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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Reforço dos serviços de emprego online 

 

Há dias, registou-se em Macau o maior surto epidémico dos últimos dois anos, 

que afectou amplamente a sociedade. Em articulação com os trabalhos de prevenção 

da epidemia, o Governo anunciou, de imediato, a suspensão de vários serviços 

relacionados com o emprego, incluindo cursos de formação subsidiados, cursos de 

aperfeiçoamento, testes de técnicas profissionais, cursos de segurança e saúde 

ocupacional, exames (incluindo o cartão de segurança ocupacional na construção 

civil), seminários sobre segurança e saúde ocupacional, e ainda outras actividades de 

conjugação de emprego e workshops, porém, ainda não dispõe de qualquer 

calendarização para o seu reinício. 

Nos últimos dois anos, devido ao surto do novo coronavírus, o Governo 

suspendeu várias vezes os serviços de emprego, e alguns serviços essenciais foram 

suspensos durante muito tempo, afectando, sem dúvida, a promoção do emprego. 

Perante a elevada taxa de desemprego e o novo impacto no mercado de trabalho, a 

suspensão dos referidos serviços pode agravar ainda mais a já grave situação do 

emprego. Perante isto, o Governo, para além de ter de adoptar, atempadamente, 

medidas de apoio financeiro para ajudar os cidadãos a ultrapassar as dificuldades, 

deve ainda reforçar os estudos, para assegurar que a prestação de serviços de 

emprego seja mais eficaz e decorra sem sobressaltos, a fim de estabilizar o emprego. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. O desenvolvimento dos serviços de emprego online é uma solução eficaz para 

reduzir o impacto da epidemia nos serviços de emprego. No início deste ano, o 

Governo da RAEM definiu a “promoção da conjugação do emprego online e presencial, 

para aumentar a eficácia do emparelhamento profissional” enquanto uma das quatro 

medidas prioritárias para garantir o emprego, e criou também uma página electrónica 

dedicada às “ofertas de emprego locais”, o que contribuiu para o aumento significativo 
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do número de pedidos de emprego online. As acções de formação, seminários, 

consultas e serviços de conjugação de emprego que se encontram suspensas neste 

momento, podem, de facto, ser realizados online, e acredita-se que, se houver um 

mecanismo completo para o seu funcionamento, será possível obter melhores 

resultados. Face ao exposto, como é que o Governo vai melhorar os serviços de 

emprego online? De que ideias ou planos de longo prazo dispõe para o efeito? 

2. O desenvolvimento de cursos de formação online é importante e premente. 

Atendendo quer à actual situação do emprego, quer às necessidades de 

desenvolvimento individual e da sociedade a longo prazo, a procura de acções de 

formação técnico-profissional só vai ser cada vez maior. Perante a suspensão das 

acções de formação devido à epidemia, o Governo deve acelerar o aperfeiçoamento 

dos serviços de formação online, para suprir as respectivas deficiências. Actualmente, 

os cursos online proporcionados pelo Governo são apenas para o “Cartão de 

segurança ocupacional na indústria hoteleira e restauração” e para o “Cartão de 

Segurança Ocupacional para o Sector da Construção”, portanto, não conseguem 

satisfazer as necessidades reais. O Governo deve acelerar o lançamento de mais 

cursos de formação online ou, pelo menos, apresentar os planos e os trabalhos para 

a promoção dos mesmos. Vai fazê-lo? 
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