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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Sobre o aumento das garantias de emprego dos trabalhadores  

Face ao sucessivo encerramento das salas VIP, o Governo da RAEM agiu 

proactivamente no apoio aos trabalhadores afectados, criando, de imediato, balcões 

para a prestação de serviços de consulta sobre os direitos e interesses laborais. Ao 

mesmo tempo, coordenou com as grandes empresas de lazer a realização de sessões 

de conjugação de emprego para os trabalhadores afectados, de modo a que estes 

pudessem integrar o mercado de trabalho o mais rápido possível, reduzindo o grau do 

respectivo impacto. Muitos trabalhadores conseguiram emprego através da 

conjugação de emprego, o que aliviou, temporariamente, o respectivo impacto. 

Apesar de terem sido lançadas muitas medidas de apoio ao emprego, atendendo 

ao número elevado de candidatos num período de tempo tão curto e aos recursos 

limitados das empresas, estas dificilmente conseguem disponibilizar mais vagas. As 

actividades das salas VIP enfraqueceram, afectando, directa e indirectamente, o 

emprego de muitos trabalhadores. Alguns encontram-se em situação de rescisão 

pendente e não registados no sistema, o que os deixa num dilema; muitos deles 

desempenhavam funções de relações públicas e bate-fichas, funções com 

características especiais, o que dificulta a sua integração imediata no mercado, e no 

caso das empresas e do próprio mercado, também é difícil absorver tantos 

trabalhadores num curto espaço de tempo. 

Alguns trabalhadores pretendem mudar de emprego, procurando novas 

oportunidades, no entanto, essa mudança leva tempo e não são muitas as opções, 
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além disso, o facto de terem trabalhado no mesmo ramo de actividade durante muitos 

anos dificulta a adaptação e torna a mudança difícil. O Governo deve melhorar os 

canais para a mudança de emprego, lançar medidas mais facilitadas, e alargar os 

canais de emprego, de modo a aumentar as garantias de emprego dos trabalhadores 

afectados. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. O mercado dificilmente consegue absorver, num curto espaço de tempo, os 

trabalhadores das relações públicas das salas VIP e os bate-fichas, entre 

outros com funções tão específicas. Muitos trabalhadores manifestaram a sua 

compreensão e mostraram-se também activos na procura de novas 

oportunidades, e muitos deles pretendem mudar para o sector dos táxis e 

autocarros. Segundo alguns trabalhadores, os exames de condução para os 

táxis já estão agendados para o próximo ano, por isso, mesmo que concluam 

a formação correspondente, vão ter de esperar muito tempo para conseguirem 

mudar para este sector. O Governo deve organizar mais cursos de formação 

e disponibilizar mais exames para melhorar os canais para a mudança de 

emprego e incentivar os trabalhadores a mudar de emprego. Vai fazê-lo? 

2. O “Plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade” e o 

“Plano de formação subsidiada orientada para o aumento das competências 

técnicas” foram criados há dois anos, e através de diferentes meios, vieram 

aliviar a pressão das pessoas afectadas pela epidemia e apoiar os residentes 

na integração no mercado de trabalho. Devido a certas restrições, os planos 

foram revistos várias vezes, nomeadamente quanto à inscrição, por iniciativa 
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própria, de pessoas em gozo de férias não remuneradas e que não foram 

recomendadas pelo empregador, a fim de alargar o apoio aos residentes. No 

caso referido, porém, os trabalhadores que se encontram em situação de 

rescisão pendente e não integrados no sistema dificilmente conseguem 

inscrever-se em cursos de formação, por não preencherem os requisitos. O 

Governo vai ajustar adequadamente os planos de formação subsidiados, por 

exemplo, definir novas medidas, aumentar o número de cursos e de vagas 

para os trabalhadores afectados, de modo a alargar as saídas profissionais e 

acelerar a promoção da estabilidade social? 

13 de Janeiro de 2022    
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