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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pela 

Sra. Deputada à Assembleia Legislativa Lei Cheng I 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo, relativamente à 

interpelação escrita apresentada em 5 de Novembro de 2021 pela Sra. Deputada Lei Cheng 

I, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 084/E51/VII/GPAL/2021, 

de 9 de Novembro de 2021, e recebida em 10 de Novembro de 2021 pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) 

responder o seguinte: 

O estado da segurança e saúde ocupacional no sector da construção civil tem sido 

sempre alvo de grande atenção por parte da DSAL, que expressa a sua preocupação e 

condolência para com os casos de acidente industrial graves ocorridos recentemente. Esta 

Direcção de Serviços irá continuar a fiscalizar o cumprimento do Regulamento de Higiene 

e Segurança no Trabalho da Construção Civil, ordenando imediatamente aos empreiteiros 

a suspensão dos trabalhos de risco por infracção, especialmente em situações que possam 

afectar severamente a saúde, vida ou integridade física dos trabalhadores ou de terceiros, 

aplicando-lhes sanções, assim como sensibilizando e impulsionando os empreiteiros e 

trabalhadores para melhorias. Somente após corrigidas as situações de perigo e o 

cumprimento dos requisitos ser verificado novamente pelo pessoal da DSAL é que o 

trabalho poderá ser retomado. 

No que se refere às visitas inspectivas e à fiscalização da segurança e saúde 

ocupacional nos estaleiros e locais de obra de Macau, a DSAL realizou, durante o período 

entre Janeiro e Outubro de 2021, um total de 2.947 visitas inspectivas aos estaleiros de 

Macau, tendo sido apresentadas 1.018 sugestões de melhoria, emitidas 10 ordens de 

suspensão de obra e instaurados 72 processos, relativos a 126 infracções. 

Em relação à produção legislativa sobre a “Lei da Segurança e Saúde Ocupacional 

na Construção Civil”, que tem por base o Regulamento de Higiene e Segurança no 

Trabalho da Construção Civil vigente, serão aperfeiçoadas as normas de segurança na 
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execução de obras e promovida a qualidade do exame e da inspecção dos equipamentos 

de construção, bem como estabelecido o regime de pessoal de gestão de segurança e 

revisto o respectivo regime sancionatório, para melhor adequar o regime jurídico de 

segurança e saúde ocupacional à realidade do sector da construção civil e também, conferir 

um maior sentido preventivo e melhor operabilidade. 

A DSAL já fez a apresentação do texto do diploma aos representantes das partes 

patronal e laboral do Conselho Permanente de Concertação Social e aos representantes do 

sector e dos serviços de obras públicas, tendo recolhido e analisado as opiniões dadas, 

estando neste momento em comunicação com os serviços da área jurídica para proceder à 

análise jurídica, procurando dar entrada ao processo legislativo com a maior brevidade. 

 

29 de Novembro de 2021. 

O Director da DSAL,  

Wong Chi Hong 

 


