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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Ajudar os residentes a encontrar emprego e a mudar de emprego 

 

 De acordo com os resultados do Inquérito ao Emprego da Direcção dos Serviços 

de Estatística e Censos, a taxa global de desemprego entre Novembro de 2020 e 

Janeiro de 2021 foi de 2,7 por cento, mantendo-se no mesmo nível do período anterior 

(Outubro a Dezembro de 2020); e a taxa de desemprego dos residentes situou-se em 

3,7 por cento, menos 0,1 ponto percentual. A taxa de subemprego correspondeu a 4,4 

por cento, tendo descido 0,6 pontos percentuais. À medida que a epidemia em Macau 

e no Interior da China está efectivamente controlada, os visitantes do Interior da China 

aumentam e a economia está lentamente a recuperar, levando a uma melhoria da 

situação de emprego dos residentes locais. Mas, como a epidemia global continua e 

as perspectivas económicas são incertas, o impacto para Macau é grande, não sendo, 

por isso, optimista a situação económica e de emprego em Macau. Face ao exposto, 

as autoridades devem lançar metas mais específicas, nomeadamente, por via de 

formação e serviços de colocações, para ajudar os residentes desempregados e 

subempregados a mudarem de emprego.  

 

 Os resultados do Inquérito ao Emprego mostraram também que o número de 

residentes empregados atingiu 284 100, um aumento de 2600 em relação ao período 

anterior. De acordo com a estatística de diversas indústrias, o emprego aumentou na 

indústria de comércio por grosso e a retalho, e na educação, e diminuiu na indústria 
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de construção. O número de desempregados cifrou-se em 10 900, menos 100 

relativamente ao período anterior. Os desempregados à procura de novos empregos, 

na sua maioria, estavam anteriormente empregados na indústria dos jogos de aposta 

e actividades de promoção do jogo, e na indústria de construção. O número de 

subempregados cifrou-se em 17 700 e, na sua maioria, estavam na indústria dos jogos 

de aposta e actividades de promoção do jogo, e na de transporte e armazenamento. 

Comparativamente com a situação entre Novembro de 2019 e Janeiro de 2020, as 

taxas de subemprego e de desemprego aumentaram, respectivamente, 4,0 e 1,0 

pontos percentuais, enquanto a taxa de participação da força laboral baixou 0,2 pontos 

percentuais. Os dados mostram que a situação de emprego, embora tenha melhorado 

no período anterior, é pior do que no ano passado. Muitos residentes estão 

subempregados ou mesmo desempregados há muito tempo. Embora haja sinais de 

recuperação na indústria de comércio por grosso e a retalho, a situação de emprego 

na indústria de jogos de aposta e actividades de promoção do jogo, e na de construção 

não é muito satisfatória, e os trabalhadores das indústrias relacionadas com o turismo, 

especialmente os guias turísticos e motoristas de autocarros de turismo, deparam-se 

com maiores dificuldades.  

 

 Quanto aos residentes que estão à procura de emprego e já concluíram os cursos 

de formação do “Plano de formação subsidiada”, o Governo organizou, com 

significativo sucesso, várias sessões específicas de emparelhamento de emprego 

para os ajudar a integrarem-se, quanto antes, no mercado laboral. Mas as taxas de 

desemprego e subemprego mantêm-se num nível alto, e muitos empregados foram 
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obrigados a tirar férias não remuneradas. A subsistência dos trabalhadores das 

indústrias do turismo, de jogos de aposta e actividades de promoção do jogo, e de 

construção foi afectada. As autoridades devem organizar cursos de formação para 

esses trabalhadores, para os ajudarem a encontrar emprego e a mudar de emprego.  

 

 Por seu turno, a situação de emprego dos jovens é alvo da atenção social. O 

ambiente económico não só teve impacto no emprego, mas também exacerbou as 

hipóteses de emparelhamento inadequado entre emprego e especialização. Face ao 

exposto, as autoridades devem reforçar a formação vocacional dos jovens em prol da 

sua procura de emprego, para facilitar a sua integração no mercado laboral e para os 

mesmos tirarem partido das suas vantagens.  

 

 Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O programa de “formação remunerada em serviço”, implementado actualmente 

pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), engloba cursos de 

formação de técnicas de reparação de instalações, e de cozinheiro das indústrias 

de hotelaria e restauração, no sentido de proporcionar aos trabalhadores locais, 

sejam efectivos ou recém-integrados no mercado de emprego, ou que tenham 

vontade de mudar de emprego, a formação técnica indispensável para o seu 

trabalho. Qual é o ponto de situação da aplicação desse programa? No futuro, as 

autoridades devem, tendo em conta as especializações dos trabalhadores 

desempregados e subempregados, lançar mais programas para diferentes 

sectores de actividade. Vão fazê-lo?  
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2. O programa de “formação remunerada em serviço” na área da gestão de obras 

de construção, actualmente implementado pela DSAL, visa proporcionar aos 

jovens de Macau que desejam trabalhar na indústria da construção civil 

oportunidades de ingresso profissional. Tal programa engloba também cursos das 

práticas de gestão de projectos de construção. No futuro, as autoridades devem 

introduzir, tendo em conta as diversas especializações, mais programas de 

“formação remunerada em serviço” destinados aos jovens. Vão fazê-lo?  

3. Dado que os graduados do ano lectivo de 2020-2021 irão iniciar a sua vida 

profissional em breve, as autoridades já lançaram alguns programas de 

aconselhamento sobre emprego e de estágio, para que fiquem bem preparados 

para integração no mercado de emprego. A DSAL deve colaborar com a Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude para se inteirar, 

quanto antes, da distribuição de especializações e das intenções de emprego dos 

graduados, de modo a proporcionar formação vocacional adequada, para que os 

mesmos fiquem informados sobre o mercado de emprego de Macau, a par de os 

ajudar na respectiva integração, sem sobressaltos. Vai fazê-lo?  

   

26 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Lon Wai 

 


