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 (Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pela 
Sra. Deputada à Assembleia Legislativa Lo Choi In 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo, relativamente à 
interpelação escrita apresentada em 27 de Maio de 2022 pela Sra. Deputada Lo Choi In, 
encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 557/E423/VII/GPAL/2022, de 1 de 
Junho de 2022, e recebida em 2 de Junho de 2022 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), de acordo com o 
desenvolvimento e a particularidade dos diferentes sectores, está a continuar a alargar o 
lançamento do “Plano promocional de equipamentos de segurança e saúde ocupacional”. Até à 
presente data, foram lançados um total de 8 planos, incluindo sectores relacionados com os 
trabalhos em altura, construção civil, restauração, trabalhos ao ar livre e os sectores que utilizam 
frequentemente diferentes equipamentos ou ferramentas eléctricas. 

Além disso, a fim de beneficiar mais pequenas e médias empresas locais e melhorar o seu 
nível de segurança e saúde ocupacional, os destinatários do plano acima referido foram alargados 
de pequenas e médias empresas com 100 ou menos trabalhadores na fase inicial para 300 ou 
menos, e de acordo com a natureza e a validade dos equipamentos, tais como a caixa de primeiros 
socorros, calçados de segurança, vestuários anti-calor, entre outros, as empresas podem repetir o 
requerimento junto da DSAL. 

Relativamente ao “Acordo de segurança e saúde ocupacional”, o seu ponto principal é 
promover as empresas na criação do regime de gestão da segurança, onde os empregadores e 
trabalhadores assumem em conjunto a responsabilidade da segurança e saúde ocupacional e o 
governo proporciona apoio técnico e sugestão às empresas. Até à presente data, empresas de 
diversos sectores, instituições de ensino superior, hospitais e associações assinaram o acordo. No 
entanto, a DSAL procede anualmente uma pesquisa sobre a situação da implementação do ano 
transacto, a fim de conhecer o estado da segurança e saúde ocupacional das instituições que 
participaram o acordo e proporcionando-lhes atempadamente o apoio. Os respectivos resultados 
da pesquisa mostram que as instituições do acordo tem continuado a implementar o regime de 
gestão da segurança e os trabalhos sobre a segurança e saúde ocupacional. 

No âmbito do “Plano de incentivos a projectos de segurança”, a partir de Junho de 2020, a 
DSAL tem vindo a associar-se aos respectivos serviços de obras públicas para introduzir o “Plano” 
nos projectos de construção de obras públicas, sendo o “Plano” visa ao proprietário de obra 
pública, através de uma cabimentação específica, efectuar pagamento ao empreiteiro a título de 
incentivos caso o mesmo cumpre os padrões da gestão de segurança predefinidas. Os proprietários 
dos projectos privados também podem tomar como espelho e referência, a fim de incentivar os 
empreiteiros das obras a desempenhar melhor na segurança das obras de contrução. Quanto às 
opiniões da comunidade relativas à abertura de candidatura ao referido plano, esta Direcção de 
Serviços continua a ouvir atentamente e a optimizar as políticas da segurança e saúde ocupacional, 
a fim de aumentar o nível da segurança e saúde ocupacional dos sectores. 

Por outro lado, a DSAL continua a reforçar a divulgação e a sensibilização da segurança e 
saúde ocupacional, comunicando e colaborando com os diversos sectores e associações, a fim de 
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promover, através de diferentes meios, conhecimentos dessa área, criando conjuntamente um 
ambiente de trabalho seguro e saudável. Ao mesmo tempo, continua a aperfeiçoar as leis 
respeitantes a segurança e saúde ocupacional. 

21 de Junho de 2022. 

O Director da DSAL, 

Wong Chi Hong 

 

   

  

 
 

 


