
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-01-28-Leong Sun Iok (P) LG-APN  1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Reforçar a promoção do emprego na Grande Baía 

A mão-de-obra qualificada é crucial para o desenvolvimento industrial. Macau 

está empenhada em promover, em Hengqin, quatro áreas industriais, nomeadamente 

a indústria de investigação e desenvolvimento científico-tecnológico e de 

manufactura de alto nível, indústrias com a marca Macau, como a indústria da 

medicina tradicional chinesa, indústrias cultural e turística, de convenções e 

exposições e de comércio, e indústria financeira moderna, para acelerar a 

diversificação económica, e tudo isto exige grande quantidade de mão-de-obra 

qualificada. Porém, devido à insuficiência congénita e crónica de medidas de apoio, 

recursos humanos e condições de mercado, estes sectores têm enfrentado grandes 

dificuldades na preparação de profissionais. 

O Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin tem como espinha dorsal a promoção da 

diversificação adequada da economia de Macau, e define claramente o 

posicionamento de Macau na zona de cooperação. Para garantir a convergência de 

salários entre Hengqin e Macau, a Direcção dos Serviços de Assuntos de 

Subsistência da referida zona divulgou recentemente o documento de consulta sobre 

as medidas provisórias para apoiar o emprego dos residentes de Macau na zona de 

cooperação, propondo a atribuição dum subsídio mensal até 12 000 renminbi, em 

função das habilitações literárias, aos residentes de Macau que trabalham a tempo 

inteiro na zona de cooperação, e a atribuição dum apoio de 50 000 renminbi aos que 

abrirem negócios em Hengqin. Estas medidas, se forem implementadas, vão 
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incentivar mais residentes de Macau a trabalhar em Hengqin, vão aliviar a pressão do 

emprego, e vão reforçar a formação de profissionais polivalentes, fornecendo-lhes 

plataformas e oportunidades. 

Além de salários aliciantes, a promoção do emprego em Hengqin passa pelo 

apoio na preparação e elevação de competências profissionais, para ir ao encontro 

das indústrias em questão, e esse apoio depende das políticas e medidas do 

Governo. Assim, no sentido de aliviar a pressão dos residentes face ao emprego e 

reforçar a formação de profissionais polivalentes, interpelo sobre o seguinte: 

1. Acredita-se que as referidas medidas provisórias, se forem implementadas, 

podem incentivar os interessados a trabalhar em Hengqin, mas a contratação não é 

garantida, pois os candidatos podem não ter suficientes competências profissionais. 

O Governo deve então realizar acções de formação profissionalizante, adequadas às 

necessidades do mercado de Hengqin, para apoiar o emprego dos residentes na 

zona de cooperação. Como é que vai fazer isto? 

2. Está a aproximar-se o fim do ano lectivo, e muitos graduados vão entrar no 

mercado de trabalho. Para reforçar a formação de profissionais para as quatro áreas 

industriais, o Governo deve lançar políticas, para apoiar e incentivar os 

recém-graduados a trabalhar em Hengqin, através de medidas semelhantes às do 

documento de consulta, ou de medidas para a respectiva transição. Vai fazê-lo? 
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