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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Resolver a falta de empregadas domésticas 

  

Com a persistência da situação pandémica, as dificuldades em contratar 

empregadas domésticas são cada vez mais graves. Por um lado, devido aos impactos 

decorrentes da situação de pandemia, as empregadas domésticas estrangeiras não 

conseguem vir para Macau e, por outro, findo o prazo do contrato, as empregadas 

domésticas podem mudar de emprego sem a necessidade de cumprir nenhum prazo 

para efeito da nova contratação. São essas as razões que levaram à actual situação, 

em que são cada vez menos as empregadas domésticas, e, consequentemente, à 

falta destas, o que resultou em custos cada vez mais elevados na contratação de 

empregadas domésticas. Muitas famílias sofrem de grande pressão por causa disto. 

A persistência desta situação irá fazer surgir imensos problemas familiares.  

Apesar dos sofrimentos que a sociedade salienta, originados pela falta de 

empregadas domésticas, o Governo não consegue resolver o problema, 

argumentando com diversos fundamentos, tais como as exigências resultantes dos 

trabalhos de prevenção da pandemia e a necessidade de haver cautela na alteração 

da respectiva legislação, entre outros. Compreende-se que a ponderação do Governo 

parte da prevenção da pandemia, colocando a segurança dos residentes em primeiro 

lugar. A taxa de vacinação em Macau está cada vez mais elevada, sobretudo no que 

diz respeito aos idosos e crianças, pois a respectiva situação está, passo a passo, 

mais satisfatória. Segundo as autoridades, só será ponderada a entrada de 

empregadas domésticas estrangeiras em Macau quando a taxa de vacinação dos 
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referidos dois grupos de pessoas atingir, pelo menos, noventa por cento. Contudo, a 

actual situação está ainda muito aquém dessa exigência do Governo, e receia-se que 

a satisfação da mesma precise de um longo tempo. A meu ver, o Governo pode exigir 

aos que requeiram a contratação de empregadas domésticas estrangeiras o 

cumprimento do requisito de vacinar todos os idosos e crianças, o que já vai resolver 

o problema.  

Mais, o Governo também planeia criar diversos hospitais de campanha, portanto, 

um aperfeiçoamento gradual das condições de quarentena. As empregadas 

domésticas assumem um papel importante na vida das famílias em que os pais são 

ambos trabalhadores, assim como na dos idosos, pois conseguem tomar conta destes, 

e também das crianças, ajudando ainda nos trabalhos domésticos do dia-a-dia. Apela-

se então às autoridades para reponderarem a viabilidade de alterar as medidas 

actualmente vigentes, melhorando as condições relativas à entrada de empregadas 

domésticas estrangeiras em Macau, e reforçarem as restrições na respectiva 

autorização, acabando com as facilidades na mudança do tipo de trabalho, por forma 

a resolver a falta de empregadas domésticas e estabilizar o respectivo mercado. 

No intuito de contribuir para resolver a falta de empregadas domésticas, interpelo 

sobre o seguinte: 

1. Segundo as autoridades, estas só vão ponderar a entrada de empregadas 

domésticas estrangeiras em Macau se a taxa de vacinação referente aos 

idosos e crianças atingir, pelo menos, noventa por cento, no entanto, 

atendendo à actual situação de vacinação, dificilmente se conseguirá alcançar 

a referida exigência num curto prazo. Vão as autoridades alterar essa 

exigência, permitindo que as famílias vacinadas (inclusivamente os idosos e 
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crianças) possam requerer empregadas domésticas estrangeiras?  

2. Para aliviar a actual falta de empregadas domésticas e estabilizar o respectivo 

mercado, um dos meios relevantes consiste em reduzir a perda de 

empregadas domésticas estrangeiras. Contudo, actualmente, as mesmas 

conseguem facilmente mudar de tipo de trabalho devido à expiração do 

contrato, o que desencadeia a saída dum número avultado de recursos 

humanos, causando impacto no mercado de empregadas domésticas. As 

autoridades devem reduzir ou acabar com as referidas práticas das 

empregadas domésticas, isto é, mudar de emprego após a expiração do 

contrato, com vista a estabilizar o respectivo mercado. De que medidas ou 

meios por via da legislação dispõem para o efeito?  
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