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 (Tradução) 

 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Che Sai Wang 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo, e após ouvidos 
os serviços públicos do âmbito dos Assuntos Sociais e Cultura e a Direcção dos Serviços 
de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), relativamente à interpelação 
escrita apresentada em 31 de Janeiro de 2022 pelo Sr. Deputado Che Sai Wang, 
encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 165/E127/VII/GPAL/2022, 
de 11 de Fevereiro de 2022, e recebida em 14 de Fevereiro de 2022 pelo Gabinete do 
Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) 
responder o seguinte: 

O Governo lança várias medidas e concretiza-as em simultâneo de modo a apoiar os 
residentes da RAEM no acesso ao emprego, no empreendedorismo e no desenvolvimento 
na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin (Zona de 
Cooperação), a título de exemplo, no final do ano de 2021, a DSAL lançou, em 
colaboração com os serviços competentes da Zona de Cooperação, o “Mês de 
Recrutamento Online “Sem Distância” entre Hengqin e Macau”, proporcionando uma 
plataforma de ligação entre os residentes locais e a Zona de Cooperação, o qual conta com 
a participação de 80 empresas, que proporcionam 450 ofertas de emprego. Até finais de 
Janeiro de 2022, já foram entregues 185 exemplares de currículos pelos residentes locais, 
a solicitar a colocação nas vagas dos sectores que abrangem a investigação e 
desenvolvimento tecnológico, indústrias transformadoras de alta tecnologia, medicina 
tradicional chinesa e da cultura, turismo, convenções e exposições, comércio, entre outros.  

Com o intuito de apoiar os jovens de Macau a explorar perspectivas de 
desenvolvimento das novas actividades económicas, e a planear a sua carreira profissional, 
esta Direcção de Serviços realizou, no início de 2022, duas “Palestras sobre profissões”, 
com temas sobre o sector da Inteligência Artificial e a Indústria da medicina tradicional 
chinesa, tendo sido convidados os profissionais em questão para elucidar a situação do 
desenvolvimento e o futuro destes sectores, as circunstâncias de emprego na Zona de 
Cooperação, a cooperação industrio-académica na investigação técnica ou 
desenvolvimento de produtos, bem como, a modernização das técnicas de produção, entre 
outros, tendo as aludidas palestras sido também integradas por sessões de intercâmbio 
interactivo. 

No futuro, a DSAL irá continuar a colaborar reciprocamente com os respectivos 
serviços da Zona de Cooperação, de modo a providenciar, em tempo oportuno, 
informações de emprego para os residentes interessados, bem como, proporcionar 
periodicamente palestras sobre mercados emergentes, esperando ajudar os jovens a alargar 
os seus horizontes de emprego e apoiar os residentes na expansão das suas oportunidades 
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de emprego. 

A par disso, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude (DSEDJ) divulga, continuadamente, a alunos e jovens, informações sobre os 
diversos sectores profissionais e respectivas oportunidades de estágio, através de projectos 
relacionados com o prosseguimento de estudos, emprego e empreendedorismo, estágio e 
aconselhamento profissional, entre outros. A título de exemplo, esta Direcção de Serviços, 
em cooperação com diferentes serviços e organizações, oferece aos alunos e jovens locais, 
oportunidades de estágio, em Macau e no Interior da China, em diferentes sectores, tais 
como: medicina tradicional chinesa, construção, design, planeamento urbanístico, 
finanças, entre outros. No futuro, a DSEDJ planeia expandir a realização de estágios a 
Hengqin e a outras cidades do Interior da China, lançando mais planos em prol do 
desenvolvimento profissional dos mesmos. 

Através do enriquecimento das informações disponibilizadas na “Plataforma de 
Informação para Jovens da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” e da cooperação 
contínua com associações estudantis e juvenis, a DSEDJ tem fornecido, a alunos e jovens, 
diversas informações sobre cidades da Grande Baía, sobretudo, sobre intercâmbios entre 
jovens, acções de formação, vida quotidiana, emprego e empreendedorismo. Além disso, 
através da realização de actividades diversificadas, tem também incentivado os alunos e 
jovens a conhecerem e a aproveitarem as oportunidades criadas pelo desenvolvimento da 
Grande Baía e da Zona de Cooperação. Além disso, a Comissão de Desenvolvimento de 
Talentos divulgou o relatório do estudo sobre a procura de talentos, e elaborou uma “Lista 
de procura de talentos” e um “Directório de escassez de talentos”, que tanto alunos como 
individualidades dos diversos sectores podem utilizar como referência para o planeamento 
das suas carreiras profissionais. 

Por outro lado, a DSEDT coopera com as incubadoras de empreendedorismo juvenil 
de Hengqin em reconhecer mutuamente os projectos de empreendedorismo juvenil de 
Macau e Hengqin no sentido de os recomendar a entrar nas incubadoras, proporcionando 
aos jovens uma variedade de serviços de apoio e de consultadoria em matéria de 
empreendedorismo, para assim incubar conjuntamente empresas criadas por jovens com 
potencial a desenvolver-se sem sobressaltos. Quanto ao Programa de Permuta de Serviços 
de Consultadoria Profissional lançado pela DSEDT em Junho de 2019, este pode ajudar 
resolver os problemas práticos de exploração frequentemente encontrados pelos jovens na 
criação de negócios no Interior da China. 

A DSEDT também irá rever os resultados e conteúdo do Plano de Apoio a Jovens 
Empreendedores, estudando a viabilidade do alargamento do âmbito de aplicação desta 
medida de apoio para a Grande Baía, particularmente a Zona de Cooperação, sob o 
pressuposto de aumentar a operacionalidade de movimentos transfronteiriços de capitais, 
de reforçar a fiscalização e controlo eficazes e de conformar-se com os interesses de 
desenvolvimento de Macau a longo prazo. 
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Em termos dos serviços profissionais, têm sido aperfeiçoados, passo a passo, na 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, mecanismos de reconhecimento e de registo 
destinados aos profissionais de Macau, conjugados com as medidas de reconhecimento 
mútuo ou exames de qualificações profissionais no âmbito do CEPA, para dar aos 
profissionais de Macau uma garantia através das medidas e políticas de facilitação ao 
trabalharem na Grande Baía. Neste momento, os profissionais dos sectores de construção 
e obras, turismo, serviços médicos, assistente social, etc., podem exercer a sua actividade 
em Hengqin através de uma forma que conjuga a acreditação e o registo. As respectivas 
iniciativas contribuem para facilitar a movimentação de quadros que exercem actividades 
transfronteiriças, promovendo ainda mais o intercâmbio e a articulação entre os quadros 
de Macau e de Hengqin, criando condições mais favoráveis para os profissionais de Macau 
exercerem a sua actividade em Hengqin.  

O Governo da RAEM irá, através da inovação institucional e alinhamento profundo 
de regras, promover a construção da Zona de Cooperação, revendo e optimizando, 
continuadamente, diversas medidas de apoio a fim de proporcionar à população em geral, 
incluindo os jovens de Macau, condições mais facilitadas e apoios mais fortes em matéria 
de emprego e empreendedorismo na Zona de Cooperação.  

1 de Março de 2022. 

 

  O Director da DSAL, 

Wong Chi Hong 

 


