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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Face ao despedimento de mais de 1000 trabalhadores pelas 

concessionárias do jogo, há que reduzir o número de trabalhadores não 

residentes e organizar estágios subsidiados para apoiar o emprego dos 

trabalhadores locais 

 

 Devido aos repetidos surtos da epidemia do novo tipo de coronavírus e ao aperto 

da política de passagem alfandegária entre Macau e Zhuhai, registaram-se apenas 

5,755 milhões de visitantes nos primeiros três trimestres deste ano, menos 20% dos 

registados antes da epidemia. Isto, juntamente com a recente série de incidentes nas 

salas VIP, levou a uma queda significativa das receitas brutas do jogo, ou seja, as 

receitas brutas acumuladas do jogo entre Janeiro e Novembro deste ano cifraram-se 

em 78,9 mil milhões de patacas, apenas cerca de 30% das registadas entre Janeiro e 

Novembro de 2019. 

 No início da epidemia, o Governo apelou publicamente às concessionárias do 

jogo e às salas VIP para não despedirem os seus trabalhadores, salvaguardando o 

emprego dos operadores do jogo e ultrapassando em conjunto as dificuldades. 

Durante a epidemia, o Governo também apresentou slogans como "estabilizar a 

economia e garantir o emprego", e "dar prioridade à contratação de trabalhadores 

locais", porém, segundo os dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais (DSAL), o número de trabalhadores locais nas seis concessionárias do jogo 
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caiu de 76 954 em Março do ano passado para 74 601 em Junho deste ano, 

registando-se uma redução de 2353 trabalhadores locais. Apesar de, neste mesmo 

período, terem sido reduzidos 7000 trabalhadores não residentes nas seis 

concessionárias do jogo, o número destes trabalhadores ainda está em 19 926. 

 Face ao despedimento, nos últimos dois anos, de mais de 2000 trabalhadores 

locais pelas seis concessionárias do jogo, e à perda de milhares de postos de trabalho 

devido ao encerramento sucessivo de salas VIP, o Governo não pode continuar sem 

fazer nada, deve sim tomar a iniciativa de cortar cerca de 20 000 trabalhadores não 

residentes nas seis concessionárias do jogo, para que se libertem postos de trabalho 

suficientes e adequados para os trabalhadores locais.    

 Para dar resposta à questão do desemprego causado pela epidemia, o Governo 

implementou, em meados do ano passado, o "Plano de formação subsidiada", 

segundo o qual os candidatos recebem um subsídio de 6656 patacas depois de terem 

concluído a formação técnica e encontrado emprego através dos serviços de 

conjugação de emprego. Desde a implementação do Plano até ao momento, foram já 

realizadas catorze rondas de inscrição, até Abril deste ano, concluíram a formação 

1870 candidatos do "Plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade", 

mas, só 254 formandos, ou seja, menos de 15%, conseguiram emprego. 

 Mais, a DSAL lançou, neste ano, o Plano de Estágio “Criar Melhores Perspectivas 

de Trabalho 2021”, que visa permitir aos graduados do ensino superior a aquisição de 

experiência profissional e a preparação para o emprego através de três meses de 

estágio antes da sua integração no mercado de trabalho. Os participantes deste Plano 
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recebem um subsídio mensal de 8000 patacas (ou seja, 50 patacas por hora) a atribuir 

pelas empresas. Este Plano abrange uma vasta gama de sectores e oferece um total 

de 1874 lugares de estágio, porém, após duas rondas de inscrição, só foram 

preenchidos 552 lugares, ou seja, menos de 30%.  

 É de apontar que, no presente momento de dificuldades económicas, a tarefa 

principal do Governo é adoptar medidas para garantir o emprego. Tendo em conta que 

os efeitos da formação profissional e da reconversão não são notórios, o Governo, 

com base nos conceitos subjacentes aos dois Planos mencionados, deve colaborar 

com as empresas de grande dimensão e com as instituições de serviços públicos na 

introdução de um programa de formação e aprendizagem em exercício, assinalado 

por teoria e prática. No final da formação teórica, de curta duração, os formandos 

podem estagiar nas instituições participantes, e estas devem pagar um salário 

proporcional, a título de subsídio, durante um período de tempo especificado, 

enquanto o Governo lhes atribui, ao mesmo tempo, um subsídio, a título de salário. 

Esse programa pode proporcionar a graduados, jovens e desempregados 

oportunidades de emprego com requisitos de mais baixo nível, e permitir-lhes 

acumular experiência e aumentar as suas competências. Através desse programa, os 

trabalhadores podem concretizar a formação em exercício, e as empresas podem 

também reduzir os custos com a formação do seu pessoal, o que representa muitos 

benefícios.  

 

 Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  
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1. Segundo os dados da DSAL, desde Março do ano passado até Junho deste ano, 

as seis concessionárias do jogo reduziram cerca de 2300 trabalhadores locais, 

mas neste mesmo período, contrataram cerca de 20 000 trabalhadores não 

residentes. O Governo deve tomar a iniciativa de cortar as quotas de não 

residentes nas seis concessionárias do jogo, para que haja suficientes e 

adequados postos de trabalho para os trabalhadores locais, garantindo, assim, 

logo à partida, o emprego destes trabalhadores. Vai fazê-lo?    

2. O "Plano de formação subsidiada" foi implementado há mais de um ano. Até Abril 

deste ano, os candidatos do "Plano de formação subsidiada orientada para a 

empregabilidade" que concluíram a devida formação e conseguiram emprego 

não ultrapassaram 15%. Mais, depois das duas rondas de inscrição para o Plano 

de Estágio “Criar Melhores Perspectivas de Trabalho 2021”, só foram 

preenchidos 552 lugares, ou seja, menos de 30%. As autoridades devem 

empregar esforços no aumento da eficácia dos dois Planos mencionados, para 

que mais desempregados e graduados possam integrar, efectivamente, o 

mercado de trabalho. Como é que isto vai ser feito?  

3. Tendo em conta que o “Plano de formação subsidiada" e o Plano de Estágio 

“Criar Melhores Perspectivas de Trabalho 2021” não produziram os efeitos 

previstos, o Governo, com base nos conceitos subjacentes aos dois Planos 

mencionados, deve colaborar com as empresas de grande dimensão e com as 

instituições de serviços públicos na introdução de um programa de formação e 

aprendizagem em exercício, assinalado por teoria e prática. Durante um 

determinado prazo (por exemplo, seis meses), o Governo e as empresas 
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participantes subsidiam os estagiários, e estes podem, assim, adquirir 

efectivamente experiência profissional e elevar as suas competências. Este 

programa permite às empresas reduzir os custos com a formação do seu pessoal, 

e assegurar os efeitos dos planos referidos no respeitante à procura. As 

autoridades vão fazer isto?  

 

31 de Dezembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam U Tou 


