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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Si Ka Lon 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo, 
relativamente à interpelação escrita apresentada em 6 de Maio de 2022 pelo Sr. 
Deputado Si Ka Lon, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.° 
467/E361/VII/GPAL/2022, de 12 de Maio de 2022, e recebida em 13 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) tem vindo a 
acompanhar de perto a evolução do mercado de emprego de Macau, empenhando-se 
na prestação de apoio ao emprego dos residentes através de várias medidas de apoio, 
de entre as quais, o lançamento pela DSAL do Plano de Estágio “Criar Melhores 
Perspectivas De Trabalho” em 2020, para dar apoio aos jovens na integração no 
mercado. Desde o seu lançamento, o Plano foi constantemente revisto e aperfeiçoado, 
tendo sido aumentada a área de cobertura dos postos para estágio dos sectores e criada 
a possibilidade de seleccionar dois postos para a entrevista, bem como sido 
aumentados os destinatários do Plano, passando a incluir os alunos graduados de 2019 
do ensino superior. No corrente ano, vai-se continuar com o lançamento do Plano, 
sendo aumentada ainda mais a área de cobertura dos postos para estágio dos sectores, 
com a adição de mais três sectores, designadamente o fabrico de medicamentos, 
tecnologia e meios de comunicação cultural, para além dos sete sectores do ano 
anterior, nomeadamente serviços públicos, turismo e lazer, finanças, saúde, 
transportes aéreos, construção civil e vendas a retalho. A par disso, tendo em conta a 
situação da inscrição no Plano das duas edições anteriores, este ano serão lançadas 
mais de 1 000 vagas de estágio adequadas para o desenvolvimento do emprego dos 
jovens, proporcionando-lhes diversas opções. 

A DSAL convida as instituições dos vários sectores a dar oportunidades de 
estágio aos jovens, proporcionando vagas de estágio junto da DSAL de acordo com a 
natureza da sua actividade e as suas necessidades, sendo que, depois das vagas serem 
revistas e consideradas como adequadas ao desenvolvimento profissional dos jovens, 
as mesmas serão incluídas no Plano. Durante o estágio, as instituições têm como 
objectivo aumentar a capacidade de actividade dos jovens através de formação em 
serviço, atribuindo-lhes ainda um subsídio de 8 000 patacas por mês ou de 50 patacas 
por hora, e ainda, adquirida uma apólice de seguro para os mesmos. 

Além disso, tendo em consideração o impacto contínuo causado no mercado de 
trabalho pela epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, o 
Governo da RAEM lançou o “Plano de abonos provisórios para o incentivo à 
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contratação de residentes desempregados por empregadores durante o período da 
epidemia”, que visa incentivar os empregadores a contratarem residentes 
desempregados, sendo que, aos empregadores elegíveis que, no prazo determinado, 
procedam à contratação adicional de trabalhadores com base no número de 
trabalhadores locais existentes, pode ser atribuído um abono provisório único. 

A DSAL vai continuar atenta à situação económica de Macau e à evolução do 
mercado de trabalho, examinando e optimizando oportunamente as diversas medidas 
de apoio ao emprego, a fim de assegurar os direitos e interesses laborais dos residentes. 

2 de Junho de 2022. 

         O Director da DSAL, 

      Wong Chi Hong 

  

 

 
 
 
 
 

 
 


