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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Revisão dos feriados obrigatórios 

 

O sector laboral tem criticado os baixos critérios em matéria laboral de 

Macau, tais como os horários de trabalho, as férias anuais e os feriados 

obrigatórios, que se mantêm há dezenas de anos. 

Os feriados obrigatórios são apenas dez, e não registam qualquer 

aumento há mais de 33 anos. Em contraste, na região vizinha de Hong Kong, 

os feriados legais dos trabalhadores passaram de 12 para 17 dias, no espaço 

de 8 anos, e, ao mesmo tempo, os feriados obrigatórios demonstram a 

característica multicultural da cidade, pois incluem não só as festividades 

tradicionais chinesas, mas também as ocidentais, como por exemplo o Natal. 

Macau tem sido desde sempre um local importante de intercâmbio entre 

as culturas chinesa e ocidental, sendo também um exemplo da coexistência 

harmoniosa de culturas diferentes. Nas “Linhas Gerais do Planeamento para o 

Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” (“Linhas 

Gerais”), propõe-se a transformação de Macau numa “base de intercâmbio e 

cooperação que, tendo a cultura chinesa como predominante, promova a 

coexistência de diversas culturas”. No entanto, olhando para os feriados 

obrigatórios de Macau, quase todos dizem respeito a festividades tradicionais 
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chinesas, dificilmente correspondendo à identidade de “base de intercâmbio e 

cooperação que promova a coexistência de diversas culturas”. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Estabelecendo a comparação com a região vizinha de Hong Kong, 

verifica-se que, em Macau, o Governo nunca tomou a iniciativa nem 

planeou o desenvolvimento a longo prazo dos direitos e interesses 

laborais dos trabalhadores. De que planos dispõe o Governo em 

relação ao facto de os feriados obrigatórios não registarem qualquer 

aumento há mais de 33 anos? Quando e como é que o Governo vai 

aumentar o número dos feriados obrigatórios? 

2. Aquando do aumento dos feriados obrigatórios, o Governo deve 

considerar a inclusão de algumas festividades ocidentais, com vista à 

respectiva coadunação com as “Linhas Gerais”, isto é, com a ideia de 

transformar Macau numa base de intercâmbio e cooperação que, 

tendo a cultura chinesa como predominante, promova a coexistência 

de diversas culturas. Vai fazê-lo? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Chan U 


