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INTERPELAÇÃO ORAL

Como apoiar os jovens para terem emprego

A epidemia de Covid-19 ainda continua até hoje. Com o impacto da mesma,
Macau encontra-se em recessão económica, o que dificultou a operação dos sectores
e diminuiu notavelmente a sua vontade de contratação. A situação incerta de emprego
reduziu significativamente as oportunidades de trabalho. Segundo os dados
divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), entre 2020 e
o segundo trimestre de 2021, a taxa de desemprego dos residentes locais era de 2,9
por cento, e depois aumentou constantemente, com a taxa média de cerca de 3,86
por cento. A situação de emprego dos jovens é ainda mais insatisfatória,
especialmente a dos recém-graduados, que sentem maior pressão devido à redução
do espaço de emprego na sociedade, pois, se nem sequer conseguem arranjar
trabalho, como podem considerar arranjar um emprego ideal?

Quanto ao emprego dos jovens, o Governo implementou uma série de medidas,
tais como, o “plano de formação subsidiada”, o “plano de experiência no local de
trabalho intitulado Vencer as dificuldades causadas pela epidemia e criar melhores
perspectivas de trabalho e o “plano de estágio para jovens de Macau no Interior da
China”, etc. 1 Mas, segundo as notícias divulgadas pela Direcção dos Serviços para
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os Assuntos Laborais (DSAL), em Junho deste ano, foram recebidos 964 pedidos de
pessoas para o “plano de experiência no local de trabalho”, das quais, 552 foram
admitidas e apenas 22 ingressaram na carreira por terem um bom desempenho. Isto
demonstra que os resultados não são muito significativos. Na verdade, mesmo que o
Governo promova uma série de medidas para apoiar os jovens na procura de emprego,
na sua maioria são a curto prazo, sendo, principalmente, formações e estágios, por
isso, os jovens não conseguem um trabalho estável e de longo prazo, e continuam a
enfrentar dificuldades no emprego. Além disso, a “Feira de Emprego para Jovens
2021”, que deveria ter tido lugar em Agosto, foi cancelada devido às alterações
drásticas da epidemia. Outros tipos de acções de recrutamento foram suspensos ou
cancelados sucessivamente devido à epidemia, o que reduziu ainda mais as
oportunidades e canais para os jovens arranjarem emprego.

Assim sendo, apresento a seguinte interpelação:
1. Além das actuais medidas de estágio e formação, e do serviço de colocação
profissional, o Governo vai lançar mais novas medidas, para apoiar os jovens na
procura de um emprego estável e de longo prazo? O Governo sabe se o insucesso
na procura de emprego se deve a falta de capacidade, de profissionalismo ou a outras
razões?

2. Face aos jovens com dificuldades em arranjar emprego, especialmente os
provenientes de famílias pobres e sem emprego, o Governo deve planear implementar
medidas específicas de apoio, com vista a atenuar a pressão económica causada pela
epidemia às famílias em causa e a aumentar a sua confiança no emprego. Vai fazêIO-2021-11-03-Ngan Iek Hang –R2 (P) – GK-MMC
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lo?

3. O “plano de estágio para jovens de Macau no Interior da China” foi lançado há
algum tempo. Qual é o ponto de situação da sua execução? O Governo vai cooperar
com mais empresas do Interior da China para realizar outros estágios mais atractivos?

3 de Novembro de 2021

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Ngan Iek Hang
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