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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Garantias dos trabalhadores sob as novas medidas de prevenção epidémica 

 

Recentemente, a Comissão Nacional de Saúde divulgou as novas dez medidas 

de aperfeiçoamento no âmbito da prevenção epidémica, assim, o Governo da RAEM 

procedeu ao ajustamento correspondente das respectivas políticas. O aligeiramento 

das medidas visa, principalmente, reduzir, ao máximo e sob o pressuposto de proteger 

a vida e a segurança dos residentes, o impacto na vida quotidiana da população e na 

economia. No entanto, segundo as previsões, vão surgir muitos infectados em curto 

espaço de tempo, portanto, muitos trabalhadores receiam que o trabalho e os direitos 

laborais, entre outros, possam ser afectados.  

Na sequência do lançamento das novas medidas, em Macau, tem-se registado 

um aumento notório de casos confirmados. Segundo as autoridades, sob as novas 

medidas de aperfeiçoamento, os critérios de trabalho para as pessoas com código 

vermelho e amarelo vão ser ajustados, ou seja, o código de saúde dos infectados vai 

ser convertido em vermelho, são permitidos o isolamento e o tratamento dos mesmos 

no domicílio e, em caso de urgência e necessidade, os infectados também podem ir 

para o serviço. Contudo, na realidade, além dos infectados que não podem ir trabalhar 

normalmente, muitas empresas e instituições também não permitem que as pessoas 

com código amarelo, apesar de não estarem infectadas, vão ao serviço, situação que 

afecta os seus rendimentos ou lhes causa algumas perturbações. Com a evolução da 
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situação epidémica, crê-se que haverá cada vez mais trabalhadores afectados, por 

isso, espera-se que o Governo dê atenção à situação, elabore instruções claras e 

aperfeiçoe as garantias laborais sob a epidemia, com vista a salvaguardar o emprego 

e os direitos laborais dos trabalhadores.  

Além disso, os trabalhadores só recebem indemnização por acidente de trabalho 

quando forem infectados durante o trabalho, mas há muitos casos em que é difícil 

encontrar a origem da infecção e comprovar que foram infectados no local de trabalho; 

entretanto, para alguns trabalhadores que foram infectados fora do local de trabalho 

e que não podem ir para o serviço, além das medidas adoptadas pelos empregadores 

a seu favor, não existem quaisquer outras garantias. Com o aligeiramento das políticas 

de prevenção epidémica, muitos trabalhadores receiam que a taxa de infecções e a 

probabilidade de serem afectados sejam elevadas, e que, se as políticas se 

mantiverem inalteradas, as garantias e os rendimentos durante o tratamento sejam 

bastante afectados.     

A fim de salvaguardar os direitos laborais dos trabalhadores sob as novas 

medidas, interpelo sobre o seguinte:  

1. Recentemente, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais actualizou 

as instruções para o tratamento de problemas laborais relacionados com o novo 

coronavírus, mas ainda não ficou claro sobre como lidar com o problema de as 

pessoas com código vermelho e amarelo ficarem impedidas, pelos empregadores, de 

trabalhar; segundo revelaram muitos trabalhadores, as suas empresas pedem aos 

trabalhadores com código amarelo para não irem ao serviço. Com a evolução da 

epidemia, muitas pessoas vão ser classificadas como tendo código vermelho ou 
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amarelo, e a falta de clareza das instruções leva a que cada vez mais trabalhadores 

sejam afectados. Assim, as autoridades devem clarificar as instruções em causa, no 

sentido de, por exemplo, prever que o empregador não possa impedir que os 

trabalhadores vão ao serviço e que, se o fizer, deva assumir o dever de pagamento 

de remuneração. Vão fazê-lo? 

2. Em relação aos grupos de trabalhadores de alto risco e que estão sujeitos a 

muitas restrições durante a epidemia, com o desenvolvimento da epidemia, a 

probabilidade de os mesmos serem infectados ou afectados é cada vez mais elevada, 

portanto, a sua saúde e rendimentos vão ser, em certa medida, afectados. A fim de 

proteger os direitos laborais dos mesmos, que medidas têm as autoridades no âmbito 

de prevenção, garantias médicas e rendimentos? 
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