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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Criação pelo Governo de oportunidades de emprego e de  

desenvolvimento para os talentos do sector financeiro 

 

O surto epidémico afecta não apenas a vida da população, como também tem 

grande impacto na economia. O sector do jogo e as indústrias conexas tiveram 

ajustamentos nas suas necessidades de emprego, enquanto Macau está a caminhar 

para a diversificação adequada da sua economia, e a procura de recursos humanos 

é cada vez maior nos outros sectores. Neste momento, o problema do emprego em 

Macau necessita urgentemente de ser resolvido. Com a redução da oferta de emprego 

em alguns sectores, muitos cidadãos estão a enfrentar o desemprego estrutural de 

longo prazo. As autoridades competentes já deram início à conjugação de emprego e 

à realização de sessões especiais de recrutamento de trabalhadores, no entanto, há 

que reforçar ainda a criação de mais postos de trabalho adequados aos trabalhadores 

locais. 

 

Nos últimos anos, o Governo tem-se empenhado no desenvolvimento do sector 

financeiro, promovendo a locação financeira, a gestão de fortunas, a plataforma de 

liquidação e o mercado de títulos em Renminbi, apoiando a diversificação adequada 

do desenvolvimento da economia Macau através da inovação financeira e a tecnologia 

financeira. Assim, prevê-se a necessidade de existir uma reserva antecipada de 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐04‐22‐Lei Cheng I (P) LB MMC  2 

recursos humanos e de talentos em várias vertentes para servirem de suporte. O 

Instituto de Formação Financeira (IFF) de Macau anunciou, recentemente, que ia 

lançar um programa de estágio para estudantes universitários, e o referido projecto 

seria realizado em conjunto com bancos e companhias de seguros, entre outras 

instituições financeiras, e estabelecimentos de ensino superior, com o objectivo de 

proporcionar aos residentes de Macau que estão a estudar nas universidades 

oportunidades de estágio nas instituições financeiras de Macau durante as férias de 

Verão. Com esses projectos os estudantes universitários vão poder aprofundar o 

conhecimento sobre o sector financeiro, e planear melhor a sua carreira profissional e 

de emprego. 

 

No entanto, a partir da política geral de emprego e da formação de talentos, o 

Governo tem o dever inalienável de dar oportunidades aos recém-formados e a outras 

pessoas que estão à procura de emprego para poderem trabalhar nesse sector, bem 

como o dever de lançar mais planos para a formação de talentos para ajudar o 

desenvolvimento do sector. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. De acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), 

até ao 3.º trimestre do ano passado, o sector financeiro tinha 8255 trabalhadores a 

tempo inteiro, registando-se um aumento em comparação com o período anterior, 

e ainda mais de 300 vagas. Mas, até ao momento, o Governo concedeu mais de 
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mil quotas ao sector financeiro, na sua maioria não profissionais. Assim, questiona-

se: qual é a classificação desses postos de trabalho? Como é que o Governo vai 

apoiar as pessoas que reúnem condições a ingressarem nos respectivos cargos, 

no sentido de dar prioridade aos trabalhadores locais? Nestes últimos anos, quais 

foram os resultados conseguidos com a conjugação de emprego no sector 

financeiro? 

 

2. Para incentivar ainda mais a população a ingressar no sector financeiro, o Governo 

e o sector lançaram, nos últimos anos, o Programa de Prémio de Credenciação dos 

Quadros Qualificados de Tecnologia da Informação, o “Programa de Estímulo à 

Certificação Profissional de Talentos Financeiros Modernos” e o “Programa de 

Estágio para Estudantes Universitários nas Férias do Verão”. Assim, qual foi o 

número de participantes e quais foram os resultados conseguidos? De que medidas 

concretas dispõe o Governo para incentivar as empresas financeiras locais a 

recrutarem e a formarem prioritariamente talentos locais? Nos últimos anos, a DSAL 

realizou diversas sessões específicas de recrutamento, assim sendo, vai ser 

promovida alguma acção de recrutamento específica para os sectores financeiro e 

bancário, entre outras actividades, com vista a reforçar a especificidade e a eficácia 

dessas acções? 

 

3. Muitos desempregados já trabalharam ou pretendem trabalhar no sector financeiro, 

bancário ou administrativo, acreditando-se que estão habilitados a ingressar no 

sector após formação. O Governo deve definir objectivos concretos para a redução 
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das quotas de importação de mão-de-obra. Vai fazê-lo? No futuro, vai definir 

critérios para a localização dos quadros médios e superiores do sector financeiro, 

com vista a incentivar os sectores a prestarem mais atenção ao emprego e ao 

desenvolvimento dos talentos locais? 

 

22 de Abril de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 

 


