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(Tradução) 

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Si Ka Lon 

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo e ouvidos os 
Serviços Públicos do âmbito dos assuntos sociais e cultura, a Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (SAFP) e a Autoridade Monetária de Macau 
(AMCM) relativamente à interpelação escrita apresentada em 22 de Abril de 2022 
pelo Sr. Deputado Si Ka Lon, encaminhada através do ofício da Assembleia 
Legislativa n.° 421/E324/VII/GPAL/2022, de 27 de Abril de 2022, e recebida em 28 
de Abril de 2022 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte: 

Para facilitar os serviços públicos transfronteiriços entre Guangdong-Macau, o 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e o Governo de 
Zhuhai lançaram, em conjunto, em Setembro de 2021, a aplicação “Zhuhai-Macau 
Pass”, onde constam informações sobre oito grandes vertentes, de que são exemplo a 
cooperação económica e financeira entre Zhuhai e Macau, o turismo, o emprego e a 
saúde. Nela se encontram igualmente relevantes informações dos serviços públicos 
da RAEM. 

Os SAFP manifestaram que, actualmente o Governo da RAEM e o Governo da 
Província de Guangdong estão a estudar, a partir de preceitos legais e técnicos, o 
projecto de viabilidade da ligação eficaz dos dados, a fim de promoverem 
conjuntamente a concretização de tratamento transfronteiriço dos serviços públicos 
mais procurados, proporcionando, aos residentes de Guangdong e de Macau, serviços 
governamentais mais convenientes. 

No que respeita à questão do ponto 2 da interpelação, a fim de alargar o mercado 
de emprego dos residentes de Macau, aproveitando a oportunidade de 
desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em 
Hengqin, no dia 23 de Dezembro de 2021, a DSAL implementou o “Mês de 
recrutamento online “Sem Distância” entre Hengqin e Macau”, em colaboração com 
a Direcção dos Serviços de Assuntos Cívicos e a Direcção dos Serviços de 
Desenvolvimento Económico ambos da Zona de Cooperação Aprofundada, com a 
duração de dois meses. Esta actividade de recrutamento contou com a participação 
de 80 empresas e 460 postos de trabalho, envolvendo sobretudo o ramo da pesquisa 
e desenvolvimento de tecnologia, da produção de artigos inteligentes e da medicina 
tradicional chinesa, tendo atraído a candidatura de 206 residentes de Macau que 
apresentaram 466 currículos, com oito contratados com sucesso. Estes eram 
principalmente jovens que ocuparam sobretudo postos administrativos e comerciais, 
nomeadamente comércio electrónico, novos mídia, assuntos administrativos e 
financeiros, entre outros. A DSAL e as instituições da Zona de Cooperação 
Aprofundada, consoante a situação da participação no evento, irão reflectir e estudar 
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sobre a criação de um mecanismo de recolha de informação sobre as vagas mais 
procuradas pelos residentes de Macau e criar condições favoráveis para aumentar a 
sua competitividade no emprego, aumentando assim as oportunidades de serem 
contratados, a fim de alargar o mercado de emprego dos residentes de Macau à Zona 
de Cooperação Aprofundada.  

Além disso, a partir de 2022, a DSAL começou a fazer o planeamento do 
desenvolvimento da indústria à volta da Zona de Cooperação Aprofundada, ou seja, 
de indústrias de tecnologia nova e sofisticada, de produção de artigos inteligentes, de 
medicina tradicional chinesa e de indústria financeira moderna, tendo lançado 
seminários da série “Palestra sobre profissões” e convidado representantes do sector 
daquele âmbito ou da Zona de Cooperação Aprofundada, para fazerem uma 
apresentação aos jovens de Macau sobre a situação do desenvolvimento da indústria, 
o ambiente laboral e a oferta e a procura de recursos humanos, com uma sessão de 
intercâmbio interactivo. Entre Janeiro e Março de 2022, foram organizados quatro 
seminários de “Palestra sobre profissões”, onde foram explicados assuntos como 
vozes inteligentes, medicina tradicional chinesa, pagamentos electrónicos e 
tecnologia financeira, tendo contado com a participação de 251 pessoas.  

A DSAL e as respectivas instituições da Zona de Cooperação Aprofundada 
planeiam também implementar, em 2022, um plano de estágio específico sobre a 
indústria financeira moderna e a indústria do desporto electrónico, permitindo aos 
jovens participantes residentes de Macau, através de estágio no posto de trabalho, 
compreenderem as oportunidades de desenvolvimento da indústria, formando, ao 
mesmo tempo, um quadro de pessoal de reserva para a reconversão ou a subida do 
nível da indústria de Macau. Esse plano será lançado, no momento oportuno, 
consoante a evolução da epidemia no Interior da China. 

Por outro lado, com vista a facilitar a vida e a utilização dos serviços financeiros 
na Zona de Cooperação Aprofundada por parte dos residentes de Macau, a 
“Plataforma de verificação de dados transfronteiriços Guangdong-Macau” entrou em 
funcionamento a título experimental em Guangdong e Macau, e a sua primeira fase 
experimental consiste na prestação de informações financeiras, sendo que 
actualmente, alguns bancos de Macau disponibilizam serviços aos seus clientes, em 
colaboração com os bancos cooperantes da Zona de Cooperação Aprofundada, 
através da referida plataforma. 

A AMCM apontou que os residentes de Macau podem utilizar o cartão “China 
UnionPay” emitido pelas instituições locais ou o instrumento de pagamento móvel 
vinculado a este cartão para efeitos de pagamento no Interior da China, podendo ainda 
utilizar dois outros instrumentos de pagamento móvel de Macau junto de mais de 3 
000 empresas na Grande Baía. Além disso, o “Sistema de pagamento directo das 
operações electrónicas e transfronteiriças Guangdong-Macau” entrou em 
funcionamento no final de 2020, possibilitando aos residentes de Macau efectuar os 
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pagamentos das contas dos serviços públicos ou dos assuntos relacionados com a sua 
vida quotidiana na Província de Guangdong, incluindo a Zona de Cooperação 
Aprofundada, através dos bancos de Macau. No futuro, a AMCM irá debater com as 
entidades relevantes do Interior da China, de modo a procurar alargar o âmbito de 
aplicação deste sistema. 

Quanto ao projecto do “Novo Bairro de Macau” em Hengqin, será feita a 
articulação dos serviços públicos relacionados com a vida da população e do sistema 
de segurança social de Macau, nomeadamente, educação, serviço de saúde, serviços 
sociais, entre outros, contribuindo para alargar o espaço da vida dos residentes de 
Macau. Os Serviços Públicos do âmbito dos assuntos sociais e cultura manifestaram 
que actualmente, os idosos de Macau que residem permanentemente no Interior da 
China já podem, através da portabilidade das diferentes medidas que incidem sobre 
os benefícios sociais, continuar a receber, desde que reúnam os respectivos requisitos, 
apoio económico, pensão para idosos, subsídio para idosos, pensão de invalidez, 
subsídio de invalidez, entre outros subsídios. Relativamente aos residentes de Macau 
que trabalham, estudam ou vivem na Zona de Cooperação Aprofundada, estes para 
além de poder pagar as contribuições para o regime da segurança social de dois níveis 
de Macau nos termos da lei, e gozar dos respectivos direitos e interesses, ainda podem 
participar, de acordo com as providências provisórias para participação no seguro 
social do Interior da China que foram implementadas em 2020, em vários seguros 
sociais do Interior da China, nomeadamente, seguro básico de velhice e seguro básico 
de saúde, beneficiando das políticas de segurança social dos dois locais. Por outro 
lado, os residentes de Macau qualificados podem obter subsídios através do programa 
do subsídio para seguro de saúde. 

Além disso, as instituições de ensino superior têm vindo sucessivamente a criar, 
na Ilha de Hengqin, Centros de investigação, Bases de referência da integração entre 
Indústria, Academia e Investigação e Bases de formação. No futuro, no âmbito da 
criação de disciplinas e do desenvolvimento curricular e em articulação com as 
necessidades de desenvolvimento das indústrias, serão disponibilizados quadros 
qualificados para participarem na cooperação entre Hengqin e Macau. 

O Governo da RAEM também tem apoiado, de diversas formas, os profissionais 
de Macau a exercer a sua profissão na Zona de Cooperação Aprofundada. Por 
exemplo, relativamente aos profissionais da área médica que possuem qualificação 
para o exercício da actividade profissional em Macau ou no estrangeiro e que 
pretendem obter, nos termos da lei, essa qualificação para exercer a actividade no 
Interior da China, os Serviços de Saúde estão em estreito contacto com a Direcção 
dos Serviços de Assuntos Cívicos da Zona de Cooperação Aprofundada de Hengqin, 
analisando os procedimentos e as formalidades do pedido para o exercício da 
actividade a curto prazo, bem como estudando medidas convenientes. Ao mesmo 
tempo, os farmacêuticos e os farmacêuticos de medicina tradicional chinesa de Macau 
podem, de acordo com as Normas nacionais sobre qualificações e exercício da 
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actividade farmacêutica, participar no exame de habilitação profissional em Farmácia 
para o exercício da actividade profissional e requerer a respectiva inscrição no Interior 
da China. 

O Governo da RAEM divulga informações através da “Plataforma de 
Informação para Jovens da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, da 
“Plataforma de informação sobre os benefícios sociais e os serviços de apoio a idosos 
na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” e da “Informação sobre os serviços 
de apoio a idosos de cinco cidades da Grande Baía”, de modo que os residentes, em 
geral, possam compreender melhor a situação da Grande Baía e da Zona de 
Cooperação. 

O Governo da RAEM vai continuar atento às necessidades de emprego dos 
residentes de Macau e às necessidades da vida na Zona de Cooperação Aprofundada, 
continuando a manter uma comunicação estreita com as instituições daquela Zona e 
aperfeiçoando continuamente os diversos serviços de apoio.  

16 de Maio de 2022. 

O Director da DSAL,  

Wong Chi Hong 

 

 


