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INTERPELAÇÃO ORAL  

Aperfeiçoamento dos planos de emprego e de estágio para jovens de Macau 

 

Segundo os dados estatísticos relativos ao emprego no 3.º trimestre de 2022, 

divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em termos 

de grupo etário, a população empregada da faixa etária dos 25 aos 34 anos teve uma 

diminuição de 3400 pessoas1, o que demonstra que a situação de emprego dos jovens 

não é muito optimista e merece grande atenção da sociedade. De facto, o Governo 

da RAEM tem prestado atenção às necessidades de emprego dos jovens, e lançou 

várias medidas específicas de acordo com as necessidades de emprego dos jovens 

em diferentes fases. Alguns programas de estágio, após a sua conclusão, 

conseguiram ajudar os jovens a integrarem-se no mercado de trabalho, por exemplo, 

o “Plano de estágio para criar melhores perspectivas de trabalho”, o “Plano de 

formação e estágio dos jovens de Macau na Alibaba de Hangzhou” e o “Plano de 

estágio da indústria financeira específica moderna”, lançados pela Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), são uma boa forma de os jovens ficarem 

a conhecer melhor os sectores e a cultura das empresas. Mais, a Direcção dos 

Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) lançou também 

o “Programa de estágios para estudantes do ensino superior” 2 , e a Zona de 

Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin também tem 

programas de estágio destinados aos jovens de Macau3, ajudando-os a melhorar as 

suas técnicas profissionais e a acelerar a sua adaptação ao ambiente de trabalho. 

Porém, os locais de estágios são dispersos, as consultas não estão facilitadas para 

os jovens de Macau, as vagas para as modalidades mais procuradas são escassas e 

a concorrência é feroz, o que impede a participação de muitos jovens de Macau. 

                                            

1 https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/Statistic?id=301 

2 https://es.dsedj.gov.mo/big5/act_new/417/apply/ 

3 http://www.hengqin.gov.cn/livelihood/zwdt/dtxx/content/post_3425124.html; 
http://www.hengqin.gov.cn/livelihood/msgk/qncy/gk/ywbl/content/post_3189663.html 
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Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo tem conhecimento das razões que levaram à redução significativa 

do número de jovens empregados em Macau, no 3.º trimestre do corrente ano? Com 

vista a ajudar os jovens na procura de emprego, não pensa o Governo proceder a um 

estudo aprofundado para apurar as razões que levaram a esta queda? 

2. Pensa o Governo em uniformizar a exibição dos planos de estágio respectivos 

numa única “janela”, ou seguir o exemplo das plataformas de recrutamento do Interior 

da China, para disponibilizar informações sobre o recrutamento e estágio em Macau 

e no Interior da China, facilitando a consulta dos jovens de Macau de diferentes idades, 

fases de aprendizagem e especialidades, a fim de encontrar um plano de estágio 

preferido? 

3. Com base nos actuais planos de estágio, como é que o Governo vai aumentar 

o número de sectores, postos e vagas de estágio preferidos pelos jovens locais? Com 

a liberalização das políticas de prevenção da epidemia, como é que vai integrar, no 

futuro, os recursos de Macau e das regiões vizinhas, para cooperar com empresas de 

renome, bases de investigação e de formação a nível nacional, e diferentes 

associações, para aumentar a cobertura dos planos de estágio e a competitividade 

dos participantes, bem como aumentar o número de planos de estágio em empresas 

internacionais, com vista a alargar os horizontes dos jovens de Macau? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 


