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(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ORAL

Exortar o Governo a aperfeiçoar o regime de subsídio de desemprego e a
prolongar a duração do subsídio

No primeiro trimestre, a economia de Macau começou a recuperar graças aos
esforços do Governo, incluindo o trabalho dos Serviços de Saúde na prevenção da
epidemia e a divulgação e a promoção dos Serviços de Turismo e do Instituto Cultural,
que não se podem esquecer. Mas, com o impacto da epidemia no exterior e de
factores negativos, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, há cerca de 13 mil
desempregados e 15 mil pessoas em subemprego.
Recentemente, uma associação fez um inquérito sobre as perspectivas de futuro
dos negócios e a confiança das PME, e o resultado foi relativamente pessimista.
Segundo esta associação, devido à acumulação de factores negativos, tanto estas
como as microempresas estão a enfrentar muitas dificuldades. Como o número de
desempregados pode continuar a aumentar, o Governo e os serviços competentes
não podem menosprezar a situação, devem sim reforçar o apoio à subsistência dos
desempregados.
Segundo os dados do Governo, no ano passado, requereram o subsídio de
desemprego do Fundo de Segurança Social cerca de 4300 pessoas, segundo o Fundo,
o número de requerentes diminuiu, o que demonstra uma ligeira atenuação da
situação de desemprego, mas os dados nem sempre reflectem a realidade. Além disso,
é necessário preencher certos requisitos para requerer o subsídio, por exemplo, exigese um intervalo de um ano entre requerimentos, e como muitas pessoas não
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preenchem os requisitos, a sua vida fica ainda mais difícil.
Contudo, mesmo quando os requisitos são preenchidos, a duração do subsídio é
de apenas 90 dias. Segundo os dados dos Serviços de Estatística e Censos, cerca de
60% dos desempregados necessitam de mais de 4 meses para arranjarem um novo
emprego, portanto, o referido subsídio não consegue apoiá-los totalmente. Além disso,
a intenção legislativa da criação do subsídio não previa uma situação tão especial
como a Covid-19, o respectivo regulamento já está em vigor há muitos anos, e há
indícios de se estar a passar gradualmente do “desemprego periódico” para o
“desemprego estrutural”, tudo isto demonstra que o subsídio já não consegue dar
resposta à situação. Assim, é necessário revê-lo e optimizá-lo em tempo oportuno,
reforçando o apoio aos desempregados.

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Tendo em conta a situação económica e a elevada taxa de desemprego, o
Governo vai proceder à revisão do regime do subsídio de desemprego? O Senhor
Secretário e os serviços competentes devem relaxar, adequadamente, os requisitos
para o requerimento do subsídio, incluindo o despedimento por iniciativa própria no
âmbito do requerimento, para que mais desempregados possam ser beneficiados.
Vão fazê-lo?

2. Como os desempregados não conseguem arranjar novo emprego num curto
prazo, o Governo deve prolongar a duração do subsídio até 6 meses, e reduzir o
referido intervalo de um ano entre requerimentos, para os desempregados poderem
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ter apoio mais eficaz. Vai fazê-lo?

3. Os desempregados não conseguem ter apoio eficaz, e os resultados do
“Regulamento dos Incentivos e Formação aos Desempregados” também não foram
muito satisfatórios, originando uma distribuição inadequada dos recursos. O Senhor
Secretário e os serviços competentes devem considerar proceder, através de um
mecanismo interdepartamental e de forma conjunta, à revisão e optimização do plano
de subsídio do referido Regulamento, integrando os recursos, para reforçar o apoio
aos desempregados. Vão fazê-lo?

20 de Abril de 2022

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM,
Lo Choi In
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