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(Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pela 

Sra. Deputada à Assembleia Legislativa, Song Pek Kei 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo e ouvida a 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), relativamente à interpelação 

escrita apresentada em 13 de Janeiro de 2022 pela Sra. Deputada Song Pek Kei, 

encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.° 081/E61/VII/GPAL/2022, 

de 18 de Janeiro de 2022, e recebida em 19 de Janeiro de 2022 pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) responder o 

seguinte: 

A DSAL tem estado sempre atenta às necessidades de formação nos diversos 

sectores, tendo organizado cursos de formação profissional na área da condução, tais como 

de condutores de veículos pesados de passageiros, de veículos pesados de mercadorias, 

entre outros. A par disso, desde Junho de 2019, que a DSAL colabora com a DSAT na 

organização do “Curso de formação específica para condutor de táxi”, destinado aos 

interessados em integrar o sector de condutores de táxi, com vista a permitir aos formandos 

adquirirem conhecimentos sobre este sector. Entre Junho de 2019 e o ano de 2021, foram 

organizadas um total de 102 edições deste curso, tendo contado com a participação de        

4 025 pessoas, das quais 3 171 concluíram o curso. 

Por outro lado, a DSAT afirmou que, o início das aulas da nova edição deste curso 

de formação está previsto para meados de Fevereiro do corrente ano. A DSAT realiza 

mensalmente as devidas provas, sendo que até ao dia 26 de Janeiro, existiam 43 vagas 

remanescentes para a prova a realizar no final de Fevereiro. A DSAT vai ajustar a 

programação do curso e da prova de acordo com as necessidades reais. 

No que diz respeito à situação de alguns trabalhadores afectados pela recente 

mudança de actividade das salas VIP dos casinos e das respectivas empresas não 

preencherem os requisitos para a inscrição no “Plano de formação subsidiada orientada 

para a empregabilidade” por não conseguirem obter o comprovativo de desvinculação do 

serviço, mencionada na interpelação, estes podem solicitar informações junto do pessoal 

da DSAL, sendo-lhes prestado apoio adequado consoante o caso. Quanto à organização 

dos cursos e ao número de vagas, os cursos são lançados mensalmente, com conteúdos 

diversificados e abrangem diferentes áreas, nomeadamente, gestão comercial, hotelaria, 

restauração, comércio a retalho, convenções e exposições, tecnologia de informação, 

cuidados pessoais e prestação de serviços, administração de propriedades, construção, 

reparação em obras, entre outras, sendo os mesmos disponibilizados para a escolha dos 

formandos, e com a DSAL a proceder, em tempo oportuno, ao aumento de vagas, de 

acordo com as necessidades de inscrição. 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau continuará a acompanhar 

o desenvolvimento do mercado de emprego e, de acordo com a situação real, continuará a 
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prestar medidas de apoio ao emprego e aos planos de formação para os residentes que 

necessitem, a fim de os ajudar no acesso e na mudança de emprego. 

4 de Fevereiro de 2022. 

  O Director da DSAL, Subst.º, 

Chan Chon U 

  

 

 

 

 


