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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Lei Chan U 

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

interpelação escrita apresentada em 12 de Novembro de 2021 pelo Sr. Deputado Lei Chan 

U, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa nº 139/E87/VII/GPAL/2021, 

de 23 de Novembro de 2021, e recebida em 24 de Novembro de 2021 pelo Gabinete do 

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

responder o seguinte: 

A DSAL, como serviço público incumbido de executar acções de formação 

profissional, para além de organizar cursos de formação profissional de diferentes tipos, 

tem-se ainda empenhado no desenvolvimento de actividades de formação profissional em 

cooperação com outros serviços públicos e entidades privadas. Em articulação com o 

desenvolvimento moderadamente diversificado da economia e para responder às 

necessidades do mercado de trabalho de Macau, a DSAL irá continuar a organizar cursos 

diversificados de formação profissional e testes de técnicas, segundo várias modalidades, 

nomeadamente o “aumento de técnicas”, a “formação conjugada com a certificação”, a 

“formação remunerada em serviço”, entre outras, para que os residentes de Macau possam 

participar nesses cursos consoante as suas condições e necessidades. Esta formação 

valoriza a especialização e a transferibilidade das competências profissionais, a fim de 

aumentar a competitividade no emprego e reforçar a resiliência face a diferentes ambientes 

do mercado de trabalho. 

Por outro lado, a fim de melhorar o diploma legal sobre a formação profissional de 

Macau, com o intuito das suas disposições estarem em maior consonância com o 

desenvolvimento da sociedade, a DSAL tem ouvido continuamente opiniões de vários 

sectores e instituições relevantes e reunido com os serviços públicos e instituições de 

ensino que realizam acções de formação profissional, no sentido de analisar a situação da 

aplicação global daquele diploma, e efectuar, oportunamente, revisões ao mesmo. Neste 



 

 

    
澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

勞  工  事  務  局  
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 

 

  

 
 

 2 

 

momento, foram recolhidas e analisadas as opiniões dos serviços de assuntos de justiça, 

dos serviços de educação e dos organismos consultivos da área do desenvolvimento de 

talentos sobre a revisão da legislação na área da formação profissional. 

Assim, dado que a formação profissional se relaciona com várias instituições e 

serviços públicos de diferentes áreas e organismos consultivos concernentes, e que a 

revisão do diploma de formação profissional deve articular com as demais legislações da 

RAEM, será feita uma ponderação global e conjunta durante o processo de revisão e 

alteração da legislação, bem como escutadas as opiniões e sugestões dos diversos sectores 

sociais, sendo as mesmas submetidas a uma análise cuidadosa em conjugação com as 

situações concretas do desenvolvimento social e económico da RAEM. 

 

7 de Dezembro de 2021. 

O Director da DSAL,  

Wong Chi Hong 

 


