito ao Emprego, divulgados pela 

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa global de desemprego 

entre Dezembro de 2021 e Fevereiro de 2022 atingiu 3,3 por cento e a taxa de 

desemprego dos residentes atingiu 4,3 por cento, apresentando ambas uma subida 

de 0,1 por cento em relação ao período anterior. Em contrapartida, a taxa global de 

actividade e a taxa de actividade dos residentes desceram 0,6 por cento e 0,7 por 

cento, respectivamente, em relação ao período anterior, demonstrando uma pressão 

constante sobre a economia e um ritmo de recuperação lento, que agrava o clima 

social e o ambiente do mercado de trabalho em Macau. 

Com a revisão da lei do jogo, a redução do número de turistas e a recessão 

económica, as salas VIP e os casinos-satélite optaram por encerrar ou abandonar a 

indústria do jogo, caso da Macau Golden Group, cuja falência foi anunciada há dias, 

e do Emperor Entertainment Group cujo prazo do contrato celebrado com a STDM 

termina no dia 26 de Junho e, além disso, segundo os rumores, muitos casinos-satélite 

estão a pensar em não renovar os seus contratos com as concessionárias do jogo. 

Os funcionários dos casinos-satélite são contratados pelas concessionárias e podem 
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continuar a exercer funções nas concessionárias após o encerramento dos casinos-

satélite, mas, na realidade, após o encerramento destes casinos, a concessionária 

deixa de precisar desses funcionários e perde o interesse em contratá-los. Durante 

este período de epidemia, as concessionárias do jogo continuam a enfrentar muitas 

dificuldades de exploração, por isso, para aumentar as receitas e reduzir as despesas, 

continuaram com a contratação destes funcionários (sic). Assim, segundo as 

previsões, a taxa de desemprego ainda está em risco, por isso, o apoio a prestar a 

este grupo de desempregados é de extrema urgência. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta que as recentes suspensões de salas VIP e casinos-satélite 

não são casos pontuais e que cada vez que ocorrem estas situações há 

centenas de trabalhadores do sector do jogo envolvidos, a resolução 

descuidada deste problema pode acarretar consequências imprevisíveis. 

Assim sendo, o Governo deve criar um mecanismo de comunicação e 

cooperação estreita com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, 

para assegurar que, quando as salas VIP ou os casinos-satélite das 

concessionárias do jogo manifestarem sinais de encerramento ou suspensão 

das suas actividades, se possa obter, de imediato, informações, para tratar e 

acompanhar, o mais rápido possível, a situação, a fim de garantir os legítimos 

direitos e interesses dos trabalhadores envolvidos. Vai fazê-lo? O Governo 

deve tomar a iniciativa de obter, junto das salas VIP e das concessionárias do 

jogo, informações sobre os trabalhadores envolvidos, com vista a uniformizar, 

quanto antes, a conjugação dos postos de trabalho e a prestação de apoio 
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psicológico, por forma a evitar que desanimem devido aos problemas com o 

emprego ou que fiquem indignados, originando outros problemas sociais. Vai 

fazê-lo? 

2. Face às dificuldades de emprego, a redução repentina das receitas financeiras 

tem repercussões não só sobre os trabalhadores do sector do jogo, mas 

também sobre os seus familiares. Em Macau, são muitas as famílias em que 

ambos os cônjuges trabalham, e muitas delas trabalham no sector do jogo, 

portanto, a economia e o ambiente familiares são influenciados pelo ambiente 

social, dificultando o desenvolvimento físico e psicológico das crianças 

menores da família. Assim sendo, para além de prestar apoio aos 

desempregados do sector do jogo na procura de emprego, o Governo deve 

colaborar com outros serviços públicos ou associações civis, na realização de 

acções de formação para os ajudar a elevar as suas competências técnicas, 

organizar actividades positivas para o aumento da integração e da 

comunicação na família e para melhorar as relações entre pais e filhos, a fim 

de ajudar as famílias desempregadas a melhorarem as relações familiares e 

a encontrarem mais e melhores formas para desabafar e comunicar, 

mantendo assim a sua vida normal. O Governo vai fazê-lo? 

3. Devido ao encerramento sucessivo de salas VIP e casinos-satélite, alguns 

trabalhadores do sector do jogo passam, de um dia para o outro, da classe 

média para a classe baixa, colocando-se, de imediato, numa situação de 

enormes dificuldades económicas, por exemplo pressão económica 

decorrente do pagamento do empréstimo da casa e das despesas com a 
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educação dos filhos. O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, 

afirmou recentemente que ia avançar com o “Plano de benefícios de consumo 

por meio electrónico”, tendo em conta a vida da população e a estabilidade da 

procura interna. Mas, para estes trabalhadores do sector do jogo que se 

depararam, de repente, com grande pressão económica, para além do 

referido plano, o Governo deve, a curto prazo, lançar um plano de apoio 

específico destinado, em particular, a este grupo de pessoas, como o “Plano 

de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos 

operadores de estabelecimentos comerciais para o ano de 2021”, a fim de os 

ajudar a ultrapassar, a curto prazo, as dificuldades económicas. Vai fazê-lo? 

08 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Leong Hong Sai 

 


