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(Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Leong Hong Sai 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo e ouvido os 
Serviços Públicos do âmbito dos assuntos sociais e cultura relativamente à 
interpelação escrita apresentada em 8 de Abril de 2022 pelo Sr. Deputado Leong 
Hong Sai, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.° 
399/E304/VII/GPAL/2022, de 20 de Abril de 2022, e recebida em 20 de Abril de 2022 
pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

A DSAL está continuamente atenta à evolução do mercado de trabalho de 
Macau e garante, nos termos da lei, os direitos e interesses dos trabalhadores. Em 
finais de 2021, prestou apoio adequado aos trabalhadores afectados pelo ajustamento 
das actividades dos promotores do jogo, tendo criado designadamente um balcão 
informativo dos direitos e interesses do trabalho e prestado também o serviço de apoio 
na inscrição de emprego. Posteriormente, coordenou as seis empresas de lazer, 
realizando 21 sessões de emparelhamento para os trabalhadores interessados em 
procurar um emprego, tendo conseguido ajudar a integração laboral de 218 
trabalhadores.  

Além disso, a DSAL e as associações de operários coorganizaram, nos dias 22 
a 24 de Abril do corrente ano, o “Dia da contratação pública de grande envergadura”, 
tendo disponibilizado nesse evento a “zona de serviço de apoio ao emprego”, onde 
foram feitas, em diferentes períodos de tempo, apresentações breves sobre os sectores 
e as exigências no desempenho de empregos, prestando também o serviço de 
aconselhamento profissional e de relaxamento emocional, a fim de ajudar os 
candidatos a conhecer a nova conjuntura do mercado de trabalho e a se prepararem 
devidamente para a entrevista. Nesses dias, um total de 610 pessoas conseguiram ser 
contratadas com sucesso.  

Em princípios de Abril deste ano, a DSAL acrescentou no seu website a janela 
de “vagas ocupacionais locais”, para facilitar o auto-emparelhamento de emprego 
online pelos candidatos, tendo ainda feito a correspondência com a plataforma da 
“conta única”. Ao mesmo tempo, tem exposto e divulgado informações actuais sobre 
ofertas de emprego de diferentes sectores nos écrans electrónicos de diversos Centros 
de Serviços da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e postos 
fronteiriços.  

Por outro lado, para fornecer informação sobre o mercado de trabalho e a 
formação profissional aos residentes, em Fevereiro deste ano, a DSAL realizou a 
palestra “Nova partida”, prestando aconselhamento emocional, para ajudar os 
candidatos a atenuar a pressão sentida com a procura de emprego ou mudança de 
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ambiente de trabalho. Até finais de Abril, a DSAL organizou com as empresas oito 
seminários de emprego, tendo contado com a participação de 291 pessoas.  

Quanto à questão do ponto 2 da interpelação, a Direcção dos Serviços de 
Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) tem continuado a organizar 
várias actividades relativas à educação parental, criou o “Espaço para Famílias 
Jovens”, destinado a famílias jovens, no Centro de Experimentação para Jovens, e 
apoia as escolas e as Associações de Pais e Encarregados de Educação na realização 
de vários projectos sobre a cooperação entre família e escola. A DSEDJ tem também 
reforçado, activamente, a cooperação com as empresas, incentivando-as a integrarem 
os cursos da educação parental nos programas de formação dos seus trabalhadores.  

O Instituto de Acção Social (IAS) manifestou que tem cooperado com as 
instituições particulares de serviço social no desenvolvimento de diversas actividades, 
nomeadamente, sobre relação familiar, educação parental, gestão de recursos 
familiares, entre outras, e na prestação dos devidos serviços de apoio e de 
aconselhamento. Além disso, através da página electrónica de “informações sobre a 
educação para a vida familiar de Macau”, o IAS lançou uma série de recursos de auto-
aprendizagem online. Caso os residentes se sintam afectados por problemas 
emocionais, podem recorrer ao serviço de aconselhamento e de encaminhamento, 
através da linha aberta disponível 24 horas e do serviço de aconselhamento online. 

No que respeita à questão do ponto 3 da interpelação, em resposta ao impacto 
da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus no mercado de 
trabalho e na economia de Macau, o Governo da RAEM começou a lançar, há dois 
anos, uma série de medidas de resposta. Para estimular a procura interna e reduzir a 
pressão na vida dos residentes, o Governo da RAEM já anunciou que, em Junho do 
corrente, vai implementar uma nova ronda do plano de apoio económico, 
nomeadamente lançando a nova ronda do plano de benefício de consumo electrónico 
e a medida de bonificação das tarifas de energia e de água para unidades habitacionais 
e comerciais.  

O Governo da RAEM continua a diminuir as despesas das famílias com a 
educação dos seus educandos, concedendo o subsídio de escolaridade gratuita, o 
subsídio de propinas e o subsídio para aquisição de manuais escolares, bem como 
pondo em prática outras medidas. As famílias com dificuldades económicas podem, 
ainda, pedir o subsídio para pagamento de propinas, o subsídio de alimentação e o 
subsídio de aquisição de material escolar. O Governo da RAEM disponibiliza, 
também, diversas bolsas de mérito e de estudo, para apoiar e incentivar os alunos a 
prosseguirem estudos no ensino superior. Quando os seus recursos financeiros não 
são suficientes para satisfazer as necessidades básicas de vida, as famílias que 
preenchem os requisitos podem solicitar apoio económico e outros apoios ao IAS.  
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O Governo da RAEM vai continuar atento às novas mudanças socioeconómicas 
de Macau, examinando atempadamente o resultado das diversas medidas de apoio.  

5 de Maio de 2022. 

O Director da DSAL,  

Wong Chi Hong 

 

 


