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(Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lei Chan U 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo e ouvido o Fundo 

de Segurança Social (FSS), relativamente à interpelação escrita apresentada em 13 de 

Maio de 2022 pelo Sr. Deputado Lei Chan U, encaminhada através do ofício da 

Assembleia Legislativa n.° 512/E392/VII/GPAL/2022, de 20 de Maio de 2022, e recebida 

em 23 de Maio de 2022 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

No ano 2006, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) 

definiu o “Regulamento da Verba Específica para as Acções de Formação Profissionais”, 

que visa principalmente, mediante uma dotação específica, prestar financiamento às 

entidades formadoras para que estas possam organizar cursos de formação profissionais, 

permitindo desse modo que os formandos participantes possam aumentar a sua 

competitividade em resposta às tendências do desenvolvimento económico e à evolução 

das estruturas do mercado de emprego. O FSS é um serviço executante de atribuição de 

financiamento a entidades elegíveis. 

O FSS afirmou que, de acordo com o supracitado Regulamento, atribuiu ao longo 

dos anos um total de cerca de 12,5 milhões de patacas às entidades formadoras que 

apresentaram pedidos. Nos últimos anos, devido às mudanças no ambiente 

socioeconómico e no mercado de emprego de Macau, bem como devido ao facto de os 

serviços competentes do Governo da RAEM terem implementado sucessivas medidas de 

apoio melhoradas relativamente a emprego e formação conforme a evolução dos tempos, 

a partir daí, não foi recebido nenhum pedido de financiamento relevante. Actualmente, o 

montante total do saldo da verba específica do supracitado Regulamento ainda a ser gerido 

pelo FSS é de cerca de 66,52 milhões de patacas. 

Com vista a rever e a optimizar as políticas e medidas relacionadas com a formação 

profissional, a DSAL e o FSS criaram um grupo de trabalho para acompanhar, de forma 

ordenada, os trabalhos de alteração ao “Regulamento da Verba Específica para as Acções 

de Formação Profissionais”. 

Por outro lado, a DSAL, como serviço público incumbido de executar acções de 

formação profissional, para além de organizar diversos cursos de formação profissional 

de acordo com as suas competências, também continuará a organizar, mediante a 

cooperação com parceiros sociais e com outras regiões, cursos diversificados de formação 

profissional, com vista a aumentar a competitividade dos residentes, tanto a nível do 

acesso ao emprego como da mudança de emprego, para promover, deste modo, a ascensão 

profissional e a mobilidade horizontal de mão-de-obra e responder às necessidades 

decorrentes do desenvolvimento económico e do mercado de trabalho de Macau. Ao 
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mesmo tempo, a DSAL continuará a auscultar e a analisar, de forma aberta e pragmática, 

as opiniões dos diversos sectores sociais relativamente ao aperfeiçoamento do regime de 

formação profissional. 

7 de Junho de 2022. 

                O Director da DSAL, 

Wong Chi Hong 

 


