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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

O Governo vai tomar a iniciativa de acompanhar o caso da cessação das 

actividades das salas VIP, a fim de reduzir os respectivos impactos? 

 

De acordo com o recente inquérito ao emprego, a população desempregada 

continua a ultrapassar 10 mil pessoas e a população em situação de subemprego 

aumentou para 17,5 mil pessoas. A razão principal disto é terem ocorrido vários 

casos de infecção relacionados com casos importados que levaram à suspensão do 

funcionamento de alguns estabelecimentos. Macau está a ser afectada pela epidemia 

há dois anos, e a situação quer do desemprego quer do subemprego continua grave 

e carece urgentemente de ser resolvida.      

O mais preocupante é que o mercado laboral está a ser ainda mais afectado 

devido ao recente ajustamento das actividades das salas de jogo VIP. Para além dos 

trabalhadores das salas VIP do Grupo Suncity, que foram informados verbalmente 

que não eram necessários, o Grupo Tak Chun também emitiu um aviso em que 

afirma que, devido à recepção da notificação de alguns casinos sobre a suspensão 

da colaboração, ia despedir e compensar os seus trabalhadores. Segundo uma outra 

notícia, algumas concessionárias do jogo pretendem suspender a relação de 

colaboração com os demais promotores de jogo. O Governo afirmou que, nos termos 

da lei vigente, os trabalhadores das salas VIP contratados pelas concessionárias não 

iam ser prejudicados, mas, segundo sabemos, na realidade, os promotores de jogo 

contratam directamente um grande número de trabalhadores para diversas áreas e 
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cargos, nomeadamente, relações públicas, segurança, tesouraria e motoristas. Se 

estes milhares de trabalhadores ficarem desempregados, o sustento das suas 

famílias vai ser afectado, e vai aumentar a sua pressão com o pagamento das 

despesas, como o empréstimo da casa e as despesas do dia-a-dia. Se estes casos 

não forem bem tratados, a situação do emprego em geral vai piorar cada vez mais. 

Recentemente, foram recebidos vários pedidos de ajuda de trabalhadores do 

Grupo Suncity. Como estes continuam sem saber se a relação de trabalho cessou, 

continuavam ainda à espera, nos últimos dias, de uma notificação, e como não são 

considerados efectivamente desempregados, não podem, para já, requer o subsídio 

de desemprego do Fundo de Segurança Social, nem reúnem requisitos para a 

inscrição nos cursos do Plano de formação subsidiada orientada para a 

empregabilidade organizados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 

(DSAL). Estes trabalhadores não se atrevem a arranjar novo emprego, pois receiam 

que isso possa afectar as suas compensações por despedimento, e como não 

trabalham não recebem, nem podem arranjar um novo emprego por não estarem 

efectivamente despedidos, portanto, estão preocupados e sentem-se impotentes. 

Assim, anseiam que a situação da sua relação de trabalho possa ser esclarecida 

quanto antes para poderem receber as devidas compensações, e estão atentos ao 

seu emprego no futuro. Há trabalhadores de outros grupos que estão também 

preocupados, porque ainda não receberam qualquer aviso formal por parte das 

respectivas empresas. Assim, a DSAL e a Direcção de Inspecção e Coordenação de 

Jogos (DICJ) devem tomar a iniciativa de intervir e prestar apoio, bem como 

incentivar as operadoras de jogo a contratarem, na medida do possível, os 
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desempregados que reúnem condições, a fim de reduzir o impacto deste caso sobre 

o sector do jogo, especialmente sobre os trabalhadores.        

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. Devido ao impacto da epidemia, a situação do desemprego continua grave, e 

os trabalhadores afectados pelo ajustamento das actividades das salas VIP 

são muitos. O Governo procedeu a alguma avaliação sobre o impacto deste 

caso na situação do emprego em geral? Vai adoptar mais medidas de apoio 

ao emprego e envidar todos os esforços para apoiar a população a resolver a 

questão do desemprego? 

2. A situação da economia não é clara, por isso, a população enfrenta uma 

grande pressão no acesso ao emprego, e crê-se que os trabalhadores das 

salas VIP afectados vão deparar-se com mais dificuldades para arranjar novo 

emprego. A DSAL já está a par da situação das empresas que vão suspender 

as suas actividades? Qual é o número dos trabalhadores afectados e que 

postos de trabalho ocupavam? As autoridades devem tomar a iniciativa de 

apoiar os trabalhadores afectados, nomeadamente na clarificação da sua 

relação de trabalho e na reclamação de eventuais créditos laborais, bem 

como apoiá-los na sua reintegração no mercado de trabalho. Como é que 

vão fazê-lo? 

3. De que planos de contingência dispõe a DICJ para fazer face a este caso? As 

autoridades devem dialogar com as concessionárias do jogo, com vista a 

minimizar os impactos para as mesmas e para os seus trabalhadores, e 
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devem, nomeadamente, incentivar as concessionárias a contratarem os 

desempregados que reúnem condições. Como é que vão fazê-lo?     

  

10 de Dezembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 


