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(Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Ma Io Fong 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo, 
relativamente à interpelação escrita apresentada em 11 de Fevereiro de 2022 pelo Sr. 
Deputado Ma Io Fong, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.° 
185/E141/VII/GPAL/2022, de 17 de Fevereiro de 2022, e recebida em 18 de 
Fevereiro de 2022 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

A DSAL tem estado sempre atenta ao emprego e ao desenvolvimento da 
carreira profissional dos jovens de Macau, e com o fim de os ajudar a integrarem-se 
no mercado de trabalho o mais breve possível, organizou durante dois anos 
consecutivos a partir de 2020, o Plano de Estágio para “Criar melhores perspectivas 
de trabalho”, que visa permitir aos participantes a aquisição de experiências no 
mercado de trabalho através do apoio dos formadores experientes e da formação 
sistemática para reforçar a competitividade em diferentes aspectos no mercado de 
trabalho, contribuindo para estarem melhor preparados para o emprego no futuro. 
Após o intercâmbio da DSAL com os intervenientes, revelou-se uma aceitação geral 
da implementação contínua deste Plano, pelo que, a DSAL está a realizar os 
preparativos do Plano para o ano de 2022 e simultaneamente vai participar em Março 
na “Feira de emprego e estágios” a convite das diversas instituições do ensino 
superior de Macau. A par disso, após a conclusão do Plano realizado nos últimos dois 
anos, as instituições de estágio ofereceram um total de 590 oportunidades de 
emprego e, eventualmente, apenas 385 jovens aceitaram a contratação, o que 
demonstra que existem vagas de emprego disponíveis, mas os jovens têm diferentes 
considerações na escolha do emprego. 

No que diz respeito à questão da duração do estágio, de acordo com as opiniões 
dos jovens e das instituições que participaram neste Plano, revelou-se que sob uma 
boa cultura empresarial e um ambiente de orientação dedicada dos formadores, o 
período de estágio de três meses já é suficiente para que os jovens possam adaptar-
se com êxito ao mercado de trabalho e com a oportunidade de se tornarem 
trabalhadores. 

Tendo em conta a minimização da aglomeração de pessoas, tanto quanto 
possível, durante a epidemia, a DSAL, através de questionários online, recolheu a 
necessidade de estágio dos recém-graduados, bem como disponibilizou uma série de 
informações sobre os serviços de emprego para jovens no website. Por outro lado, a 
DSAL irá avaliar de forma dinâmica o impacto causada pela epidemia no 
leccionamento, e se for necessário suspender as aulas presenciais dos cursos de 
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formação profissional por um período mais longo, irá promover de acordo com a 
situação real o leccionamento online em alguns cursos cuja formação reúne 
condições de serem realizadas online e por serem principalmente de natureza teórica. 

 

7 de Março de 2022. 

 

O Director da DSAL, 

Wong Chi Hong 

 

  

   

  

 
 

 


