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(Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lei Leong Wong 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo e ouvidos os 

Serviços de Saúde (SS), relativamente à interpelação escrita apresentada em 29 de Abril 

de 2022 pelo Sr. Deputado Lei Leong Wong, encaminhada através do ofício da Assembleia 

Legislativa n.° 476/E369/VII/GPAL/2022, de 16 de Maio de 2022, e recebida em 16 de 

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

Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) já anunciou que, 

a partir de 30 de Maio de 2022, deixa de haver restrições para os destinatários de cuidados 

do “Programa piloto de isenção de restrições de entrada para trabalhadores domésticos 

estrangeiros”, sendo os trabalhadores não residentes (TNR´s) alargados a todas as 

nacionalidades, ou seja, todos os empregadores que sejam portadores de autorização 

válida de contratação de TNR´s para o exercício da actividade profissional referente a 

trabalho doméstico podem apresentar o pedido de isenção de restrições de entrada para os 

novos TNR´s ou TNR´s, de diferentes nacionalidades, para o exercício da actividade 

profissional referente a trabalho doméstico. 

Os SS afirmam que, actualmente, os requerentes podem completar a entrega de 

dados através da via online, de acordo com os procedimentos definidos por estes Serviços. 

O Governo da RAEM também continuará a acompanhar de perto a situação do 

mercado de trabalho, recolhendo e auscultando um vasto leque de opiniões dos diversos 

sectores da sociedade, optimizando sucessivamente a gestão do mercado de trabalhadores 

domésticos. A par disso, o Governo da RAEM irá, através de uma estreita comunicação 

interdepartamental, compreender melhor as necessidades dos hotéis de observação médica 

e tomar as correspondentes medidas de coordenação em tempo oportuno. 

2 de Junho de 2022. 

O Director da DSAL, 

                                                                                Wong Chi Hong 

   

  

 
 

 


