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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

Resolver o problema da retenção de trabalhadores não residentes em Macau 

   

Segundo as afirmações do Presidente do Tribunal de Última Instância, na Sessão 

Solene de Abertura do Ano Judiciário em meados de Outubro, têm surgido vários 

problemas sociais porque há imensos estrangeiros que não obtiveram a renovação 

de autorização de permanência e não conseguem sair de Macau, e os trabalhadores 

domésticos não residentes não conseguem obter rendimentos legais por não 

conseguirem autorização de permanência sob o estatuto de trabalhador em virtude da 

Lei de contratação de trabalhadores não residentes. Segundo os dados das 

autoridades, no último ano judiciário, os casos de acolhimento ilegal aumentaram 

cerca de 80% e os de contratação ilegal quase 20%. Mais, em vários casos de tráfico 

de droga por via postal, os destinatários eram indivíduos estrangeiros retidos em 

Macau. Estas questões merecem atenção.  

Durante a pandemia, alguns trabalhadores estrangeiros têm dificuldades para 

regressar a casa depois de saírem dos empregos, e não podem continuar a trabalhar 

em Macau. Em Macau, o custo de vida é alto, e os trabalhadores não residentes que 

estão cá retidos têm, de certeza, problemas com esta realidade, tais como as 

despesas com o vestuário, refeições, alojamento e deslocações no dia-a-dia. Mais, 

eles estão sem salário, e a maioria deles costuma transferir o salário para casa. Assim, 

sob uma maior pressão no dia-a-dia, as possibilidades de se arriscarem são maiores, 

sem qualquer dúvida. De facto, é frequente ouvir-se na sociedade relatos de 
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irregularidades e crimes cometidos por trabalhadores não residentes retidos em 

Macau, tais como tráfico e consumo de droga, agressões, furtos, apropriação ilegítima 

de coisa achada, etc. Recentemente, houve até um caso assustador de exercício 

ilegal de actividades de medicina estética.  

Mais, segundo alguns residentes, os seus trabalhadores domésticos estrangeiros 

aproveitam-se das actuais restrições na passagem fronteiriça e procuram ser 

despedidos ou não terem o contrato renovado para, depois de ficarem sem emprego, 

continuarem a ganhar dinheiro através de “trabalho ilegal” ou de “vendas ilegais na 

rua” por toda a cidade. Isto demonstra os impactos negativos que a retenção dos 

trabalhadores estrangeiros em Macau acarreta para a segurança pública. E se a 

pandemia continuar, o normal dia-a-dia de muitas famílias de Macau vai ser afectado.   

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Quanto aos problemas resultantes da retenção em Macau de alguns 

trabalhadores não residentes estrangeiros durante a pandemia, as autoridades devem 

dialogar e coordenar-se com os principais países donde vêm os trabalhadores não 

residentes, no sentido de se aumentar a frequência de voos fretados, com vista a 

ajudar os trabalhadores não residentes a regressarem, através dos meios disponíveis, 

aos seus países de origem logo depois de ficarem sem emprego. Vão fazê-lo? No 

caso de não ser possível organizar, de forma atempada, o regresso ao país de origem, 

há que elevar os requisitos do requerimento de prorrogação de permanência dos 

trabalhadores não residentes que aqui se encontram retidos depois de saírem dos 

empregos, por exemplo, tomar como referência a recente regra de apresentação de 

prova de meios de subsistência suficientes na entrada em Macau, isto é, definir um 
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valor calculado com base no número de dias de permanência a prorrogar, a fim de 

assegurar que consigam sustentar as suas necessidades básicas. Vão fazê-lo? 

2. A pandemia também põe em causa a entrada de trabalhadores estrangeiros 

em Macau, e alguns sectores estão a enfrentar falta de recursos humanos, como por 

exemplo, trabalhadores domésticos. Assim, há que estudar planos provisórios quer 

para recontratar os trabalhadores não residentes, domésticos ou outros, que tenham 

registo de bom desempenho, quer para restringir a mudança de profissão dos mesmos, 

a fim de resolver a falta de trabalhadores domésticos e o problema da prestação de 

cuidados às famílias. Isto vai ser feito?  

3. Devido aos impactos da pandemia, os trabalhadores estrangeiros podem 

requerer a prorrogação da permanência em Macau depois de saírem dos empregos. 

Alguns trabalhadores estrangeiros aproveitam-se das lacunas para ficar em Macau e 

cometer ilegalidades ou trabalhar ilegalmente. Como é que as autoridades vão 

combater esta prática?  
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