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

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ORAL

Formar uma diversidade de talentos de qualidade e encorajar os jovens
talentos a preencher as vagas de emprego

A DSAL e os Serviços de Assuntos de Subsistência da Zona de Cooperação
Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin organizaram, em conjunto, o
Programa de Estágio para os Jovens de Macau. Vão ser implementados vários
estágios especializados, entre Julho e Dezembro deste ano, o Programa oferece mais
de 500 estágios e destina-se a estudantes de Macau entre os 18 e os 45 anos e a
jovens de Macau com experiência profissional. Os estágios distribuem-se por Xangai,
Guangzhou, Zhuhai e Hengqin, e os postos disponibilizados dizem respeito ao sector
financeiro moderno, sector dos eSports, sectores de inteligência artificial e de
tecnologia informática, etc..

O Governo lançou este Programa para satisfazer, de forma abrangente, as
necessidades de estágio de diferentes grupos de jovens de Macau, para os ajudar a
desenvolver as suas competências e talentos, aliviando as dificuldades no acesso ao
emprego, proporcionando uma plataforma mais ampla para os jovens e beneficiando
muitas famílias.

Recentemente, muitos funcionários públicos dirigiram-se ao nosso escritório para
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pedir ajuda, alegando que já têm a antiguidade necessária para a aposentação
antecipada, mas, lamentavelmente, não preenchem o requisito da idade. Mais, os
postos no Governo da Zona de Cooperação Aprofundada vão ser preenchidos através
de nomeação, de funcionários públicos de Macau e de Guangdong, portanto, vai haver
vagas na Função Pública de Macau. A taxa de desemprego em Macau é alta, já atingiu
4,5%, e em breve, vão entrar no mercado muitos graduados, portanto, o Governo pode
permitir a aposentação voluntária dos funcionários públicos em causa, para que as
vagas, decorrentes quer de aposentação voluntária quer da referida nomeação, sejam
preenchidas por jovens.

O Governo deve assumir a liderança e aproveitar o Programa em causa para
incentivar a implementação de mais programas de estágio semelhantes, com vista a
proporcionar aos jovens um novo modelo do acesso ao emprego.

Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:

1.

O Governo deve organizar, de forma regular, o referido Programa de estágios,
para formar continuamente os jovens talentos locais e encorajá-los a
desenvolverem-se no exterior. O Governo dispõe de plano para o efeito?

2.

Em Junho deste ano, vão sair mais de 4000 graduados. Findo o Programa de
estágios, o Governo deve ter mecanismos para possibilitar a celebração de
contratos de trabalho entre os estagiários e as empresas que oferecem estágios,

IO-2022-04-28-Che Sai Wang R2 (P) SL-APN

2

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

(TRADUÇÃO)

de modo a ajudá-los a encontrar emprego. Por exemplo, ao fim dos três meses
de estágio, o estagiário pode passar a trabalhador, com um contrato de trabalho
de um a dois anos. O Governo dispõe de algum plano para isto?

3.

Atendendo ao crescente aumento da taxa de desemprego e ao grande número
de finalistas, o Governo deve considerar relaxar os requisitos para a
aposentação voluntária dos funcionários públicos, a fim de que parte das vagas
deixadas seja preenchida por jovens. Vai fazê-lo?

28 de Abril de 2022

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Che Sai Wang
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