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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Leong Sun Iok 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo e ouvida a 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), 

relativamente à interpelação escrita apresentada em 28 de Janeiro de 2022 pelo  

Sr. Deputado Leong Sun Iok, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa 

n.º 147/E116/VII/GPAL/2022, de 9 de Fevereiro de 2022, e recebida em 10 de Fevereiro 

de 2022 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os 

Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

Tendo em vista apoiar o acesso ao emprego dos residentes na Zona de Cooperação 

Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, a DSAL e os serviços competentes 

da Zona de Cooperação lançaram conjuntamente, nos finais do ano de 2021, o Mês de 

Recrutamento Online “Sem Distância”, uma plataforma de emprego criada com o 

propósito de conjugar residentes de Macau e empresas da Zona de Cooperação, com a 

participação de mais de 80 empresas e a disponibilização de aproximadamente 450 postos. 

Até ao final do mês de Janeiro de 2022, 185 residentes entregaram o seu currículo para a 

candidatura a postos ligados a áreas tais como a investigação e desenvolvimento 

tecnológico, indústrias transformadoras de alta tecnologia, medicina tradicional chinesa, 

turismo cultural, convenções, exposições e comércio. 

Por outro lado, em relação à promoção e desenvolvimento das novas indústrias sob 

o Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 

Macau em Hengqin, o Governo da RAEM tem dado grande importância às necessidades 

de formação nestas áreas. A título de exemplo, a DSAL tem cooperado estreita e 

continuamente com parceiros sociais e localidades vizinhas na organização de cursos de 

formação profissional e testes de técnicas diversificados, segundo modalidades como o 
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“aumento de técnicas”, a “formação conjugada com a certificação” e a “formação 

remunerada em serviço”, ajudando os residentes a obter certificados profissionais e a 

melhorar a sua competitividade e empregabilidade, bem como a sua resiliência face a 

diferentes ambientes do mercado de trabalho. 

A DSAL irá, em diante, continuar a colaborar com os serviços competentes da Zona 

de Cooperação, de modo a prestar informações sobre o emprego aos residentes que aí 

pretendem desenvolver a sua carreira e a organizar visitas e planos de estágio que dêem a 

conhecer aos residentes o ambiente de trabalho na Zona, bem como disponibilizar-lhes, 

de forma contínua, formação profissional e testes de técnicas adaptados às necessidades, 

no sentido de alargar as suas vias de emprego. 

Por outro lado, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude (DSEDJ) afirmou que, em articulação activa com as directrizes das políticas de 

formação de quadros do Governo da RAEM, esta fornece, continuadamente, a alunos e 

jovens, informações sobre os diversos sectores profissionais e respectivas oportunidades 

de estágio, através de eventos relacionados com o planeamento da carreira profissional, 

nomeadamente, relativos ao prosseguimento de estudos em determinada área, ao emprego 

e empreendedorismo, ao estágio e aconselhamento da profissão, entre outros. A DSEDJ, 

em cooperação com diferentes serviços e organizações, oferece aos alunos e jovens locais 

oportunidades de estágio, em Macau e no Interior da China, em sectores como a medicina 

tradicional chinesa, turismo, convenções e exposições, 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 alunos e jovens. Além disso, 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 
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DSEDJ tem fornecido, aos alunos e jovens, diversas informações sobre cidades da Grande 

Baía, sobretudo, intercâmbio entre jovens, acções de formação, vida quotidiana, emprego 

e empreendedorismo, sendo os mesmos apoiados, através da realização de actividades 

diversificadas, na sua integração no desenvolvimento nacional. 

 

28 de Fevereiro de 2022. 

O Director da DSAL,  

Wong Chi Hong 

 


