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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aproveitar a reserva extraordinária para lançar apoios financeiros e 

efectuar o investimento inverso 

Tomar a iniciativa de reduzir os trabalhadores não residentes das empresas 

do jogo, para garantir o emprego dos residentes  

 

A epidemia persiste há mais de dois anos, e as receitas dos sectores do jogo e 

do turismo diminuíram drasticamente. Mais, devido ao recente incidente das salas 

VIP, a economia de Macau foi gravemente afectada, e os trabalhadores e as PME 

são os primeiros prejudicados. Nos últimos dois anos, o Governo lançou, 

sucessivamente, várias rondas de medidas de apoio económico, com vista a 

assegurar o emprego e a estabilidade económica, mas a epidemia passou do “último 

quilómetro” para um “longo caminho até ao fim”, e ainda não há luz ao fundo do túnel.     

Comparando os dados oficias referentes ao 4.º trimestre de 2019 (antes da 

epidemia) e ao 4.º trimestre de 2021, a taxa de desemprego dos residentes, nos dois 

últimos anos, aumentou bruscamente de 2,3 por cento para 4,1 por cento, o número 

de desempregados foi de cerca de 12 mil, o número de desempregados há mais de 

um ano subiu dez vezes, de 200 no início da epidemia para 2000, cerca de 2000 

pessoas estavam desempregadas há mais de meio ano, e o número de residentes 

em subemprego atingiu 15 mil, um aumento significativo face ao número registado 

antes da epidemia. É de salientar que o número dos residentes que trabalham cá e 
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residem fora da RAEM desceu de 9900, no terceiro trimestre de 2019 (antes da 

epidemia), para 8400 pessoas, no terceiro trimestre de 2021, uma redução de 1500 

pessoas. Como o referido inquérito ao emprego foi realizado através de “entrevista 

em casa”, não foram contados os residentes que moram fora de Macau e que estão 

desempregados ou em subemprego.    

Quanto aos salários dos trabalhadores locais, a mediana do rendimento mensal 

dos trabalhadores a tempo inteiro ainda se manteve no nível registado antes da 

epidemia, isto é, 20 000 patacas, porém, a população empregada com rendimento 

mensal entre 16 mil e 40 mil registou uma descida considerável de 93 mil pessoas, a 

população com rendimento mensal inferior a 16 mil patacas registou um aumento 

significativo de 68 mil pessoas, e a população com rendimento superior a 4 mil 

registou um aumento ligeiro de 4500 pessoas, demonstrando directamente uma 

queda significativa dos rendimentos de muitos residentes durante a epidemia. 

Estes dados mostram que o ambiente de emprego que os residentes realmente 

enfrentam está a piorar e é muito mais grave do que a taxa de desemprego de 4,1 por 

cento. Para além do aumento drástico da população desempregada, as situações de 

subemprego, licenças sem vencimento e queda de rendimentos são problemas 

comuns com que os trabalhadores se têm deparado durante a epidemia, e o número 

real de pessoas afectadas pela deterioração do ambiente de emprego é muito maior 

do que isto! 

O número dos trabalhadores locais do sector do jogo, que é o pilar da economia 

de Macau, diminuiu de 76 954 para 73 888, uma redução de 3066 em comparação 

com o período de antes da epidemia, e, apesar da maior redução do número de 
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trabalhadores não residentes nesta mesma época, até Setembro de 2021, o número 

de trabalhadores não residentes contratados pelas seis concessionárias ainda foi de 

18 740, representando 20 por cento do total de trabalhadores contratados, e, numa 

das concessionárias, esta proporção até atingiu 30 por cento, sem contar ainda com 

20 por cento das quotas que não foram utilizadas. 

O jogo é o sector predominante de Macau, por isso, deve dispor de muitos 

recursos e espaços para apoiar os residentes na procura de emprego e para 

proporcionar formação profissional, contudo, na sessão de colocação profissional 

realizada pela DSAL em Março, as seis concessionárias disponibilizaram apenas 690 

vagas para os locais. Tudo isto demonstra que, se o Governo não tomar a iniciativa 

de reduzir as quotas de trabalhadores não residentes das concessionárias, privilegiar 

o acesso dos locais ao emprego não passa de um slogan.  

Entre Setembro de 2020 e 15 de Março de 2022, 10 583 pessoas participaram 

no plano de formação subsidiada, mas, até Fevereiro de 2022, só 1331 pessoas 

conseguiram um emprego, das quais, 546 conseguiram um emprego através da 

colocação profissional da DSAL e 785 conseguiram um emprego por si próprias ou 

abriram um negócio, mas 87 por cento dos formandos continuam sem emprego, 

portanto, o resultado da colocação profissional foi mau. Assim, o Governo deve dar 

atenção ao problema, e estudar o lançamento de planos de formação, estágios e 

colocação profissional que correspondam melhor às necessidades dos trabalhadores 

e dos empregadores, reduzindo assim a taxa de desemprego e de subemprego. 

Em 2021, o número de turistas, as receitas do jogo e o PIB foram apenas de 7,7 

milhões, 87 mil milhões e 239,4 mil milhões, respectivamente, equivalentes apenas a 
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20 por cento, 30 por cento e 54 por cento de 2019, antes da epidemia. Podemos 

mesmo dizer que a economia local já atingiu o nível mais baixo após a liberalização 

do jogo. No entanto, na realidade, os apoios financeiros concedidos pelo Governo no 

ano passado diminuíram, em comparação com o início da epidemia! De acordo com 

as estatísticas oficiais, em 2019, antes da epidemia, as despesas públicas foram de 

84 683 milhões de patacas; em 2020, devido à epidemia e ao lançamento das 

medidas de apoio financeiro, as despesas públicas aumentaram para 96 127 milhões 

de patacas; e, em 2021, foram apenas de 86 107 milhões de patacas, menos 10 mil 

milhões do que no ano anterior, o que demonstra que, no segundo ano da epidemia, 

o nível de apoio financeiro do Governo caiu! Segundo os dados da AMCM, até ao 

final do ano passado, o valor total da reserva financeira era de 646,2 mil milhões de 

patacas, ou seja, um aumento de 60 mil milhões de patacas, em comparação com os 

579,4 mil milhões de patacas do final de 2019 e antes do surgimento da epidemia, o 

que equivale às despesas públicas de mais de sete anos de Macau (e às despesas 

de um ano e meio de Hong Kong). Numa situação em que a reserva financeira é 

abundante e a economia está em recessão, as medidas de apoio económico e para a 

recuperação económica adoptadas pelas autoridades são insuficientes, e até menos 

do que no início da epidemia, o que é incompreensível para a sociedade! 

É de salientar que eu apoio totalmente o uso prudente do erário público e não 

estou a exigir que se esgotem as reservas financeiras até ao máximo, mas, numa 

altura em que a sociedade tem necessidades urgentes, utilizar adequadamente o 

erário público para implementar medidas de apoio económico atempadas e 

suficientes, e proceder, atempadamente, a um investimento antecipado para a 
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recuperação e a diversificação económica, é uma responsabilidade básica do 

Governo.                                  

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Perante a redução contínua dos postos de trabalho, o aumento da situação 

de subemprego e a diminuição contínua do rendimento dos residentes, de 

que medidas concretas dispõem as autoridades para assegurar a 

estabilidade do emprego? As autoridades devem tomar a iniciativa de reduzir 

as quotas das empresas do jogo, das empresas de construção com capitais 

chineses e de outras empresas de grande dimensão e com uma taxa de 

trabalhadores não residentes elevada, e exigir às empresas com melhores 

condições a oferta de postos de trabalho e formação, proporcionando 

oportunidades de entrevista aos locais antes do termo dos contratos dos seus 

trabalhadores não residentes, com vista a devolver os postos de trabalho aos 

residentes. Vão fazê-lo? Tendo em conta a baixa eficácia da conjugação 

profissional e da formação subsidiada, as autoridades devem implementar 

um plano de formação e estágio em exercício, para subsidiar directamente as 

PME na contratação de trabalhadores locais, por forma a proporcionar-lhes 

oportunidades de formação, e de aprendizagem de novas técnicas e de 

estágio, apoiando os residentes a mudar de emprego. Vão fazê-lo?    

2. No início da epidemia, o Governo implementou, sucessivamente, várias 

rondas de apoio económico, para ajudar as PME a ultrapassarem as 

dificuldades económicas, mas a epidemia persiste e os apoios financeiros 

atribuídos pelo Governo no ano passado não aumentaram, antes pelo 
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contrário, diminuíram. Ainda não há luz ao fundo do túnel e a economia 

continua em recessão, portanto, as autoridades devem lançar, quanto antes, 

medidas de apoio económico atempadas, eficazes e específicas, para apoiar 

os trabalhadores e as PME afectados a ultrapassarem este tempo difícil. Vão 

fazê-lo? Quais são os pormenores do novo plano de subvenção ao consumo 

e das medidas de redução e isenção fiscais, com vista a garantir o emprego, 

a estabilidade da economia e a qualidade de vida da população?   

3. A reserva financeira de Macau manteve um crescimento positivo em 

comparação com o início da epidemia, assim, o Governo deve aproveitar a 

abundante reserva financeira para proceder, atempadamente, a um 

investimento antecipado durante o período de conversão da economia, no 

sentido de consolidar as bases para a recuperação económica e para uma 

economia diversificada. Isto vai ser feito?      

  

25 de Março de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam U Tou 

 


