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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Leong Sun Iok 

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

Gabinete do Secretário para a Segurança (GSS) e o Instituto para os Assuntos Municipais 

(IAM), relativamente à interpelação escrita apresentada em 29 de Abril de 2022 pelo Sr. 

Deputado Leong Sun Iok, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

486/E373/VII/GPAL/2022, de 17 de Maio de 2022, e recebida em 18 de Maio de 2022 

pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

No âmbito do reforço da salvaguarda dos direitos e interesses dos motociclistas de 

entrega de comida takeaway, no caso de haver subordinação na relação entre estes e as 

plataformas de entrega de comida takeaway, ou seja, de estes estarem obrigados a prestar 

serviço e a auferir retribuição sob a direcção daquelas, estes, como seus trabalhadores, 

teriam os seus direitos e interesses laborais, entre outros aspectos, regulados pela Lei n.º 

7/2008 – “Lei das relações de trabalho” – e demais legislações pertinentes. Para isso e 

conforme o disposto no n.º 1 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 40/95/M, de 14 de Agosto, 

– “Regime jurídico da reparação por danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais”, as plataformas devem, na qualidade de empregadores, adquirir seguro de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais relativo aos trabalhadores, de modo a 

assegurar que estes se encontrem efectivamente cobertos no que se refere à compensação 

por danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

No caso de os motociclistas de takeaway estabelecerem com as plataformas uma 

relação de “contratação de prestação de serviços” e não, como anteriormente, em que 

prestam serviço e auferem retribuição sob a direcção daquelas, não se aplicam a estes, 

considerados trabalhadores por conta própria, as legislações laborais, mas sim as 

condições acordadas aquando do estabelecimento da relação entre as duas partes, bem 

como as disposições da legislação civil. 

A DSAL, como serviço competente para a fiscalização do trabalho, verifica 

oficiosamente o cumprimento das legislações laborais e aplica sanções por actos que 
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infrinjam as disposições legais nesta matéria, a fim de salvaguardar os legítimos direitos 

e interesses dos trabalhadores; efectua ainda a divulgação e sensibilização da lei através 

de diversos meios e formas, tais como a criação de infografias destinadas aos motociclistas 

de takeaway, para dar a conhecer as respectivas disposições legais no que se refere aos 

direitos e deveres laborais dos empregadores e dos trabalhadores, e organiza a “Palestra 

sobre segurança e saúde ocupacional para trabalhadores de entrega”, com a abordagem 

aos cuidados a ter pelos motociclistas em matéria de segurança e saúde ocupacional. Além 

disso, são e serão disponibilizados à população e trabalhadores de diferentes sectores de 

actividade cursos apropriados de formação profissional, em consonância com as 

necessidades da sociedade. 

Por sua vez, o GSS afirmou que o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) 

realizou, em 2021, sete palestras temáticas sobre a segurança rodoviária na condução de 

motociclos, que contaram com a participação de cerca de 300 motociclistas de takeaway, 

e o conteúdo das palestras incluiu assuntos de segurança que os mesmos precisam de ter 

em atenção, as infracções frequentemente cometidas por estes, as principais causas de 

acidentes de trânsito, bem como as possíveis responsabilidades criminal e civil decorrentes 

dos acidentes de trânsito, entre outros. Nas palestras sobre a segurança rodoviária para 

motociclistas de takeaway que continuarão a ser realizadas no mês de Junho deste ano, 

será integrada a análise dos recentes acidentes de trânsito das motocicletas em Macau, de 

modo a consciencializar os motociclistas de takeaway para o cumprimento das leis. 

Em paralelo, o CPSP vai reforçar a aplicação da lei para aprofundar a 

conscientização do cumprimento das leis por parte dos motociclistas de takeaway. 

Conforme os dados daquela Corporação, nos primeiros quatro meses de 2022, registaram-

se 96 autuações em que estiveram envolvidos motociclistas de takeaway. 

Com vista a garantir a segurança alimentar e promover o desenvolvimento saudável 

do sector, o IAM manifestou que continuará a reforçar a educação sobre os riscos de 

segurança alimentar para os trabalhadores do sector de comida takeaway, através de vários 

meios de divulgação e educação, incluindo infografias, folhetos publicitários e vídeos 

didácticos, para elevar a consciência de responsabilidade e o nível operacional do sector. 

Além disso, desde 2019, vêm sendo organizadas, pelo IAM, “Palestras sobre 
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Segurança Alimentar nos Serviços de Entrega de Comida Takeaway” destinadas aos 

agentes deste sector, cujo conteúdo abrange disposições legais sobre a “Lei de Segurança 

Alimentar”, os deveres e responsabilidades das plataformas de entrega de comida 

takeaway, e também foca nos pontos de controlo da temperatura e do tempo de entrega 

que devem ser observados, limpeza e manutenção dos equipamentos para entrega diária, 

etc., a fim de elevar o nível e a consciência dos agentes do sector no âmbito da prevenção 

de riscos de segurança alimentar, e garantir a segurança alimentar da comida takeaway. 

Adicionalmente, também foi elaborada uma série de orientações e guias de higiene, 

incluindo “Pedidos de Comida Online e Serviço de Entrega de Comida Tipo Takeaway” e 

“Pontos a Observar sobre Segurança Alimentar no Serviço de Entrega de Alimentos”, etc., 

para apoiar o sector no cumprimento das suas responsabilidades comerciais e garantir a 

segurança e higiene alimentar. 

 

2 de Junho de 2022. 

O Director da DSAL,  

Wong Chi Hong 

 

   

 

  

 
 

 


