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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Estabilizar o desenvolvimento do sector do jogo 

 

Recentemente, o sector do jogo foi abalado devido ao caso das salas VIP, 

originando alguma instabilidade na economia local. O referido caso provocou uma 

reacção em cadeia, pois várias concessionárias do jogo cessaram a sua colaboração 

com as empresas promotoras de jogo, as salas VIP, na sua maioria, tiveram de 

encerrar, e muitos trabalhadores perderam logo o seu emprego. Os serviços 

competentes receberam muitos pedidos de apoio, que já ultrapassaram 500, 

envolvendo milhares de pessoas. Com o aproximar do Ano Novo Chinês, se não for 

possível resolver efectivamente o referido caso, a estabilidade do emprego vai ser 

directamente afectada, aumentando assim os factores de instabilidade social.  

Devido ao impacto da epidemia ao longo dos últimos dois anos, a sociedade está 

perfeitamente inteirada da crise decorrente da economia não diversificada, portanto, 

Macau precisa de acelerar a sua entrada no ciclo de ajustamento da sua estrutura 

económica. Todavia, como os recursos de que Macau dispõe são escassos, existem 

grandes desafios para acelerar o ajustamento da estrutura económica, sendo difícil 

alterar, num curto espaço de tempo, a conjuntura geral do desenvolvimento. Mais, 

devido à monotonia da estrutura económica, tal alteração tem implicações muito 

abrangentes, portanto, ao procurar progressos, há que assegurar sempre a 

estabilidade social, pois só assim é que a sociedade poderá alcançar o seu melhor 
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desenvolvimento.     

Face às dores causadas ao desenvolvimento pelo caso das salas VIP, o Governo 

deve dar prioridade à estabilização do desenvolvimento social, e tomar rapidamente 

medidas eficazes, no sentido de estabilizar o emprego, ajustar eficazmente a 

respectiva estrutura e encontrar o maior equilíbrio entre trabalhadores locais e 

trabalhadores não residentes nas concessionárias do jogo. Além disso, deve ainda 

exigir às concessionárias do jogo que, no desenvolvimento do jogo de massas, 

recrutem mais trabalhadores locais, nomeadamente os trabalhadores afectados das 

salas VIP, como por exemplo, os trabalhadores das relações públicas, da tesouraria, 

e os motoristas, para que se consiga alcançar mais estabilidade, quer social quer no 

emprego, durante este período, com vista à estabilidade e ao progresso da economia 

local.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Durante o ajustamento do desenvolvimento social, o sector do jogo de Macau 

vai proceder a ajustamentos e melhorias da sua estrutura interna, com vista à 

respectiva articulação com o futuro desenvolvimento da sociedade. O caso em 

questão veio limitar bastante o espaço de desenvolvimento das salas VIP, assim, 

perante a situação, o Governo, além de deixar que seja o mercado a proceder aos 

respectivos ajustamentos, deve adoptar medidas para incentivar e apoiar o 

desenvolvimento do jogo de massas, por forma a satisfazer as necessidades do 

mercado em relação aos serviços de alta qualidade e a promover, ao máximo, a 

estabilidade do desenvolvimento económico. Vai fazê-lo? 
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2. No passado, o Governo chegou a afirmar que, tendo em conta os interesses 

gerais de Macau, ia ajustar e controlar, de forma contínua e dinâmica, o número de 

trabalhadores não residentes nas empresas de turismo e lazer e nas suas filiais. Com 

a súbita ocorrência do caso das salas VIP, muitos trabalhadores perderam o seu 

emprego, e crê-se que muitos deles não terão meios para enfrentar a situação. A 

mudança acelerada do ambiente social vai fazer destacar ainda mais os problemas 

entre empregadores e trabalhadores. Recentemente, o Governo afirmou que ia 

aperfeiçoar o mecanismo de saída de trabalhadores não residentes, com vista a uma 

transição sem sobressaltos, criando assim um ambiente de emprego equilibrado. Face 

a este período especial, o Governo deve ter mais determinação e vigor para resolver 

os problemas dos trabalhadores afectados pelo referido caso, e, de acordo com o 

princípio de dar prioridade aos locais no acesso ao emprego, diligenciar no sentido de 

garantir os seus direitos e interesses e a estabilidade social. Como é que vai fazê-lo? 

O Governo deve exigir às concessionárias do jogo que reprimam o número de 

trabalhadores não residentes no jogo de massas e nas suas salas VIP, por forma a 

libertar mais postos de trabalho para os locais. Vai fazê-lo? 

 

31 de Dezembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Song Pek Kei 


