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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Aperfeiçoamento dos dados sobre a importação de trabalhadores 

 

Ao longo de vários anos, o Governo utilizou muito erário público para 

investigar a situação da procura de talentos por parte dos diversos sectores 

em Macau, mas a situação reflectida pode não ser a integral. A importação de 

trabalhadores não residentes (TNR) para suprir a insuficiência dos recursos 

humanos locais pode não prever as necessidades futuras, podendo mesmo 

reflectir indirectamente a procura geral de recursos humanos e de talentos em 

Macau. 

Os recentes dados disponibilizados pela Direcção dos Serviços para os 

Assuntos Laborais sobre a importação de TNR mostram apenas, de forma 

genérica, as entidades, o número de trabalhadores, os sectores, bem como os 

trabalhadores especializados e não especializados. De um modo geral, os 

dados não estão completos nem actualizados, nomeadamente, verifica-se a 

falta de informações relativas à profissão, ao cargo, à posição, ao salário e à 

proporção entre o número de TNR que podem ser importados em cada sector 

ou empresa e o número de trabalhadores locais, o que dificulta a supervisão, 

a análise e a sugestão globais por parte da sociedade sobre a importação de 

TNR. 
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Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. Com o objectivo de reforçar a supervisão da importação de TNR, será 

possível que as autoridades revejam os respectivos dados 

actualmente publicados, no sentido de aperfeiçoar o regime em causa? 

2. Será possível permitir à sociedade conhecer integralmente a situação 

de procura dos recursos humanos e dos talentos de Macau, através da 

publicação dos dados concretos de importação de TNR, com vista à 

prevalência dos residentes no acesso ao emprego, e a uma melhor 

formação dos talentos e melhor colocação profissional? O Governo vai 

considerar aumentar a transparência dos dados e pormenorizá-los? 

 

 4 de Dezembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


