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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Situação sobre acidentes de trabalho e trabalhadores em licença sem 

vencimento e em licença com metade do vencimento 

 

 Há dias, o Governo divulgou a situação sobre os acidentes ocorridos no 

ano passado, provocados pela violação das normas de segurança operacional, 

em que se registaram 97 casos de acidentes de trabalho por violação das 

referidas normas e foram emitidos 15 despachos de suspensão de trabalho. 

Entre Janeiro e Setembro do ano passado, registaram-se 3071 vítimas de 

acidentes de trabalho, das quais quatro morreram. Um acidente de trabalho já 

é demais, portanto, o Governo deve encarar de frente esta situação.    

 No ano passado, o Governo realizou 213 conferências e prestou 

esclarecimentos a 5954 pessoas sobre as exigências das leis e os 

conhecimentos de segurança, mas, recentemente, ocorreram ainda vários 

casos de acidentes de trabalho, o que demonstra que as acções de 

sensibilização ainda não são suficientes. No relatório das LAG para o corrente 

ano, o Governo da RAEM afirmou que ia aumentar adequadamente o 

investimento público e o número de infra-estruturas, assim, perante o aumento 

das obras, a sociedade espera que se melhore, de acordo com a realidade, os 

equipamentos de hardware e software nos estaleiros, relativos à segurança 
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ocupacional. 

Por outro lado, sob a influência da epidemia, o Governo recebeu, no ano 

passado, 214 avisos sobre redução salarial, entre os quais, a remuneração 

mensal de 2450 pessoas teve um decréscimo directo, 1348 pessoas sofreram 

alteração no montante salarial e 160 pessoas encontram-se em situação de 

licença sem vencimento. Segundo o Governo, é necessário haver mútua 

compreensão e tolerância entre as partes, para ultrapassarem, em conjunto, 

as dificuldades. No entanto, na realidade, muitos trabalhadores encontram-se, 

durante longo prazo, em licença sem vencimento ou em licença com metade 

do vencimento, o que resulta na situação de “working poor”. Neste sentido, o 

Governo deve proceder a um bom trabalho quanto às medidas de apoio e de 

formação. 

 

  Assim sendo, interpelo o Governo, sobre o seguinte:  

1. Face à epidemia, o Governo tem aumentado o investimento nas infra-

estruturas, assim, é necessário regulamentar ainda mais a segurança 

operacional. Para além de continuar a efectuar vistorias e acções de 

divulgação, o Governo tem planos para rever os diplomas relativos à 

segurança e saúde ocupacional e elevar o montante das respectivas 

multas, com vista a chamar a atenção dos empreiteiros para a segurança 

das obras e a garantir que as obras decorrem sem sobressaltos? 
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2. Em relação à situação em que alguns trabalhadores se encontram em 

licença sem vencimento e em licença com metade do vencimento, o que 

provoca o fenómeno de “working poor”, o Governo dispõe de algum plano 

destinado a determinados grupos de pessoas, alargando ainda mais o 

âmbito de apoio financeiro para formação, com vista a atrair os 

trabalhadores a participarem na respectiva formação por sua iniciativa?     

 

29 de Janeiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


