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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Importação de trabalhadores domésticos não residentes 

 

Com o surto da pandemia de Covid-19, as políticas de entrada e saída 

passaram a ser mais apertadas, portanto, nos últimos dois anos, não foi possível 

importar trabalhadores domésticos. Segundo os dados estatísticos, o número de 

trabalhadores domésticos em Macau diminuiu, passou de 30 923, na fase inicial da 

pandemia (no final de Janeiro de 2020), para 26 361, em Outubro deste ano, ou seja, 

registou-se uma redução de 4562 trabalhadores. Durante este período foram 

importados alguns trabalhadores domésticos do Interior da China, mas como os seus 

salários são mais elevados, as famílias comuns não conseguem suportar tais 

encargos. 

O grave desequilíbrio entre a oferta e a procura de recursos humanos no 

mercado do trabalho doméstico levou ao aumento dos salários dos trabalhadores 

domésticos, com os encargos económicos das famílias afectadas pela pandemia a 

serem enormes, e à situação em que se encontram muitas famílias, isto é, não 

podem substituir os seus trabalhadores domésticos apesar de não estarem 

satisfeitas com o seu desempenho, restando-lhes apenas tolerar a situação. 

Devido à pandemia, a região vizinha de Hong Kong também enfrenta o 

problema da falta de trabalhadores domésticos. No entanto, a partir de finais de 

Agosto deste ano, Hong Kong começou a reactivar gradualmente os procedimentos 

de importação de trabalhadores domésticos de diversos países. A fim de resolver a 

grave falta de trabalhadores domésticos, aqueles que tenham completado a 
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vacinação no seu próprio país e que preencham os vários requisitos de prevenção 

epidémica de Hong Kong, podem entrar em Hong Kong para trabalhar. Actualmente, 

o número médio de trabalhadores domésticos que entram diariamente em Hong 

Kong aumentou de 28, no início de Setembro, para 107, no início de Novembro. De 

acordo com os respectivos dados, embora a taxa de casos confirmados de 

trabalhadores domésticos que se deslocam a Hong Kong seja maior do que a de 

outras pessoas vacinadas, registada no mesmo período, a taxa de casos 

confirmados tende a diminuir. Para além disso, é baixa a taxa de casos confirmados 

de trabalhadores domésticos em alguns países de origem. 

Na recente sessão de perguntas e respostas, o Chefe do Executivo afirmou que, 

neste momento, existem mais de dois mil pedidos de contratação de trabalhadores 

domésticos estrangeiros, mas como os seus locais de origem são regiões de alto 

risco, os pedidos não foram autorizados, e o Governo enfrenta dificuldades na 

escolha entre responder à procura do mercado e prevenir a epidemia. 

Nos últimos dois anos, Macau não importou trabalhadores domésticos, e 

segundo se prevê, a pandemia não vai terminar a curto prazo, portanto, se o Governo 

continuar a proibir a importação desses trabalhadores, o impacto para as famílias de 

Macau vai ser cada vez maior. Há dias, durante o debate das Linhas de Acção 

Governativa, o Secretário para a Economia e Finanças afirmou que os Serviços de 

Saúde vão fazer uma avaliação sobre a viabilidade da importação de trabalhadores 

domésticos estrangeiros, e que os serviços da área da economia e finanças vão 

prestar a devida colaboração, estando dispostos a procurar mão-de-obra do exterior 

para suprir a insuficiência de mão-de-obra local. 
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Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O recente caso de violência doméstica contra uma criança despertou a atenção 

da sociedade. Casos como este já aconteceram várias vezes, o que demonstra 

que a qualidade dos trabalhadores domésticos é variável. Com vista a elevar a 

qualidade dos serviços e a elevar os conhecimentos jurídicos dos trabalhadores 

domésticos, as autoridades devem reforçar, em conjunto com o sector, a 

formação profissional e a divulgação jurídica, a fim de evitar que casos 

semelhantes se repitam. Como é que vão fazê-lo? 

2. Os diferentes serviços competentes devem reforçar a comunicação e a 

negociação, tomando como referência a prática de Hong Kong e sob a premissa 

da adopção de medidas rigorosas de prevenção e controlo da epidemia, para 

resolver o problema de falta de trabalhadores domésticos e responder às 

solicitações dos residentes, ou seja, autorizar a entrada em Macau de 

trabalhadores domésticos estrangeiros, provenientes de países e regiões de 

baixo risco, que tenham completado duas doses da vacina contra a Covid-19 ou 

até a dose de reforço, e que possuam certificado válido de teste de ácido 

nucleico negativo. O Governo vai fazê-lo? 

 

14 de Dezembro de 2021 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


