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INTERPELAÇÃO ORAL  

Sobre a consolidação do desenvolvimento do sector do jogo e a 

estabilidade do ambiente de emprego 

 

Em 23 de Setembro do corrente ano, o Interior da China retomou a política de 

emissão de vistos de entrada em Macau para os seus residentes, o número de 

visitantes tem aumentado todos os meses, verificando-se um aumento do fluxo de 

pessoas na comunidade e, em Dezembro, as receitas do jogo aumentaram cerca de 

16%, uma queda mais reduzida. O Governo prevê ainda que as receitas brutas do 

jogo deste ano atinjam os 130 mil milhões de patacas, o que é relativamente optimista. 

Porém, devido ao número crescente de novos casos de Covid-19 a nível mundial e à 

ocorrência de casos provocados por variantes do coronavírus, e ainda à repetição de 

infecções em algumas cidades do Interior da China, a National Health Commission 

apelou aos trabalhadores migrantes para passarem o Ano Novo Lunar nas cidades 

onde estão a trabalhar. Isto pode reduzir a mobilidade das pessoas, e afectar o número 

de visitantes que vêm até Macau durante o Ano Novo Lunar, porque os visitantes são 

provenientes, principalmente, do Interior da China, mais, devido às mudanças do 

ambiente externo, a pressão sobre as receitas do jogo e a recuperação económica vai 

ser real. 

De acordo com os dados divulgados pelo Governo, em Dezembro do ano 

passado, visitaram Macau 660 mil turistas, um aumento em comparação com os dois 

meses anteriores, mas uma diminuição de 78,6% em comparação com o período 

homólogo do ano anterior. E em Dezembro do corrente ano, as receitas brutas do jogo 

atingiram 7818 milhões de patacas, apesar de ter havido recuperação, registou-se 

uma queda de 65,8% em termos anuais. Devido à epidemia e à política de concessão 

de vistos do Interior da China, o sector do jogo de Macau foi gravemente afectado, e 

para além das seis concessionárias do jogo, também foram afectados os negócios 

das salas VIP, e algumas delas foram mesmo suspensas. 

Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), 
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entre Setembro e Novembro do ano passado, a taxa de desemprego dos residentes 

foi de 4% e a taxa de subemprego de 5,4%. A população desempregada ascendia a 

11 600 pessoas, e a maioria dos desempregados que se encontravam à procura de 

novo emprego era dos sectores do jogo, promoção do jogo e construção civil. A 

população em subemprego ascendia a 21 400 pessoas, predominando os ramos do 

jogo, promoção do jogo, transportes e armazenagem. 

Actualmente, todas as seis concessionárias do jogo implementaram uma política 

de férias voluntárias, permitindo que os trabalhadores que pedem férias gozem do 

direito a uma determinada remuneração, reduzindo-se, assim, os prejuízos para a sua 

subsistência. Todavia, com a continuidade da epidemia, alguns trabalhadores estão 

preocupados com o eventual reforço da política por parte das operadoras do jogo, o 

que poderá resultar na perda de emprego. No que diz respeito às salas VIP, devido à 

sua capacidade financeira e à sua dimensão, é provável que nem todas consigam 

seguir a solução adoptada pelas concessionárias do jogo, pois muitos trabalhadores 

dessas salas foram despedidos ou estão a gozar férias sem vencimento. Actualmente, 

existem em Macau cerca de 100 licenças para a actividade de promoção do jogo, que 

envolvem um grande número de trabalhadores, incluindo relações públicas, 

tesoureiros, contabilistas, pessoal administrativo, motoristas, pessoal de limpeza, etc. 

O Governo implementou o “Plano de formação subsidiada orientada para o aumento 

das competências técnicas”, mas as empresas do sector do jogo foram excluídas, 

portanto, os trabalhadores das salas VIP não podem participar. 

De acordo com o Relatório sobre a Execução do Orçamento de 2019, apesar do 

aumento de 10% do número de visitantes no ano passado, em comparação com o 

período homólogo de 2018, a média do consumo per capita dos visitantes diminuiu 

16% em termos anuais. Em Janeiro de 2019, o sector do jogo registou uma queda 

mensal, terminando o crescimento registado nos últimos 29 meses consecutivos, com 

as receitas brutas anuais do jogo a atingir 293,31 mil milhões de patacas, uma queda 

homóloga de 3,5%. No que diz respeito à exploração de jogos de fortuna ou azar, em 

comparação com o ano de 2018, as receitas do bacará nas salas VIP diminuíram 

18,6% no ano passado, representando na receita bruta dos jogos de fortuna ou azar 
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uma redução de 54,8% para 46,2%. 

Desde a liberalização do jogo que os diversos sectores de actividade têm 

registado, sob o impulso desse sector, um grande desenvolvimento, registando-se um 

aumento constante do PIB e estabilidade de emprego dos residentes. Ao mesmo 

tempo, devido ao monolitismo da estrutura económica de Macau, a economia local 

facilmente sofre grandes oscilações, e falta-lhe capacidade para enfrentar riscos. Por 

exemplo, Hong Kong também sofreu o impacto do surto do novo coronavírus, mas 

com a diversificação da sua estrutura económica, o PIB do terceiro trimestre do ano 

passado ainda registou um aumento de 3%. Quanto à economia de Macau, devido à 

queda brusca do número de turistas e à quase estagnação dos sectores do jogo, 

turismo e afins, a sociedade em geral concorda que o Governo deve, no futuro, envidar 

mais esforços na promoção da diversificação adequada das nossas indústrias. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. A epidemia do novo coronavírus faz sobressair os problemas existentes no 

desenvolvimento do sector do jogo de Macau. Tendo em conta a mudança do 

ambiente geral de exploração do sector do jogo e das actividades das salas VIP, de 

que medidas dispõe o Governo da RAEM para fazer face à situação? Por exemplo, 

como é que se pode aproveitar o novo concurso das licenças de jogo para consolidar 

o desenvolvimento do sector do jogo? Quais são, em concreto, os planos de 

desenvolvimento para promover a diversificação industrial, a diversificação das 

actividades dos jogos de fortuna ou azar, a diversificação das actividades das 

concessionárias do jogo, a diversificação do mercado turístico, etc.? 

2. Sob o impacto contínuo da epidemia, o ambiente de emprego em Macau é 

preocupante. Sendo o sector do jogo o maior grupo laboral de Macau, como é que o 

Governo da RAEM, através de políticas e medidas, consegue, por um lado, manter o 

emprego dos seus trabalhadores e, por outro, criar mais postos de trabalho para os 

residentes? 

3. O Governo implementou o “Plano de formação subsidiada orientada para o 

aumento das competências técnicas”, mas os trabalhadores do sector do jogo, 
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incluindo os das salas VIP, foram excluídos. Como é que o Governo vai apoiar e ajudar 

esses trabalhadores que se encontram em situação de licença sem vencimento? 

3 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Leong Sun Iok 


