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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

  

É expectativa que o Governo preste atenção e apoio ao desenvolvimento do 

sector das convenções e exposições de Macau 

 

 Os surtos repetidos e a instabilidade da epidemia têm grave impacto para todos 

os sectores de actividade. Devido à adopção de rigorosas medidas de prevenção da 

epidemia em Macau, o sector das convenções e exposições tem estado em suspenso, 

pois muitos eventos foram cancelados ou adiados. Perante a recessão económica e 

as incertezas, muitos operadores do sector das convenções e exposições não 

conseguem ultrapassar este período difícil, enquanto os trabalhadores locais se 

deparam com a redução das oportunidades de trabalho ou a perda de emprego, com 

grave impacto para a subsistência das suas famílias. Segundo informações de alguns 

operadores do sector, mesmo que os eventos possam vir a ser organizados quando a 

epidemia estabilizar, eles ainda estão preocupados com a possibilidade de o Governo 

poder não ter mecanismos para assegurar que seja dada prioridade aos trabalhadores 

locais no emprego. 

 Segundo o“Sistema de Indicadores Estatísticos para o Desenvolvimento da 

Diversificação Adequada da Economia de Macau” (2020), o desenvolvimento da 

diversificação adequada tem por objectivo manter o equilíbrio da estrutura sectorial, 

formar uma nova indústria pilar, criar novos pontos de crescimento económico, elevar 

a capacidade de adaptação da economia de Macau às mudanças do ambiente externo 

e fomentar a resistência ao risco, a par de explorar novos espaços para o 
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desenvolvimento das empresas e dos residentes. Propõe-se no "Projecto Geral de 

Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em 

Hengqin" o desenvolvimento das indústrias que contribuam para promover a 

diversificação adequada da economia de Macau, incluindo as indústrias cultural e 

turística, convenções e exposições e comércio. O Governo deve então promover o 

desenvolvimento do sector das convenções e exposições para criar mais 

oportunidades de emprego.  

 De acordo com os resultados do estudo sobre a “Procura de recursos humanos 

qualificados no sector das convenções e exposições”, divulgados em 2019 pela 

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, o sector das convenções e exposições 

conta actualmente com um total de 2306 trabalhadores, dos quais 60% são residentes. 

Estima-se que o sector precise de vários profissionais para o seu desenvolvimento e, 

sob o impacto contínuo da epidemia, é provável que esses dados variem para pior. 

Porém, atendendo ao desenvolvimento a longo prazo, a formação de talentos é de 

facto algo que merece avaliação e promoção contínuas. Espero que as autoridades 

prestem atenção e promovam o desenvolvimento do sector das convenções e 

exposições, incluindo a formação de talentos, a fim de estar preparado para um maior 

desenvolvimento após a estabilização da epidemia.  

  

  Interpelo, então, as autoridades, sobre o seguinte:  

1. Devido ao impacto da epidemia, muitos eventos do sector das convenções e 

exposições tiveram de ser cancelados ou adiados, o que resultou em situações 

de subemprego dos trabalhadores locais e agravou a situação do desemprego. 
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O Governo deve proceder à avaliação do impacto da epidemia no sector em 

questão e na situação de emprego dos respectivos operadores. Já o fez? De que 

medidas específicas dispõe para ajudar o sector e respectivos operadores a 

ultrapassarem as dificuldades?  

2. Para promover a diversificação adequada da economia de Macau, o Governo 

propõe empregar esforços no desenvolvimento das quatro grandes indústrias: 

cultural, turística, convenções e exposições e comércio. Sob o impacto da 

epidemia nos últimos dois anos, o sector das convenções e exposições também 

tem sido seriamente afectado. De que planos dispõem as autoridades para 

promover e apoiar a recuperação e o desenvolvimento sustentável do sector? 

3. O sector das convenções e exposições tem-se desenvolvido em Macau ao longo 

de muitos anos, portanto, há em Macau alguns profissionais experientes. Porém, 

segundo as informações de muito operadores do sector, o Governo não criou 

uma base de dados abrangente sobre os recursos humanos no sector, e muitas 

vezes, não aproveitou o mecanismo de emparelhamento profissional, portanto, 

mesmo que não se pare com as acções de formação, as pessoas que 

completaram a formação podem não ter prioridade no emprego. Mais, alguns 

organizadores de eventos relacionados com as convenções e exposições não 

procedem a qualquer recrutamento em Macau, requereram, directamente, aos 

serviços competentes, mão-de-obra importada, e esses pedidos são deferidos.  

Em resultado disso, os operadores locais não têm qualquer oportunidade de 

tomar parte nesses eventos, o que os priva de oportunidades de emprego e de 
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crescimento, e até provoca a fuga de talentos. Pelo exposto, as autoridades 

devem melhorar os programas de formação, o emparelhamento profissional, a 

base de dados de talentos, etc., para assegurar que é dada prioridade aos 

trabalhadores locais no emprego e desenvolvimento. Como é que isto vai ser 

feito? 

 

01 de Abril de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 

  


