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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
 Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Ngan Iek Hang 

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

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), 

relativamente à interpelação escrita apresentada em 17 de Maio de 2022 pelo Sr. Deputado 

Ngan Iek Hang, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

574/E435/VII/GPAL/2022, de 8 de Junho de 2022, e recebida em 9 de Junho de 2022 pelo 

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

(DSAL) responder o seguinte: 

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem estado 

sempre atento à evolução do mercado de trabalho em Macau, envidando esforços para dar 

apoio aos jovens relativamente à integração no mercado de trabalho. Por exemplo, caso as 

condições de preparação ou a situação do controlo da epidemia permitam, a DSAL vai 

ponderar na retoma da Feira de Emprego para Jovens nas férias de Verão de 2022, 

permitindo às empresas e ao jovens, através da plataforma online e com antecedência, 

publicar as informações de recrutamento e submeter os currículos, a fim de facilitar a 

programação de entrevistas e o estabelecimento de relações de trabalho entre as duas 

partes durante a Feira de Emprego para Jovens. Além disso, na Feira serão proporcionados 

aos jovens serviços de apoio ao emprego diversificados e ainda organizado um seminário 

temático sobre o desenvolvimento em Macau e o das quatro indústrias principais na Zona 

de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, para que os jovens 

conheçam as técnicas adequadas para a procura de emprego e as oportunidades futuras do 

desenvolvimento das indústrias. 

Para que os jovens conheçam as indústrias emergentes, foi lançado, em 2022, uma 

série de “Palestras sobre profissões”, sendo que, até Maio de 2022, foram organizadas seis 

palestras, tendo contado com um total de 533 participantes tanto online como presenciais. 

A DSAL vai rever e aperfeiçoar constantemente a programação das “Palestras sobre 

profissões” e entrar em contacto com mais representantes de empresas de indústrias 

emergentes para serem oradores. A par disso, a DSAL vai ainda cooperar com as 

instituições da Zona de Cooperação Aprofundada no lançamento dos planos de estágio 

para 2022 para a indústria financeira moderna e a indústria de desporto electrónico, a fim 
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de, sob o modelo de formação em serviço, permitir aos jovens estagiários conhecer as 

oportunidades de desenvolvimento do sector e reservar pessoal qualificado para a 

reconversão e valorização das indústrias de Macau. Estes planos serão lançados 

atempadamente consoante a evolução da epidemia em Macau e no Interior da China. Por 

outro lado, foi lançado, em Junho de 2022, o Plano de estágio local “Criar Melhores 

Perspectivas de Trabalho”, tendo como destinatários os jovens graduados do ensino 

superior desde o ano de 2019 até à presente data. Neste momento, foram recolhidas mais 

de 1 700 vagas de estágio, sendo que, na primeira fase, serão lançadas cerca de 1 000 

vagas. 

Além disso, a DSEDJ organiza continuamente planos diversificados sobre o 

planeamento da carreira, e, através de meios online, tais como correio electrónico, página 

electrónica, transmissão em directo ou em diferido, proporciona informações de várias 

áreas profissionais sobre o estudo e o emprego para os estudantes e jovens de Macau que 

se encontram a estudar no Interior da China, e ainda, através da cooperação com diversos 

serviços públicos, empresas e instituições, proporciona oportunidades de estágio em 

Macau e no Interior da China para os estudantes e jovens de Macau. Ao mesmo tempo, 

aquela Direcção vai lançar, em 2022, um plano piloto relacionado com o desenvolvimento 

da juventude, e, em conjugação com a força das empresas de Macau e das instituições do 

Interior da China, vai proporcionar aos jovens locais oportunidades de aprendizagem 

durante o trabalho e prática no Interior da China, de modo a dar apoio aos mesmos no seu 

desenvolvimento profissional e a aumentar a sua competitividade. 

O Governo da RAEM vai continuar a estar atento à situação económica de Macau 

e à evolução do mercado de trabalho, proporcionando activamente aos estudantes e jovens 

de Macau estágios e programas de formação que visam dar apoio no aumento das suas 

capacidades profissionais, revendo e aperfeiçoando atempadamente as medidas de apoio 

ao emprego, a fim de aumentar a sua competitividade para que se integrem no mercado de 

trabalho com sucesso. 
 

27 de Junho de 2022. 

     O Director da DSAL, 

                  Wong Chi Hong 

 


