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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Melhoramento do regime de conjugação de emprego 

 

De acordo com o Inquérito ao Emprego referente ao período de Junho e Agosto 

de 2022, divulgado pelos Serviços de Estatística e Censos [Nota 1], a taxa de 

desemprego dos residentes atingiu 5,5 por cento, registando um novo recorde nos 

últimos anos, assim, o Governo lançou várias medidas de apoio ao emprego, tais 

como, o “Plano de formação subsidiada" e o “Plano de abonos provisórios para o 

incentivo à contratação de residentes desempregados por empregadores durante o 

período da epidemia”. O Governo tem reforçado a promoção activa dos trabalhos de 

conjugação de emprego, incluindo a abertura de uma janela de informações sobre 

ofertas de emprego, a realização de sessões exclusivas de conjugação de emprego 

para os diversos sectores, e a realização da “Feira de emprego para jovens”, com 

vista a aliviar, de certo modo, o problema do desemprego dos residentes. 

No que diz respeito à conjugação de emprego, continuam a verificar-se 

dificuldades quer em contratar trabalhadores quer em arranjar emprego, por um lado, 

devido às diferenças entre os postos de trabalho ideais dos residentes e os postos de 

trabalho libertados pelas empresas, e por outro, devido às exigências de experiência 

profissional e de competências técnicas para alguns postos de trabalho. Quanto aos 

salários, como a economia está fraca, os salários continuam baixos, e o salário base 

e o índice salarial inicial dos novos trabalhadores sofrem várias reduções, o que acaba 

por causar dificuldades à conjugação de emprego. 
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Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Perante as dificuldades quer em contratar trabalhadores quer em arranjar 

emprego, o Governo deve melhorar os respectivos mecanismos. Como é que 

vai fazê-lo? O Governo deve ajustar a conjugação de emprego em articulação 

com a procura de emprego dos residentes. Vai fazê-lo? Por forma a assegurar 

a flexibilidade do mecanismo de ajustamento, o Governo deve proceder ao 

acompanhamento da contratação nos diversos sectores. Vai fazê-lo? 

2. Em Junho do corrente ano, o Governo lançou o “Plano de abonos provisórios 

para o incentivo à contratação de residentes desempregados por 

empregadores durante o período da epidemia”, e em Setembro, prorrogou o 

prazo quer para os pedidos quer para a contratação. Segundo as notícias, os 

Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) receberam, nos primeiros quatro 

meses, 884 pedidos [Nota 2], o que demonstra uma resposta muito positiva 

da população. Qual é o ponto de situação do respectivo processo de 

autorização? O Governo pode divulgar mais informações? Vai ponderar sobre 

a prorrogação da duração e do prazo de candidatura? Vão ser lançadas outras 

medidas de apoio ao emprego? 

3. Nos últimos dois dias, entraram mais de 2000 pessoas na “Feira de emprego 

para jovens 2022”, o que demonstra o entusiasmo dos residentes em relação 

ao emprego. Quais foram os resultados da conjugação de emprego na referida 

Feira? No que diz respeito ao aumento de oportunidades de conjugação de 

emprego, a DSAL organizou uma série de sessões de conjugação para os 

diversos sectores e também várias palestras que obtiveram bons resultados. 
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Como é que o Governo vai acompanhar a respectiva eficácia, incluir mais 

sectores, e aumentar a frequência das sessões e palestras? 

 

Referência: 

[Nota 1] Site de referência: https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/Statistic?id=301 

[Nota 2] Site de referência: http://www.chengpou.com.mo/dailynews/216740.html 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 

  


