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Tradução 

      Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia 

Legislativa, Si Ka Lon 

 

Em cumprimento das instruções de Sua Excelência o Chefe do Executivo, e tendo 

ouvido os pareceres da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), é 

submetida a resposta à interpelação escrita, de 8 de Abril de 2022, apresentada pelo Sr. 

Deputado Si Ka Lon, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

393/E299/VII/GPAL/2022, de 19 de Abril de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo em 20 de Abril de 2022: 

O “Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin” propõe que, a fim de atrair os residentes de Macau a 

trabalharem e criarem os seus negócios na Zona de Cooperação Aprofundada, será 

promovido o usufruto simultâneo das políticas de apoio de Guangdong e Macau por parte 

dos jovens de Macau que iniciem os seus próprios negócios e emprego na Zona de 

Cooperação Aprofundada. Além disso, para ajudar os jovens de Macau a desenvolverem-se 

na Zona de Cooperação Aprofundada, através da cooperação com as incubadoras de 

empreendedorismo juvenil de Hengqin, a Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) coopera com as incubadoras de 

empreendedorismo juvenil de Hengqin em reconhecer mutuamente os projectos de 

empreendedorismo juvenil de Macau e Hengqin no sentido de os recomendar a entrar nas 

incubadoras, proporcionando aos jovens uma variedade de serviços de apoio e de 

consultadoria em matéria de empreendedorismo, para assim incubar conjuntamente 

empresas criadas por jovens com potencial a desenvolver-se sem sobressaltos. A DSEDT 

lançou, em Junho de 2019, o “Programa de Permuta de Serviços de Consultadoria 

Profissional”, que, através da cooperação entre o Centro de Incubação de Negócios para os 

Jovens de Macau e as incubadoras de empreendedorismo juvenil da Grande Baía, incluindo 

o “Vale de criação de negócios para os jovens de Macau em Hengqin”, presta serviços de 

consultoria profissional gratuitos nas áreas jurídica, contabilística e fiscal aos jovens de 

Macau que entraram nas incubadoras locais, no sentido de ajudar resolver os problemas 

práticos de exploração frequentemente encontrados pelos jovens na criação de negócios no 

Interior da China. 

A DSEDT também irá rever, de forma abrangente, os resultados e conteúdo do Plano 

de Apoio a Jovens Empreendedores, estudando a viabilidade do alargamento do âmbito de 

aplicação desta medida de apoio para a Grande Baía, particularmente a Zona de Cooperação 

Aprofundada, sob o pressuposto de aumentar a operacionalidade de movimentos 

transfronteiriços de capitais, de reforçar a fiscalização e controlo eficazes e de conformar-se 
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com os interesses de desenvolvimento de Macau a longo prazo.  

Além disso, de acordo com as actuais políticas, os profissionais dos sectores de 

construção e obras, turismo, serviços médicos, assistente social, etc., podem exercer a sua 

actividade em Hengqin através de uma forma que conjuga a acreditação e o registo. As 

respectivas iniciativas contribuem para facilitar a movimentação de quadros que exercem 

actividades transfronteiriças, promovendo ainda mais o intercâmbio e a articulação entre os 

quadros de Macau e Hengqin, criando condições mais favoráveis para os profissionais de 

Macau exercerem a sua actividade em Hengqin.  

Por outro lado, com vista a alargar as vias de emprego para os residentes de Macau, 

permitindo-lhes aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da Zona de Cooperação 

Aprofundada, a DSAL lançou, em cooperação com a Direcção dos Serviços de Assuntos de 

Subsistência e a Direcção dos Serviços de Desenvolvimento Económico da Zona de 

Cooperação Aprofundada, no dia 23 de Dezembro de 2021, o “Mês de Recrutamento 

Online Śem Distância  ́entre Hengqin e Macau”, o qual tem uma duração de dois meses, 

sendo uma plataforma de recrutamento construída para conjugar residentes de Macau e 

empresas da Zona de Cooperação Aprofundada e que possa contribuir para os residentes 

condições convenientes para o acesso ao emprego na Zona de Cooperação Aprofundada, 

criando assim um ambiente de vida propício para trabalhar. 

A DSAL afirmou que, na actividade acima referida contou com a participação de 80 

empresas e a disponibilização de mais de 460 postos relacionados principalmente aos 

sectores como a investigação e desenvolvimento tecnológico, manufactura inteligente e 

medicina tradicional chinesa, tendo atraído 206 candidatos residentes que no total 

entregaram 466 currículos, e por fim houve oito candidatos que foram contratados com 

sucesso. A maioria desses indivíduos contratados são jovens, principalmente para 

desempenhar nos postos da área administrativa e comercial. A DSAL irá, em diante, a 

colaborar com os serviços competentes da Zona de Cooperação Aprofundada, de modo a 

proceder a revisão de acordo com a situação de participação desta actividade e o estudo 

para a criação de um mecanismo, a fim de recolher melhor as vagas que os residentes de 

Macau pretendem mais desenvolver a sua carreira, no sentido de alargar as suas vias de 

emprego na Zona de Cooperação Aprofundada. 

A par disso, a DSAL lançou, a partir de 2022, uma série de “Palestras sobre 

profissões”, em torno do plano de desenvolvimento das indústrias na Zona de Cooperação 

Aprofundada, ou seja a alta tecnologia, manufactura inteligente, medicina tradicional 

chinesa e finanças modernas, tendo convidado representantes dos sectores das áreas em 
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causa ou da Zona de Cooperação Aprofundada para dar esclarecimento aos jovens de 

Macau sobre o perfil do desenvolvimento industrial, o ambiente de emprego e as 

necessidades de recursos humanos, bem como efectuaram o intercâmbio interactivo. Entre 

Janeiro e Março de 2022, foram realizadas quatro sessões de “Palestras sobre profissões”, 

com temas envolvidas como tecnologia inteligente por voz, medicina tradicional chinesa, 

pagamento electrónico e tecnologia financeira. 

A DSAL tem ainda promovido fortemente a classificação e o reconhecimento mútuo 

de competências profissionais de talentos entre Guangdong e Macau, bem como o reforço 

da cooperação no aspecto de formação de talentos, permitindo os residentes de Macau 

mediante o modelo conveniente “1 teste vários certificados” a obtenção de certificados de 

qualificação profissional reconhecidos no Interior da China e em Macau, assistindo assim o 

acesso ao emprego dos residentes de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada. 

Nesta fase, a DSAL conseguiu dar apoio a três instituições locais a serem as primeiras 

organizações em Macau de formação e classificação social na Certificação do Nível de 

Competências Profissionais com reconhecimento no Interior da China. Os residentes de 

Macau podem, através dos exames organizados por estas instituições, obter 

concomitantemente o certificado de qualificação profissional emitido pela DSAL e o 

certificado do nível de qualificação profissional reconhecido no Interior da China, sendo 

que o respectivo projecto para obtenção de certificados está programado para ser lançado 

no segundo semestre. 

O Governo da RAEM continuará a rever e avaliar atempadamente as diferentes 

medidas, criando condições mais convenientes e prestando apoios, de modo a ajudar os 

residentes de Macau a iniciarem melhor os seus negócios e trabalharem na Zona 

de Cooperação Aprofundada , bem como promover ainda mais o desenvolvimento conjunto 

entre Macau e Zona de Cooperação Aprofundada. 

Aos 3 de Maio de 2022. 

O Director dos Serviços 

Tai Kin Ip 

 
 

 


