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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Como reduzir o impacto da epidemia na economia e no emprego  

 

Após a confirmação do primeiro caso positivo de Ómicron BA.5, no passado dia 

11 de Julho, em Zhuhai, foram detectados, num curto espaço de tempo, dezenas de 

casos correlacionados, portanto, a gravidade da epidemia não foi inferior à registada 

no início do recente surto em Macau. Felizmente, a reacção de Zhuhai foi rápida, e a 

área de controlo definida foi suficientemente ampla, por isso, todos os casos positivos 

confirmados na primeira testagem em massa foram descobertos nas zonas de 

controlo, e mais, após várias rondas de testes em massa, a maior parte dos 

estabelecimentos em Zhuhai retomou, gradualmente, o seu normal funcionamento, 

até mesmo os estabelecimentos de diversões puderam recomeçar a funcionar sob a 

limitação de acolher até metade do respectivo limite de ocupação. Estabelecendo 

uma comparação entre os dois lados da fronteira, verifica-se que, em Macau, no 

início da epidemia, o Governo limitou-se a apelar aos estabelecimentos industriais e 

comerciais para suspenderem o funcionamento, mas atrasou-se na tomada de 

decisão em relação aos casinos e estaleiros de obras, por isso, desperdiçou as 

primeiras três semanas do surto, ou seja, o período de ouro do controlo. Podemos 

verificar que existe ainda, entre os dois lados, uma grande diferença no que respeita 

à determinação e à capacidade de execução ao nível da prevenção e do controlo da 

epidemia.     

Passados 12 dias de “confinamento parcial” e 7 dias de “consolidação”, crê-se 
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que já se conseguiram zero casos na comunidade, contudo, os diversos ramos de 

actividade foram afectados pelo recente surto durante cerca de 40 dias, 

especialmente os trabalhadores e as lojas, que foram gravemente afectados, além 

disso, o dinamismo social já se esgotou, portanto, o apoio do Governo é urgente.  

Além disso, a epidemia teve grande impacto nos diversos sectores sociais e na 

economia. Como a taxa de desemprego em Macau continua elevada, as 

oportunidades de emprego oferecidas na testagem em massa devem ser reservadas 

para os locais. No entanto, a DSAL autorizou, no próprio dia em que foi apresentado, 

o requerimento de uma instituição de testes de ácido nucleico, para a contratação de 

100 auxiliares para a recolha de amostras e 30 para a área laboratorial, todos não 

residentes, ignorando a existência em Macau de um grande número de recursos 

humanos que satisfazem os requisitos definidos, e mais, a instituição em causa não 

realizou nenhum recrutamento em Macau, o que viola plenamente as atribuições 

legais DSAL, isto é, fiscalizar as empresas no tocante à contratação prioritária de 

locais, e contraria a habitual prática que esta direcção tem adoptado. Ora, isto 

suscitou, inevitavelmente, dúvidas na sociedade.                                 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Durante a apreciação da proposta de lei sobre a alteração à Lei do 

Orçamento de 2022 na Assembleia Legislativa, o Governo não confirmou o 

alargamento do apoio aos empregados, mas, como os pormenores do apoio 

económico não constam do articulado da proposta de lei e vão ser previstos 

em regulamento administrativo a aprovar pelo Governo, este ainda pode 

ouvir as opiniões da sociedade e ajustar os pormenores, para reduzir 
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disputas sociais e conflitos desnecessários resultantes desse apoio, 

beneficiando assim mais pessoas com reais necessidades. Atendendo a que 

o recente surto teve impacto directo quer nos diversos ramos de actividade 

quer nas diversas camadas sociais, e que a actual conjuntura económica 

está pior do que em 2020, as autoridades devem ponderar, mais uma vez, 

alargar o limite máximo dos rendimentos deste plano até ao mesmo nível do 

plano implementado em 2020. Vão fazê-lo? Devem ainda uniformizar os 

critérios de atribuição para os trabalhadores por conta própria de diferentes 

áreas e para os agentes de seguros, com vista a evitar conflitos 

desnecessários. Vão fazê-lo?     

2. Durante o recente surto epidémico, muitos sectores sociais foram obrigados 

a suspender o seu funcionamento durante mais de um mês, assim, as 

autoridades devem criar um mecanismo permanente de apoio para as 

empresas e os trabalhadores que foram, respectivamente, obrigados a 

encerrar e a suspender o trabalho, por motivos como, por exemplo, colaborar 

com as medidas de prevenção, viver em zonas vermelhas ou amarelas ou 

submeter-se a observação médica, e prestar-lhes apoio específico e 

uniformizado de acordo com o tempo de suspensão de funcionamento ou de 

trabalho, com vista a diminuir o impacto económico das medidas de controlo, 

lançadas durante o recente surto, ou a lançar num próximo, para as 

empresas e os trabalhadores. Vão fazê-lo?    

3. Segundo afirmações públicas da DSAL, cerca de 600 residentes estão 

interessados em desempenhar funções relacionadas com os testes de ácido 
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nucleico, e há uma instituição que já contratou 239 locais para a recolha de 

amostras, que são suficientes para dar resposta aos trabalhos diários, assim, 

como é evidente, não necessita de contratar trabalhadores não residentes. 

Contudo, em relação à referida instituição que viu o requerimento aprovado, 

as autoridades insistem em não seguir a habitual prática de cancelamento 

das quotas. Porquê? As autoridades devem cancelar todas as quotas de 

trabalhadores não residentes para funções médicas e não médicas nos 

postos de testagem, para os poucos postos de trabalhos surgidos durante a 

epidemia poderem ser reservados e assegurados por locais. Vão fazê-lo? 

Segundo recentes afirmações das autoridades, ao pessoal de recolha de 

amostras e respectivos auxiliares contratados em Macau pela referida 

instituição de testes de ácido nucleico são exigidas habilitações superiores na 

área da saúde, e a diferença salarial entre ambas as funções é de 10 mil 

patacas. Quais são as diferenças do respectivo conteúdo e natureza 

funcional? No caso dos auxiliares contratados pela respectiva instituição no 

Interior da China, só se exige o ensino secundário complementar 

técnico-profissional na área da saúde, e se estes auxiliares, em caso de 

necessidade, podem exercer as funções do pessoal da recolha de amostras, 

tal como referiu a instituição em causa, então, se isso aconteceu, exerceram 

actividade profissional alheia à autorizada. As autoridades já aplicaram 

alguma sanção a esta situação? Qual é a proporção do pessoal de recolha de 

amostras e dos auxiliares contratados pela instituição em causa? E qual é a 

proporção de trabalhadores não residentes e de trabalhadores a tempo 

parcial? Além disso, existe um grande número de locais que satisfazem os 
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requisitos definidos e que estão interessados em desempenhar tarefas de 

recolha de amostras e de laboratório, e assim sendo, a instituição em causa 

deve, nos termos da lei, realizar o respectivo recrutamento em Macau. Já o 

fez? Como é que se pode assegurar a prioridade dos residentes no acesso 

ao emprego?          

  

27 de Julho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam U Tou 

 


