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�  求職申請與職位空缺求職申請與職位空缺求職申請與職位空缺求職申請與職位空缺   � PEDIDOS E OFERTAS DE EMPREGO 

 
 
� 求職申請求職申請求職申請求職申請  � Pedidos de emprego 

 二零零零年就業暨職業關係促進處共為 24,198 名求職人士作登記，較九九年增加 65%。 

  
Os 24 198 pedidos de emprego registados na Bolsa de 
Emprego em 2000 representaram um acréscimo de 65% em 
relação ao ano de 1999. 

 圖圖圖圖 I 
GRÁFICO I 最近三年求職登記的統計數字最近三年求職登記的統計數字最近三年求職登記的統計數字最近三年求職登記的統計數字 

Evolução dos pedidos de emprego nos últimos 3 anos 
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 求職者的大幅度增加主要是多了尋找新工作的失業者，人數比九九年增加 83.7%。 

 A causa principal para justificar este acentuado aumento de 
inscrições deve-se aos desempregados à procura de novo 
emprego, que cresceram 83,7%. 

 圖圖圖圖 II 
GRÁFICO II 求職人士的就業情況求職人士的就業情況求職人士的就業情況求職人士的就業情況 

Situação dos inscritos perante o emprego 
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 圖圖圖圖 III 

GRÁFICO III 失業人士和津貼申請人失業人士和津貼申請人失業人士和津貼申請人失業人士和津貼申請人 
Desempregados e candidatos ao subsídio 
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A - 失業者 Desempregados  B - 被解僱者 Despedidos 

C - 失業津貼申請人  Candidatos ao subs. de desemprego  D - 發出之聲明書 Certidões emitidas 

 
 從上圖可以看出，二零零零年被解僱的人士中有 41.1%申請失業津貼。 

 Através deste gráfico podemos verificar que, em 2000, 
41,1% dos trabalhadores despedidos foram candidatos ao 
subsídio de desemprego. 

 
 圖圖圖圖 IV 

GRÁFICO IV 按性別劃分求職人士之就業請況按性別劃分求職人士之就業請況按性別劃分求職人士之就業請況按性別劃分求職人士之就業請況 
Evolução dos pedidos de emprego por sexo 男性男性男性男性 HOMENS  女性女性女性女性 MULHERES 
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� 在職在職在職在職  Empregados   � 失業失業失業失業  Desempregados   � 尋找首份工作尋找首份工作尋找首份工作尋找首份工作  1o Emprego   

 
 上圖資料顯示，二零零零年男性失業人數比過去兩年有大幅度提高，且較女性失業人數高出約 30%。 

 Segundo o gráfico IV, podemos verificar que  o desemprego 
do sexo masculino foi muito mais elevado no ano de 2000, 
do que nos 2 anos anteriores, tendo ultrapassado o do sexo 
feminino em mais de 30%. 
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 表表表表 I 

QUADRO I 按性別及就業情況統計的求職登記按性別及就業情況統計的求職登記按性別及就業情況統計的求職登記按性別及就業情況統計的求職登記 
Variação dos pedidos de emprego por sexo 性別性別性別性別 1999 2000 

百分比變化百分比變化百分比變化百分比變化 
Variação % 

SEXO 
失業人士失業人士失業人士失業人士
Desemp. 

在職人士在職人士在職人士在職人士
Empreg. 

合計合計合計合計 
Total 

失業人士失業人士失業人士失業人士
Desemp. 

在職人士在職人士在職人士在職人士
Empreg. 

合計合計合計合計 
Total 

失業人士失業人士失業人士失業人士
Desemp. 

在職人士在職人士在職人士在職人士
Empreg. 

合計合計合計合計 
Total 總數總數總數總數

TOTAL 
14,158 510 14,668 23,586 612 24,198 +67% +20% +65% 男性

Homens 
6,865 205 7,070 13,389 305 13,694 +95% +49% +93.7% 女性

Mulheres 
7,293 305 7,598 10,197 307 10,504 +40% +1% +38.2% 

 
 圖圖圖圖 V 

GRÁFICO V 求職者學歷的分佈求職者學歷的分佈求職者學歷的分佈求職者學歷的分佈 
Distribuição dos candidatos a emprego segundo as habilitações académicas 
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 對求職者的學歷作出分析，發現具中學教育程度的人士的比重下降了，小學或以下教育程度的則有所增加。這個在學歷結構上的改變是因為多了來自第二產業的求職人士。 

 Na apreciação da distribuição dos candidatos à procura de 

emprego, segundo as habilitações literárias dos mesmos, 

detecta-se a diminuição do peso relativo dos que possuem o 

ensino secundário e o aumento dos habilitados com o 

ensino primário ou inferior. A alteração na estrutura das 

habilitações poderá, de certo modo, estar relacionada com o 

afluxo de candidatos provenientes do sector secundário. 
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 圖圖圖圖 VI 

GRÁFICO VI 按歲組劃分的求職者按歲組劃分的求職者按歲組劃分的求職者按歲組劃分的求職者 
Distribuição dos candidatos a emprego por escalões etários 
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 與九九年相比，35 歲以上的求職者增加了 105.5%。此現象反映了年齡較大者在現今勞動力市場尋找工作有上升的趨勢。 

 Em 2000, os candidatos a emprego com idade superior a 35 

anos aumentou cerca de 105,5%, relativamente ao ano 

anterior. Este facto parece mostrar que os candidatos com 

mais idade apresentam maior dificuldade em encontrar 

emprego no mercado. 

 
 圖圖圖圖 VII 

GRÁFICO VII 登記求職的主要原因登記求職的主要原因登記求職的主要原因登記求職的主要原因 
Principais motivos da procura de emprego 
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 二零零零年，因被解僱而作求職登記的人士與九九年相比有 36.9%的增幅，這可能與本澳各行業受經濟不景的影響有關，導致公司裁員甚或結業。 

 Assiste-se em 2000, a um aumento em relação ao ano 

anterior, de cerca de 36,9% no número de inscrições por 

motivo de despedimento. Esta situação parece estar 

relacionada com a fragilidade da economia. A actividade 

económica foi afectada, tendo originado o despedimento de 

trabalhadores e o consequente encerramento de empresas. 
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 圖圖圖圖 VIII 

GRÁFICO VIII 按最希望從事的職業劃分求職者按最希望從事的職業劃分求職者按最希望從事的職業劃分求職者按最希望從事的職業劃分求職者 
Distribuição dos pedidos de emprego segundo as ocupações profissionais mais pretendidas 
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 職業職業職業職業   Ocupações profissionais 
3 -- 技術員及輔助專業人員  

Técnicos e profissionais de nível intermédio 
 7 -- 工業工匠及手工藝工人  

Trabalhadores da produção industrial e artesãos 
4 -- 文員  

Empregados administrativos 
 8 -- 機台，機器操作員  

Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores 

5 -- 服務，銷售及同類工作人員  
Pessoal dos serviços, vendedores e trabalhadores similares 

 9 -- 非技術工人  
Trabalhadores não qualificados 

 
 二零零零年求職者最希望從事之職業為“非技術工人”，其次是“工業工匠及手工藝工人”。而一九九九年需求最多之職業為“非技術工人”，其次是“文員”。 

 Relativamente às ocupações profissionais pretendidas, 

verificou-se que, em 2000, a maior procura incidiu em 

“trabalhadores não qualificados”, seguida de “trabalhadores 

da produção industrial e artesãos”, enquanto no ano de 

1999, a maior procura foi para “trabalhadores não 

qualificados” e “empregados administrativos”. 

 表表表表 II 
QUADRO II 求職者最希望從事的五種職業求職者最希望從事的五種職業求職者最希望從事的五種職業求職者最希望從事的五種職業 

As 5 profissões mais procuradas pelos candidatos 
 職業職業職業職業 

PROFISSÕES 

 求職者數目求職者數目求職者數目求職者數目 
No. de inscrições 

 平均要求薪金平均要求薪金平均要求薪金平均要求薪金 
Salário médio 
pretendido 

 空缺空缺空缺空缺數目數目數目數目 
No. de ofertas 

 空缺平均薪金空缺平均薪金空缺平均薪金空缺平均薪金 
Salário médio    
oferecido 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 

Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 
trabalhadores similares 

 
2,895 

 
$3,512.13 

 
755 

 
$2,973.34 未能歸入其他分類的文員 

Empregados de escritório não classificados em 
outra parte 

 
1,605 

 
$4,271.00 

 
267 

 
$4,104.96 建築及工程雜工及同類工作人員 

Serventes da construção civil e obras públicas e  
trabalhadores similares 

 
1,394 

 
$5,052.19 

 
500 

 
$4,656.12 鋪設地板工人、砌磚、瓷磚工人、批盪工人及同類工人 

Assentadores de tacos e de tijolos, ladrilhadores, 
estucadores e trabalhadores similares 

 
1,175 

 
$6,759.11 

 
57 

 
$6,136.14 門房及同類工作人員 

Porteiros e trabalhadores similares 
1,170 $3,448.85 292 $3,293.29 
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 對求職者而言，需求最大之五個職業中，佔第一位為“辦公室、酒店清潔工人及同類工人”，其次為“未能歸入其他分類的文員”，兩者分別有 2,895 及 1,605名求職登記者，反映出最大需求之行業均為低技術性工作。此外，從上表可看出，僱主提供之平均薪金均比求職者要求之平均薪金為低。 

 O quadro anterior mostra as 5 profissões mais procuradas 

pelos candidatos a emprego. Tal como já havia sido referido 

atrás, as profissões menos qualificadas foram as que 

registaram uma maior procura. Assim, aparece em primeiro 

lugar o “pessoal de limpeza”, com um total de 2 895 

inscrições, seguindo-se os “empregados de escritório”  com 

1 605 inscrições. O quadro ilustra ainda, o salário médio 

pretendido e oferecido, sendo que este último é sempre 

inferior ao primeiro. 

 
 
� 職位空缺職位空缺職位空缺職位空缺  � Ofertas de emprego  
 
 圖圖圖圖 IX 

GRÁFICO IX 最近三年職位空缺的變動最近三年職位空缺的變動最近三年職位空缺的變動最近三年職位空缺的變動 
Evolução das ofertas de emprego nos últimos 3 anos 
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 二零零零年在就業暨職業關係促進處登記的職位空缺有 30,711個，比九九年上升了 42.6%。職位空缺大量上升之主要原因除了是自九九年八月九日開始，所有申請輸入外勞之僱主，均須在就業暨職業關係促進處作職位空缺登記之措施仍然執行外，亦由於就業暨職業關係促進處在去年舉辦了數次聯合見工日。 

 As 30 711 ofertas de emprego registadas na DPERP em 

2000, representaram um acréscimo de 42,6% em relação ao 

ano de 1999. Este acréscimo deveu-se ao facto de todos os 

pedidos de importação de mão-de-obra não residente serem 

sempre precedidos de uma oferta de emprego para os 

trabalhadores locais, registada na DPERP (esta medida foi 

introduzida em 9 de Agosto de 1999) e ainda às várias 

entrevistas colectivas efectuadas no mesmo ano. 
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 表表表表 III 

QUADRO III 職位空缺最多的職位空缺最多的職位空缺最多的職位空缺最多的五種職業五種職業五種職業五種職業 
As 5 profissões mais oferecidas pelos empregadores 

 職業職業職業職業 
PROFISSÕES 

 空缺空缺空缺空缺數目數目數目數目 
No. de ofertas 

 空缺平均薪金空缺平均薪金空缺平均薪金空缺平均薪金 
Salário médio    
oferecido 

 求職者數目求職者數目求職者數目求職者數目 
No. de inscrições 

 平均要求薪金平均要求薪金平均要求薪金平均要求薪金 
Salário médio 
pretendido 車縫工人、刺繡工人及同類工人 

Costureiras, bordadeiras e trabalhadores 
similares 

12,726 $2,943.53 425 $4,148.59 侍應生及同類工作人員 
Empregados de mesa e trabalhadores similares 1,172 $3,399.57 1,073 $4,135.46 織機調校工人、預備工人及操作員 
Afinadores, preparadores e operadores de 
teares (tecelões) 

1,140 $3,057.04 44 $4,250.00 鞋類及皮革製品工人 
Sapateiros, trabalhadores de calçado e do couro 

1,083 $3,058.21 28 $3,950.00 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 
Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 
trabalhadores similares 

755 $2,973.34 2,895 $3,512.13 

 
 在二零零零年登記的 30,711 個職位空缺中，上表所列五種職業合共佔總空缺數目的 55%。 

 Das 30 711 ofertas de emprego recebidas em 2000, as 5 
profissões mais pretendidas, foram as que constam do 
quadro anterior, perfazendo 55% do total das ofertas 
recebidas . 

 
 
� 就業安排就業安排就業安排就業安排  � Colocações   
 
 圖圖圖圖 X 

GRÁFICO X 最近三年安排面試與成功轉介的比較最近三年安排面試與成功轉介的比較最近三年安排面試與成功轉介的比較最近三年安排面試與成功轉介的比較 
Relação entre candidatos apresentados e candidatos colocados nos últimos 3 anos 
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 二零零零年，就業處共安排了 23,245 求職者人次前往面試，其中 905 位成功轉介。雖然被安排面試之求職者人次比九九年增加 318%，但成功轉介之人數比九九年只增加 17.5%。 

 No ano de 2000, foram apresentados 23 245 candidatos, tendo 
905 sido colocados. Pode-se dizer, que relativamente ao 
ano anterior, muito embora se tivessem apresentado mais 
318% dos candidatos, o número de colocados registou 
apenas um acréscimo de 17,5%. 
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 表表表表 IV 

QUADRO IV 成功轉介就業的最高五種職業成功轉介就業的最高五種職業成功轉介就業的最高五種職業成功轉介就業的最高五種職業 
As primeiras 5 profissões dos colocados 

 1999 2000 職業職業職業職業 
PROFISSÕES 

成功轉介的數目成功轉介的數目成功轉介的數目成功轉介的數目 
No. de colocações 

efectuadas 

佔成功轉介總數佔成功轉介總數佔成功轉介總數佔成功轉介總數的百分比的百分比的百分比的百分比 
% do total de 
colocações 

成功轉介的成功轉介的成功轉介的成功轉介的 數目數目數目數目 
No. de 

colocações 
efectuadas 

佔成功轉介總數佔成功轉介總數佔成功轉介總數佔成功轉介總數的百分比的百分比的百分比的百分比 
% do total de 
colocações 清潔工人 

Pessoal de limpeza 62 8.1% 116 12.8% 門房及同類工作人員 
Porteiros e trabalhadores similares 

-- -- 79 8.7% 寫字樓文員 
Empregados de escritório 43 5.6% 58 6.4% 建築及工程雜工及同類工作人員 
Serventes da construção civil e obras 
públicas e trabalhadores similares 

-- -- 46 5.1% 侍應生 
Empregados de mesa 49 6.4% 46 5.1% 銷售及服務業非技術工人 
Trabalhadores não qualificados do 
comércio e serviços 

62 8.1% -- -- 傳呼員 
Operadores de Paging 82 10.6% -- -- 總數總數總數總數  Total 298 38.8% 345 38.1% 

 
 二零零零年成功轉介就業的 905個個案，分佈於 92種不同的職業，而 38.1%的成功轉介就業個案集中於上表所列的五種職業。 

 Em 2000, as 905 colocações estiveram distribuídas por 92 

profissões, porém, as 5 acima referidas foram as 

dominantes, representando 38,1% do total. 
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� 工資工資工資工資  � Salários  
 圖圖圖圖 XI 

GRÁFICO XI 就業暨職業關係促進處成功轉介就業之工人的工資平均數就業暨職業關係促進處成功轉介就業之工人的工資平均數就業暨職業關係促進處成功轉介就業之工人的工資平均數就業暨職業關係促進處成功轉介就業之工人的工資平均數 
Salários médios dos trabalhadores colocados pela DPERP 
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2000 9000 7060 5086 4550 3675 4000 4782 4159 3682
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1  -- 社團領導人員，企業領導人員及經理  

Quadros superiores de associações, directores e quadros 
dirigentes de empresas 

 6 -- 漁農業熟練工作者 
Trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca 

2  -- 專業人員  
Especialistas das profissões intelectuais e científicas 

 7 -- 工業工匠及手工藝工人  
Trabalhadores da produção industrial e artesãos 

3 -- 技術員及輔助專業人員  
Técnicos e profissionais de nível intermédio 

 8 -- 機台，機器操作員  
Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores 

4 -- 文員  
Empregados administrativos 

 9 -- 非技術工人  
Trabalhadores não qualificados 

5 -- 服務，銷售及同類工作人員  
Pessoal dos serviços, vendedores e trabalhadores similares 

  

 
 在二零零零年經濟環境欠佳及失業率偏高的情況下，大部份成功轉介就業工人的工資平均數比九九年為低。 

 O ano de 2000 continuou a apresentar uma situação 
económica desfavorável e uma taxa de desemprego 
elevada. Observou-se que a maior parte dos trabalhadores 
colocados pela DPERP obtiveram um salário médio mensal 
inferior ao do ano de 1999. 

 
 
� 其他活動其他活動其他活動其他活動  � Outras actividades   
 圖圖圖圖 XII 

GRÁFICO XII 有關第有關第有關第有關第 199 / 2000 號行政長官批示之工作號行政長官批示之工作號行政長官批示之工作號行政長官批示之工作 
Trabalhos no âmbito do Despacho do Chefe do Executivo No.199 /2000 
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  為領取失業救助金所簽發之聲明書 
Declarações emitidas por pedido de Subsídio Social de 
Desemprego 

  為領取失業者參加培訓津貼所簽發之聲明書 
Declarações emitidas por pedido de Subsídio de 
Formação para Desempregados 

  為申請使失業者就業津貼提供意見 
Pareceres por pedido de Subsídio para a Integração 
Laboral de Desempregados 

  為申請聘用初次求職青年之津貼提供意見 
Pareceres por pedido de Subsídio por contratação de 
jovens à procura de 1o emprego 
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� 聯合見工日聯合見工日聯合見工日聯合見工日  � Dias de Entrevistas Colectivas 就業處於二零零零年分別與僱主、僱員團體及其它機構合共舉辦了六次聯合見工日，參與之企業及機構共提供職位空缺 499 個，其中包括空中乘務員，焊接技工，助理工程師，建築輔助工，物業管理員及製衣業工人，而成功轉介人數有 126人。 

 

 Em 2000 realizaram-se, separadamente,  6 dias de 
entrevistas colectivas em colaboração com as entidades 
representativas das partes patronal e laboral, para os postos 
de hospedeira de bordo, trabalhadores da construção civil, 
guardas e trabalhadores das indústrias transformadoras. O 
total das ofertas foi de 499 e o número de colocações foi de 
126. 

� 一站式服務一站式服務一站式服務一站式服務  � “One-stop Service” 為方便市民申請“社會保障基金對有特別困難之本地失業者給予援助及鼓勵之規章”內之“失業救助金”及“對家庭特別困難之 40 歲以下失業人士的援助”，就業處於二零零零年六月起實行一站式服務，除為申請者作求職登記外，並代收所有証明文件及轉送至社工局各堂區辦事處作資料核實之用。 

 A fim de facilitar os procedimentos dos pedidos relativos ao 
“Subsídio social de desemprego“ e ao “Subsídio para apoio 
aos desempregados com idade inferior a 40 anos de idade e 
com grandes dificuldades económicas”, ao abrigo do 
“Regulamento dos apoios e incentivos a conceder pelo 
Fundo de Segurança Social aos desempregados locais com 
dificuldades particulares”, foi introduzido na DPERP, a partir 
do mês de Junho de 2000, o “One-stop Service”, servindo 
não só para o registo de emprego, mas também para a  
recolha de todos os documentos necessários dos 
requerentes que posteriormente, são enviados ao IASM para 
confirmação dos dados. 

 
 
�  外地勞工的輸入外地勞工的輸入外地勞工的輸入外地勞工的輸入   � IMPORTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO 

RESIDENTE 
 
 圖圖圖圖 XIII 

GRÁFICO XIII 二零零零年按季度統計涉及外勞的申請個案二零零零年按季度統計涉及外勞的申請個案二零零零年按季度統計涉及外勞的申請個案二零零零年按季度統計涉及外勞的申請個案 
Processos de IMO e de familiares entrados na DSTE, distribuídos por trimestre 

*   家庭團聚    Agregado familiar 
 
 二零零零年共有 3,398宗涉及外勞的申請個案，平均每季個案數字達 850宗。 

 No ano de 2000 registou-se um total de 3 398 pedidos, 

incluindo os relativos a membros do agregado familiar, 

correspondendo a uma média de 850 pedidos por trimestre. 
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 圖圖圖圖 XIV 

GRÁFICO XIV 一九九九年及二零零零年涉及外地勞工之申請個案一九九九年及二零零零年涉及外地勞工之申請個案一九九九年及二零零零年涉及外地勞工之申請個案一九九九年及二零零零年涉及外地勞工之申請個案 
Pedidos de IMO e de familiares entrados na DSTE durante 1999 e 2000 
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 二零零零年之申請個案對比一九九九年下降 17.6%。  Observando o gráfico anterior, verifica-se um decréscimo no 

número de pedidos em 2000, traduzindo uma redução de 

17,6% em relação a 1999. 

 
 表表表表 V 

QUADRO V  按第按第按第按第 12/GM/88號及第號及第號及第號及第 49/GM/88號批示之外地勞工申號批示之外地勞工申號批示之外地勞工申號批示之外地勞工申請及批准人數請及批准人數請及批准人數請及批准人數 
Número de pedidos e de trabalhadores solicitados e número de trabalhadores autorizados 

 ao abrigo dos Despachos no 12/GM/88 e no 49/GM/88 

 
 申請類別申請類別申請類別申請類別 

Tipos de recrutamento 

 人數人數人數人數 Trabalhadores 申請個案申請個案申請個案申請個案 
Pedidos Entrados 

申請申請申請申請  
Solicitados 

 批准批准批准批准 
 Autorizados 

 12/GM/88 49/GM/88 12/GM/88 49/GM/88 合計合計合計合計 Total 12/GM/88 49/GM/88 合計合計合計合計 Total 輸入 Importação 75 412 4,493 884 5,377 307 305 612 續期 Renovação 476 711 23,549 1,273 24,822 13,972 731 14,703 替換 Substituição - 880 - 1,136 1,136 - 695 695 轉換 Transferência 10 152 185 179 364 69 77 146 合計合計合計合計 Total 561 2,155 28,227 3,472 31,699 14,348 1,808 16,156 

 
 二零零零年共收到的 3,398宗外勞申請中，561宗屬第

12/GM/88號批示之申請，2,155宗屬第 49/GM/88號批示申請。按該兩批示申請之外地勞工人數合共 31,699名，其中 16,156人獲批准。 

 Dos 3 398 pedidos solicitados durante o ano de 2000, 
constata-se que  561 foram efectuados ao abrigo do 
Despacho no12/GM/88, enquanto ao abrigo do Despacho 
no49/GM/88 foram efectuados 2 155 pedidos. Os pedidos 
solicitados envolveram um total de 31 699 TNR’s, tendo sido 
concedidas autorizações para 16 156 TNR’s . 
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 圖圖圖圖 XV 

GRÁFICO XV 第第第第 12/GM/88及及及及 49/GM/88號批示之外勞申請人數與獲批准人數比較號批示之外勞申請人數與獲批准人數比較號批示之外勞申請人數與獲批准人數比較號批示之外勞申請人數與獲批准人數比較 
Relação entre o número de TNR’s solicitado ao abrigo dos Despachos no 12/GM/88 e  

no 49/GM/88 e o número de TNR’s autorizados 第第第第 12/GM/88號號號號 批示批示批示批示 
Despacho no. 12/GM/88 

 第第第第 49/GM/88號號號號 批示批示批示批示 
Despacho no. 49/GM/88 
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 屬於第 12/GM/88號批示的總申請人數為 28,227名；獲批准之總人數為 14,348名，其中 13,972名為續期。 

 而屬於第 49/GM/88 號批示的總申請人數為 3,472 名；獲批准之總人數為 1,808名，其中 731名為續期。 

 Dos 28 227 TNR’s solicitados ao abrigo do Despacho no 
12/GM/88, foram concedidas autorizações a 14 348 TNR’s, 
sendo 13 972 referentes a renovações. 

Dos 3 472 TNR’s solicitados ao abrigo do Despacho no 
49/GM/88, foram concedidas autorizações a 1 808 TNR’s, 
reportando-se 731 a  renovações. 

 
 表表表表 VI 

QUADRO VI 一九九九年及二零零零年一九九九年及二零零零年一九九九年及二零零零年一九九九年及二零零零年之外地勞工申請及批准人數之外地勞工申請及批准人數之外地勞工申請及批准人數之外地勞工申請及批准人數 
Número de trabalhadores não residentes requeridos e autorizados em a 1999 e 2000 申請類別申請類別申請類別申請類別 

Formas de 
recrutamento 

申請個案申請個案申請個案申請個案 
Pedidos Entrados 

人數人數人數人數 No. de trabalhadores 申請申請申請申請    
Solicitados 

批准批准批准批准    
Autorizados 

1999 2000 1999 2000 變動變動變動變動(%) 1999 2000 變動變動變動變動(%) 輸入 Importação 523 487 7,978 5,377 -32.6% 1,459 612 -58.1% 續期 Renovação 1,439 1,187 21,957 24,822 +13.1% 15,217 14,703 -3.4% 替換 Substituição 1,038 880 1,207 1,136 -5.9% 1,035 695 -32.9% 轉換 Transferência 362 162 1,420 364 -74.4% 1,202 146 -87.9% 合計合計合計合計 Total 3,362 2,716 32,562 31,699 -2.7% 18,913 16,156 -14.6% 
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 考慮到本澳近年的經濟狀況及失業率高企，特區政府除維持原有之外勞政策外，於二零零零年五月推出一項新措施，要求申請人將所有外地工人之續期統一辦理，此為申請個案數字較九九年下降 19.2%之原因；同時，此措施亦對申請人作有條件性的限制，就是必須於六個月內增聘一定比例之本地工人，因此，獲批准之人數亦下降 14.6%。 

 

 

 
 
 另一方面，根據第 1/DIR/DSTE/2000 號批示，要求非本地之教學人員必須獲取有權限機關發出之學歷認可，方考慮批准其申請。 

 

 由於實行上述之措施，與各有關部門加強了聯繫，互相溝通以提高行政效率。 

 Tendo em conta a situação económica de Macau, bem como 
a elevada taxa de desemprego que se registou no últimos 
dois anos, o Governo decidiu continuar com a contenção da 
importação de mão-de-obra não residente, tendo a 
implementação de novas medidas em Maio 2000, permitido 
a redução de 19,2%, no número de pedidos de IMO e 
consequentemente a diminuição de 14,6% no número de 
trabalhadores autorizados, quando comparados estes 
valores com os do ano de 1999. Esta redução do número 
de pedidos deve-se ainda ao facto de no ano de 2000 ter 
sido decidido que o total de TNR’s de cada entidade fosse 
concentrado num só pedido. Por outro lado, a renovação da 
contratação desses trabalhadores é condicionada à 
admissão de um determinado número de trabalhadores 
residentes, dentro de um período de 6 meses. 
 
Outra das medidas adoptadas a partir de Maio de 2000, de 
acordo com o Despacho nº 1/DIR/DSTE/2000, consiste em 
que todos os pedidos de TNR’s destinados à prestação de 
funções docentes estão previamente sujeitos ao 
reconhecimento oficial das habilitações académicas, a 
conceder pelas entidades competentes. 
 
O cumprimento das medidas referidas, registou uma melhor 
cooperação deste serviços com as entidades competentes, 
facilitando e melhorando a eficiência de procedimentos 
administrativos. 

 
 表表表表 VII 

QUADRO VII 家庭傭工家庭傭工家庭傭工家庭傭工 / 私家看護之申請及批准個案數目私家看護之申請及批准個案數目私家看護之申請及批准個案數目私家看護之申請及批准個案數目* 
Número de pedidos* apresentados por particulares 

(empregadas domésticas e/ou enfermeiras residenciais) 申請類別申請類別申請類別申請類別 
Formas de recrutamento 

申請申請申請申請 Solicitados 批准批准批准批准 Autorizados 輸入 Importação 11 6 續期 Renovação 6 3 替換 Substituição 498 338 轉換 Transferência 125 64 合計合計合計合計 Total 640 411 

* 個案數目等同人數個案數目等同人數個案數目等同人數個案數目等同人數    No de pedidos equivalente ao no de trabalhadores  

 
 在根據第 49/GM/88號批示的 2,155宗申請外勞個案中，
640 宗為家庭傭工/私家看護之申請個案，其中獲批准的共有 411宗。 

 Dos 2 155 pedidos de importação de mão-de-obra não resi-
dente, efectuados ao abrigo do Despacho no49/GM/88, 640 
foram respeitantes a pedidos de empregadas domésticas 
e/ou enfermeiras particulares, tendo 411 sido autorizados. 
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 經第 12/GM/88 號批示之輸入外地勞工申請輸入外地勞工申請輸入外地勞工申請輸入外地勞工申請，必須提交有關之勞務合同，該合同須經由中介之勞務公司與申請人單位及外地勞工簽署後，交由勞工暨就業局局長批核。 

 Nos pedidos de importação solicitados ao abrigo do 
Despacho no12/GM/88, é necessário fornecer ainda o 
contrato de prestação de serviços, para esses TNR’s 
assinado entre uma agência recrutadora de mão-de-obra 
não residente e a entidade patronal, a fim de serem 
posteriormente aprovados pelo Director da DSTE. 經第 12/GM/88 號批示之續期申請續期申請續期申請續期申請，亦必須提交一份續期合同，以便交由勞工暨就業局局長批核。 

 Nos pedidos de renovação autorizados ao abrigo do 
Despacho no12/GM/88, é também necessária a entrega do 
contrato de renovação nos mesmos termos, a fim de ser 
aprovado pelo Director da DSTE. 

 表表表表 VIII 
QUADRO VIII 經第經第經第經第 12/GM/88號批示之合同所批准之人數號批示之合同所批准之人數號批示之合同所批准之人數號批示之合同所批准之人數 

Número de trabalhadores autorizados através dos contratos de prestação  
de serviços ao abrigo do Despacho no12/GM/88 申請類別申請類別申請類別申請類別 

Tipo de Pedido 

申請個案申請個案申請個案申請個案 人數人數人數人數 Trabalhadores 
Pedidos 
Entrados 

申請申請申請申請 Solicitados 批准批准批准批准 Autorizados 合同 Contrato 39 1,093 1,063 續期合同 Ren. do Contrato 459 17,331 1,6041 合計合計合計合計 Total 498 18,424 1,7104 
 二零零零年共審批 498份勞務合同，其中 459份為續期合同，兩類合同涉及申請的外勞人數共 18,424 名，而獲批准之人數為 17,104 名，其中就新合同輸入的為
1,063名，而屬續期合同的則為 16,041名。 

 No ano de 2000, foram registados 498 contratos de 
prestação de serviços para apreciação, dos quais, 459 
diziam respeito a  renovações. O número total de contratos 
apresentados correspondeu a 18 424 TNR’s, tendo sido 
concedidas autorizações a 17 104 indivíduos, sendo 1 063 
para novos contratos de admissão e os outros 16 041 para 
renovação. 

 家庭團聚家庭團聚家庭團聚家庭團聚：：：：經第 49/GM/88號批示獲准之外地勞工（通常是專業人員），可申請其家庭成員到澳門臨時居留，居留期限與該名外地勞工於澳門之工作期限相同，此類申請是根據 10月 31日第 55/95/M號批示第 10條第 4款而執行的。 

 Agregado familiar – Trata-se de um pedido para a 
permanência de um ou mais membros do agregado familiar 
do trabalhador não residente, normalmente, trabalhadores 
especializados, contratados ao abrigo do Despacho no 
49/GM/88, durante o período pelo qual a autorização foi 
concedida. É um pedido efectuado ao abrigo do no 4 do arto 
10o do Decreto Lei no 55/95/M, de 31 de Outubro. 

 表表表表 VIX 
QUADRO VIX 家庭團聚之申請個案數目家庭團聚之申請個案數目家庭團聚之申請個案數目家庭團聚之申請個案數目、、、、人數及批准人數人數及批准人數人數及批准人數人數及批准人數 

Número de pedidos e de membros do agregado familiar solicitados e 
número de familiares autorizados 

                    申請類別申請類別申請類別申請類別 申請申請申請申請 Solicitados 批准批准批准批准 Autorizados 

             Tipo de Pedido 個案個案個案個案 Pedidos 人數人數人數人數 Familiares 人數人數人數人數 Familiares 家庭團聚 Agregado Familiar 184 254 89 合計合計合計合計 Total 184 254 89 

 從上表可看到， 二零零零年共有 184 份外地勞工家庭團聚申請個案，人數為 254 名，而獲批准之人數則為
89名。 

 No quadro anterior, observa-se que no ano de 2000, deram  
entrada 184 pedidos de permanência de agregados 
familiares de TNR’s autorizados, correspondendo a 254 
familiares , tendo 89 sido autorizados. 
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� 延期證明書延期證明書延期證明書延期證明書  � Pedido de certificado de extensão  
 
 在眾多類別的申請中，續期申請是較為急切的一種。當申請個案尚在分析待批中，而外地勞工的工作證有效期限即將屆滿，在正常情況下，根據出入境事務廳的規定，所有期滿之外地勞工，不得在工作場所內工作。 

 
 
 為免申請人在生產上有不便或損失，亦為減少各部門之間的工作混亂；經各部門取得共識，採用了一緩衝方法，就是：當遇有此情況發生時，由申請人書面請求發出一份延期證明書，由勞工暨就業局局長簽署；當申請人向出入境事務廳出示此證明書時，該廳核對有關之外地勞工資料，以便讓其繼續在相關之工作場所工作不超過 60天。 

 
 
 
 
 
 

 在二零零零年期間，本局共發出 843份延期證明書。 

 Dos vários tipos de requerimentos submetidos, para a 
emissão de certificados, os pedidos de renovação são os 
que exigem maior urgência devido à caducidade do prazo de 
validade do Título de Identificação de Trabalhador Não 
Residente, ocorrida normalmente, durante a fase de 
tramitação dos respectivos pedidos, sendo que sem esse 
certificado, os trabalhadores não residentes não poderão 
continuar o exercício de funções, de acordo com 
regulamento dos Serviços de Migração. 
 
Com o objectivo de minimizar inconveniências e prejuízos 
para as entidades requerentes, como também de reduzir 
burocracia no funcionamento normal dos vários 
departamentos intervenientes, foi estabelecido um acordo 
entre os mesmos, na aplicação do seguinte método de 
carácter provisório : todas as vezes que essas 
circunstâncias ocorram, o requerente solicitará a esta 
Direcção de Serviços, através de requerimento, a emissão 
de um certificado de extensão  de permanência assinado 
pelo Director. Após a sua emissão, o requerente apresentará 
nos Serviços de Migração o respectivo certificado, onde será 
conferida, através dos dados constantes naqueles serviços, 
a situação do trabalhador não residente, com vista à 
concessão de extensão de permanência por mais 60 dias e 
à consequente permissão do exercício de funções, no 
respectivo local de trabalho. 
 
Durante o ano de 2000, a DSTE emitiu um total de 843 
certificados de extensão de permanência para trabalhadores 
não residentes. 

 
 
�  有關就業的宣傳有關就業的宣傳有關就業的宣傳有關就業的宣傳   � DIVULGAÇÃO SOBRE O EMPREGO 

 
 就業廳在二零零零年以不同形式推廣有關就業的各項活動，計有：展覽會、講座、攤位遊戲及社會服務等等。 

 
� 展覽會展覽會展覽會展覽會 五月份參加了由中區扶輪社舉辦之『青雲路職業展』。 九月份參加了由澳門生產力暨科技轉移中心舉辦之『第一屆就業博覽會』。 十月份參加了由澳門貿易投資促進局舉辦之『第五屆國際貿易投資展覽會』。 
 
 

 Em 2000, o Departamento de Emprego fez a promoção de 

diversas actividades sobre emprego, salientando-se: 

exposições, seminários, tendas de jogos, serviço social  

etc… .  
 
� Exposições 

Participação na “Career Fair” organizada pelo “Rotary Club of 
Macau Central”, em Maio. 
 

Participação na “Macau 2000 Career & Job Expo” organizada  
pelo CPTTM, em Setembro. 

Participação na “5th Macau International Trade Investment Fair” 
organizada pelo IPIM, em Outubro. 
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� 講座講座講座講座 三月份為中學應屆畢業生舉行了一次就業講座。 

 四月份參加了澳門街坊會聯合總會青洲社區中心舉辦之『探討失業工人權益講座』。 

 五月份參加了由澳門建造業總會之『關於五千萬失業金的使用』座談會及教育暨青年局舉辦之『成功面面觀工作坊』 
 十二月份參加了澳門本地工人權益會舉辦之『工業安全及申請失業金講座』。 
 

� 攤位遊戲攤位遊戲攤位遊戲攤位遊戲 五月份參加由澳門工會聯合總會舉辦之『五一國際勞動節園遊會』。 

 
� 社會服務社會服務社會服務社會服務 七月份參加了由泛澳青年商會舉辦之『澳門成人宣誓
2000』。 

 
 
� Seminários 
Realização de um “Seminário de Apoio ao Emprego” para os 
alunos do ensino secundário, em Maio.  
 

Participação no Seminário organizado pelo Centro 
Comunitário da Ilha Verde da União Geral das Associação 
dos Moradores de Macau, em Abril. 
 

Participação no “Forum” organizado pela Associação Geral 
dos Operários da Construção Civil de Macau bem como num 
“Workshop” organizado pela DSEJ, em Maio. 
 
Participação no Seminário organizado pela Macau Workers 
Right Mutual Aid Association, em Dezembro. 

 
� Tendas de jogos  
Participação no Bazar do “1o de Maio” organizado pela 
Associação Geral das Associações dos Operários de 
Macau, em Maio. 
 

� Serviço social 
Participação no “Dia do Adulto 2000” organizado pelo Pac-
Mac Junior Chamber, em Julho. 

 
 
�  經驗交流經驗交流經驗交流經驗交流   � TROCA DE EXPERIÊNCIA 

 
 就業廳於二零零零年四月及七月派員前往香港，分別參觀香港勞工處及入境事務處，以了解香港在輸入外地勞工方面的政策及工作程序。 

 

 

 就業廳於八月份派員出席了在泰國曼谷舉行之國際勞工組織亞太區會議。國際勞工組織主要於會上介紹了有關澳洲公共職業轉介服務私有化的過程及成果。而各國、地區代表亦於會議期間就有關公、私營職業轉介服務相互存在之合作及競爭，以及公、私營職業轉介機構之監管及各國法例是否乎合國際勞工組織第 181號公約之標準等問題作出討論。 

 O Departamento de Emprego fez visitas ao “Labour 
Departament of Hong Kong” e ao “Immigration Departament 
of Hong Kong”, respectivamente, em Abril e Julho do ano de 
2000, com o objectivo de saber quais as políticas e os 
procedimentos relativos à Importação de Mão-de-obra não 
residente. 
 

Participação no “ILO/Japan Multibi Programme Technical 
Workshop and Consultation on Employment Services:  A 
Cooperative Framework” organizado por “International 
Labour Organization Regional Office for Asia & the Pacific” 
que se realizou na Tailândia, em Agosto de 2000, onde os 
participantes trocaram impressões sobre questões 
relacionadas com as competências das entidades públicas e 
privadas que possuem Bolsa de Emprego e sobre a melhor 
forma de colaboração. Discutiram-se ainda aspectos 
relativos à Convenção no 181 da Organização Internacional 
do Trabalho. 
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2.2.2.2.    職業培訓職業培訓職業培訓職業培訓     

FORMAÇÃO PROFISSIONALFORMAÇÃO PROFISSIONALFORMAÇÃO PROFISSIONALFORMAÇÃO PROFISSIONAL    
 

 
 
 

 
 
 
� 全年概況全年概況全年概況全年概況 

 
2000 年職業培訓中心的學員人數大幅增加約六成，達到 2,022人。主要原因是為失業人士而設的再培訓課程得到了充份的發展，學員人數約為 1999 年度的 4.5倍。除了人數的增長外，課程涵蓋面亦相當廣泛，除了傳統的工業維修行業外，職業培訓中心亦加強了酒店及飲食業、製造業、個人護理服務業等的培訓，目的是為本澳各行各業提供具職業技能的人才。 

 � Breve Apresentação Geral 

 
Durante o ano de 2000, o Centro de Formação Profissional 
registou um acréscimo significativo no número de formandos 
(cerca de 60%), tendo o total atingido os 2 022. Os cursos 
de reconversão destinados a desempregados aumentaram 
consideravelmente, tendo o número de formandos crescido 
cerca de 4,5 vezes, quando comparado com o do ano 
anterior. Além do aumento no número de formandos, 
também se verificou um desenvolvimento dos cursos, não 
só nos sectores da reparação industrial tradicional, mas 
também na intensificação da formação nas áreas da 
hotelaria, restauração, indústria transformadora e saúde 
humana. Estes cursos tinham por objectivo conferir aos 
trabalhadores aptidões profissionais em todas as áreas. 

  表表表表 I 
QUADRO I  

1999年度與年度與年度與年度與 2000年度職業培訓中心就讀學員人數年度職業培訓中心就讀學員人數年度職業培訓中心就讀學員人數年度職業培訓中心就讀學員人數 
Número dos formandos no CFP em 1999 e 2000 培訓模式培訓模式培訓模式培訓模式 

Sistemas de formação 
課程種類課程種類課程種類課程種類 

Modalidades dos cursos 

總人數總人數總人數總人數 
Total 

1999 2000 職前培訓 

Curso de Formação Inicial 

學徒培訓 

Aprendizagem 
99 113 專業資格培訓 

Qualificação 
120 20 

延續培訓 

Curso de Formação Contínua 

進修培訓 

Aperfeiçoamento 
216 575 再培訓 

Reconversão 
267 1,201 在崗培訓活動 

Acções de formação no local de trabalho 
-- 113 轉業培訓 

Reciclagem 
543 -- 總計總計總計總計 Total 1,245 2,022  
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 圖圖圖圖 I 

GRÁFICO I 就讀學員人數比較就讀學員人數比較就讀學員人數比較就讀學員人數比較 
Comparação do número de formandos em cada modalidade de formação 

A. 學徒培訓              Aprendizagem 
B. 專業資格培訓     Qualificação 
C. 進修培訓              Aperfeiçoamento 
D. 再培訓                  Reconversão 

 E. 轉業培訓                         Reciclagem 
F. 在崗職業培訓活動        Acções de formação no local de trabalho 

 

 
 
� 職前培訓職前培訓職前培訓職前培訓  � Formação Inicial  

 

 

� 學徒培訓學徒培訓學徒培訓學徒培訓  � Formação em Regime de Aprendizagem 
 
 學徒培訓自一九九七年開展至今，已進入第四屆。其中第一、二屆課程已順利完成，並已為本澳培訓了 58位合資格之中等技術人員。隨著學徒培訓的發展，無論是課程質量、教學內容、教學設備都逐步完善；此外，亦加強對學員的輔導工作，這對整個學徒培訓的長遠發展均有正面的影響。 

 
 
 根據表 II 及圖 II，第二屆學徒培訓共有 37 位學員畢業，他們大部份均能投入不同的技術行業。對比第一屆學徒培訓的 35%的畢業率，第二屆學徒培訓的畢業率達到 63%，成績進步不少。 

 Desde 1997 até à presente data, concluiram-se os 1º e 2º 
cursos tendo 58 formandos sido qualificados com 
aproveitamento. No corrente ano iniciou-se o 4o Curso de 
Aprendizagem. Com o desenvolvimento da formação em 
regime de Aprendizagem, está previsto o aperfeiçoamento 
na qualidade dos cursos, nomeadamente no conteúdo 
programático e equipamento pedagógico. Os formandos são 
permanentemente acompanhados no âmbito psicológico, 
por uma técnica, o que tem tido resultados positivos no 
aproveitamento dos cursos de aprendizagem. 
 
Dos 37 formandos que concluiram com aproveitamento o 2º 
Curso de Aprendizagem, a maioria está inserida nos 
diversos sectores de actividade. No 1º curso, concluiram 
com aproveitamento 35% dos formandos, em comparação 
com os 63% do 2º curso, verificou-se um progresso bastante 
elevado. 
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 表表表表 II 

QUADRO II  學徒培訓課程學徒培訓課程學徒培訓課程學徒培訓課程 
Cursos de Aprendizagem  課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 

Designação dos cursos 
畢業年份畢業年份畢業年份畢業年份
Ano 

課時課時課時課時(小時小時小時小時) 
Carga 
horária 

報名報名報名報名 人數人數人數人數 
Nº de 

inscrições 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
Nº de formandos 

及格及格及格及格/畢業學員人數畢業學員人數畢業學員人數畢業學員人數 
Nº de aprovações 

1999 
(1998/1999年度 

ano lectivo) 

2000 
(1999/2000年度

ano lectivo) 

1999 
(1998/1999年度 ano lectivo) 

2000 
(1999/2000年度 ano lectivo) 第一屆電氣裝置 

1º Electricidade de B.T. 

1999 

3664 小時 horas 

52 12 -- 2 -- 第一屆電子及通訊 
1º Electrónica e 

telecomunicações 
119 13 -- 10 -- 第一屆汽車機械 

1º Mecânica -auto 
28 15 -- 9 -- 第二屆電氣裝置 

2º Electricidade de B.T. 

2000 

32 20 17 20 15 第二屆電子及通訊 
2º Electrónica e 

telecomunicações 
96 19 18 19 13 第二屆汽車機械 

2º Mecânica -auto 
42 20 18 19 9 第三屆電氣裝置 

3º Electricidade de B.T. 

2001 

13 -- 20 -- 16 第三屆電子及通訊 
3º Electrónica e 

telecomunicações 
114 -- 20 -- 20 第三屆汽車機械 

3º Mecânica -auto 
30 -- 20 -- 20 總總總總  計計計計 Total 99 113 79 93 

 
 圖圖圖圖 II 

GRÁFICO II 第二屆學徒培訓課程學員畢業情況第二屆學徒培訓課程學員畢業情況第二屆學徒培訓課程學員畢業情況第二屆學徒培訓課程學員畢業情況 
Situação do aproveitamento dos formandos do 2o  Curso de Aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 

63%10%

27%

畢業人數   N o . d e  fo rm andos  ap to s修業人數   N o . d e  fo rm andos  não  ap to s退學人數   N o . d e  de s is tê n c ia s
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 圖圖圖圖 III 

GRÁFICO III 第二屆學徒培訓課程學習結果第二屆學徒培訓課程學習結果第二屆學徒培訓課程學習結果第二屆學徒培訓課程學習結果 
Resultados do 2o Curso de Aprendizagem 

 

A. 第二屆電氣裝置 

 2o  curso de Electricidade de B.T. 

 

B. 第二屆電子及通訊 

 2o  curso de Electrónica e Telecomunicações 
C. 第二屆汽車機電  

 2o  curso de Mecânica – Auto 

 如圖 III 所示，就讀第二屆學徒培訓課程的學員中，未完成課程中途退學者共 16人，退學的原因是：找到工作(10人)、轉入一般文化中學(2人)及私人理由(4人)。 

 No gráfico III pode-se observar que 16 formandos do 2o  
Curso de Aprendizagem desistiram antes de completar o 
curso, sendo as principais causas das desistências as 
seguintes: 10 empregaram-se, 2 transitaram para outras 
escolas secundárias e 4 por razões pessoais. 

 圖圖圖圖 IV 
GRÁFICO IV 第二屆學徒培訓課程學員就業情況第二屆學徒培訓課程學員就業情況第二屆學徒培訓課程學員就業情況第二屆學徒培訓課程學員就業情況 

Situação dos formandos após a conclusão do 2o Curso de Aprendizagem  

 
 在完成課程的學員中，超過八成的學員能找到合適的工作，他們大部份均認為課程對其尋找工作有所幫助，尤其是當中的實習能使他們提早認識就業市場的實際情況。至於暫時尚未就業之學員，相信將會陸續就業。 

 Após a conclusão do curso, mais de 80% conseguiram 
encontrar o emprego adequado. A maior parte dos 
participantes consideram que o curso ofereceu apoio, 
principalmente conhecimentos sobre a situação real do 
mercado de trabalho. Em relação aos formandos que 
ainda estão à procura de emprego, acreditamos que o 
consigam gradualmente. 

 
 一如既往，在 2000年職業培訓中心亦安排學徒培訓課程的學員到工作場所實地參與學習，從實際環境中鞏固課堂所學的知識。在此對鼎力支持該項活動的各界機構深表謝忱，機構名單見表 VII。 

 O Centro de Formação Profissional organizou um estágio 
para os formandos do Curso de Aprendizagem, a fim de se 
familiarizarem com o ambiente de trabalho e aplicarem os 
conhecimentos adquiridos. As entidades que colaboraram 
no estágio encontram-se referidas no quadro VII, para as 
quais a DSTE apresenta uma palavra de agradecimento. 
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 為著不斷提升教學水平，職業培訓中心又聽取學員的意見，以達教學相長的目的。根據學員的意見調查結果，大部份反映均滿意實習的安排，還表示可以學得課堂以外的技能，更能多方面的吸收知識、充實個人，從而加強競爭能力。此外，一些學員又反映由於對某些機構的人力分配過份集中，因而減少了學員的實習機會，對此，職業培訓中心今後實習的安排將著眼於務求使每一學員能充份投入工作，使其在實習期間中獲益更多。  

 Com o objectivo de melhorar o ensino, o Centro de 
Formação Profissional ouviu a opinião dos formandos, tendo 
a maior parte ficado satisfeitos com o estágio, já que 
adquiriram mais conhecimentos, permitindo-lhes serem mais 
competitivos no mercado de trabalho. Alguns formandos 
consideraram excessiva a mão-de-obra durante o estágio, 
reduzindo a oportunidade de participação nos trabalhos. A 
este problema será dada mais atenção nos próximos cursos, 
com vista a que todos os formandos tomem parte nos 
diversos trabalhos e aperfeiçoem os conhecimentos. 

 
 

� 專業培訓專業培訓專業培訓專業培訓  � Cursos de Qualificação 
 
 在 2000 年，專業資格課程中只開辦了第七屆汽車機械課程，參加人數共 20 人，而及格的學員有 15 人。專業資格課程的縮減主要是由於部份的專業資格課程改以再培訓課程的形式開辦。目的是為失業人士解決再就業的問題，以濟燃眉之急。 

 專業資格培訓與再培訓之分別在於前者為期一年(共
1600 小時)，對象主要為 16 歲以上的青少年，屬於職前培訓的一種。當課程轉以再培訓形式開辦時，則課時只能為期 900 小時(約半年)，而對象亦轉為失業人士。由於課時的縮短，在課程內容上亦需作出一定的調整。 

 No ano de 2000, realizou-se o 7º Curso de Qualificação de 
Mecânica-Auto. Verificou-se uma redução nos cursos de 
qualificação, tendo em sua substituição sido ministrados 
cursos de reconversão, pretendendo-se desta forma 
resolver os problemas urgentes dos desempregados. 

 
Existem algumas diferenças entre os cursos de qualificação 
e os cursos de reconversão. Os primeiros com a duração de 
um ano, destinam-se aos jovens com idade superior a 16 
anos e são uma modalidade de formação inicial. Os cursos 
ministrados na modalidade de reconversão, têm a duração 
de 900 horas (6 meses) e são dirigidos aos desempregados. 
Devido à redução da carga horária, procedeu-se a uma 
adaptação do conteúdo programático. 

 
 圖圖圖圖 V 

GRÁFICO V 
2000年專業資格培訓課程年專業資格培訓課程年專業資格培訓課程年專業資格培訓課程(汽車機械汽車機械汽車機械汽車機械)學員之學習情況學員之學習情況學員之學習情況學員之學習情況 

No. de formandos do Curso de Qualificação (Mecânica-Auto) 2000 

 
 

75%

25%

及格人數   No. de formandos aprovados退學人數   No. de formandos
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� 延續培訓延續培訓延續培訓延續培訓  � Cursos de Formação Contínua 

 
 
� 進修培訓進修培訓進修培訓進修培訓  � Aperfeiçoamento profissional 
 
 由於 2000年的失業情況較嚴重，故大部份的資源均轉投向對失業者的再培訓上，相對地投入於進修培訓的資源也減少了。雖然如此，2000 年參與進修培訓的學員人數為 575人，較 99 年增加近 1.7倍，而且加入新種類的課程，好像專為建造業培訓人才的“建造施工主管課程”及專為政府船塢開辦之“機械加工課程”等等。 

 Durante o ano de 2000 registou-se uma subida da taxa de 
desemprego. A maior parte dos recursos foram utilizados na 
modalidade de reconversão, verificando-se uma diminuição 
dos cursos de aperfeiçoamento. Apesar disso, em 2000 
frequentaram esta modalidade de formação um total de 575 
formandos, traduzindo um aumento de 1,7 vezes mais, 
quando comparado com o ano anterior. Foram introduzidos 
nesta modalidade de formação alguns cursos novos, tal 
como o de encarregado da construção civil e o de 
aperfeiçoamento de fresagem, este apenas destinado aos 
trabalhadores das "Oficinas Navais". 

 
 表表表表 III 

QUADRO III 
1999與與與與 2000年度進修培訓課程就讀學員年度進修培訓課程就讀學員年度進修培訓課程就讀學員年度進修培訓課程就讀學員與與與與及格學員的數目及格學員的數目及格學員的數目及格學員的數目 

Nº de formandos e de aprovações nos cursos de aperfeiçoamento em 1999 e 2000 培訓課程名稱培訓課程名稱培訓課程名稱培訓課程名稱 
Designação dos cursos 

課程數目課程數目課程數目課程數目 
Nº de cursos 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
Nº de formandos 

及格及格及格及格 / 完成課程人數完成課程人數完成課程人數完成課程人數 
Nº de aprovações 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 物業代理人 
Mediador de imobiliário 

4 -- 169 -- 161 -- 自動化及電機機械 
Automação e Electromecânica 

1 -- 17 -- 17 -- 珠寶金飾銷售 
Joalharia e ourivesaria 

1 1 30 30 30 29 公定會計與稅務實務 
Contabilidade geral - P.O.C. 

1 1 38 39 23 35 導師培訓 
Formação de formadores 

-- 1 -- 13 -- 13 建造施工主管 
Encarregados da construção civil 

-- 1 -- 30 -- 30 機械加工 
Aperfeiçoamento de fresagem 

-- 1 -- 5 -- 5 電腦傳訊員 
Operador de pager 

-- 11  222  111 團隊合作 
Grupo em colaboração 

-- 2  61  61 工作改善 
Melhoria do trabalho 

-- 2  64  64 如何提高溝通技巧 
Como elevar a técnica da comunicação 

-- 2  65  65 新員工講座 
Seminário sobre os novos empregados 

-- 2  39  39 導師培訓 
Formação de formadores 

-- 1  7  7 總數總數總數總數 Total 7 25 254 575 231 459 
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 圖圖圖圖 VI 
GRÁFICO VI 

1999與與與與 2000年度進修課程學員人數的比較年度進修課程學員人數的比較年度進修課程學員人數的比較年度進修課程學員人數的比較 
Comparação do número dos formandos entre 1999 e 2000 

 
 
� 再培訓再培訓再培訓再培訓  � Cursos de Reconversão 
 
 
2000 年職業培訓中心為解決失業人士的再就業問題，專為他們設立了大量的再培訓課程，合共有 38個，參與的學員合共 1,201人，人數較 1999年增長 3.5倍。 

 
 再培訓課程除了授與失業人士轉業之必要技能外，亦增強了失業人士重新投入就業市場的自信心。在 1,201名學員中，接近三成的學員能即時找到工作，其餘的亦相繼由本局屬下就業廳安排就業。 

 Durante o ano de 2000, foram realizados 38 cursos de 
reconversão destinados aos desempregados, envolvendo 
um total de 1 201 formandos, tendo o número de formandos 
aumentado cerca de 3,5 vezes, quando comparado com o 
do ano anterior. 
 
Estes cursos reforçaram a confiança dos desempregados na 
sua inserção no mercado de trabalho, tendo-lhes conferido 
as aptidões necessárias para poderem mudar de actividade. 
Dos 1 201 formandos, cerca de 30% arranjaram emprego 
após a conclusão dos respectivos cursos. Os restantes 
casos estão a ser tratados pelo Departamento de Emprego. 

 
 表表表表 IV 

QUADRO IV 
1999與與與與 2000年再培訓課程的概況年再培訓課程的概況年再培訓課程的概況年再培訓課程的概況 
Cursos de Reconversão em 1999 e 2000 年份 

Anos 

再培訓 課程數目 
No de cursos 

合作機構數目 
No de entidades 
que cooperaram 

報讀 人數 
No de 

inscrições 

學員 人數 
No de 

formandos 

及格 人數 
No de 

aprovações 

即時就業人數 
No de 
emprego 
imediato 

即時再就業率 
Percentagem de  
emprego imediato 就業學員及格學員 

Fe(1)/ Fa(2) 

就業學員 學員人數 
Fe/ No de 
formandos 

1999 12 4 833 267 205 108 52.7% 40.4% 

2000 38 14 3,549 1,201 954 359 37.6% 29.9% 

(1)    Fe=Formando empregado 
(2)    Fa=Formando aprovado 
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 在課程種類方面，除考慮不同行業的市場需要外，還配合解決本澳的外勞問題，針對性地推出了多項的課程，按行業可分為七大類。目的既為失業人士提供更多的選擇，又可為多個行業提供所需人才。 

 Os cursos foram ministrados em diferentes áreas 
profissionais divididas em 7 tipos, como mostra o quadro 
seguinte. Estes cursos visam proporcionar aos 
desempregados mais alternativas nas diferentes saídas 
profissionais. O Centro também ministrou outros cursos para 
resolver problemas de mão-de-obra não residente. 

 
 表表表表 V 

QUADRO V 再培訓課程學員概況再培訓課程學員概況再培訓課程學員概況再培訓課程學員概況 
Situação dos formandos dos cursos de reconversão 課程所屬之行業課程所屬之行業課程所屬之行業課程所屬之行業 

Sectores a que destinam os cursos  

課程課程課程課程 數目數目數目數目 
No de cursos 

報讀報讀報讀報讀 人數人數人數人數 
No de 

inscrições 

學員學員學員學員 人數人數人數人數 
No de 

formandos 

及格及格及格及格 人數人數人數人數 
No de 

aprovações 

即時就業即時就業即時就業即時就業人數人數人數人數 
No de 

emprego 
imediato 

即時再就業即時再就業即時再就業即時再就業比率比率比率比率 
PEI(1) 工業維修業 

Reparação industrial 
6 494 120 92 62 51.7% 酒店及飲食業 

Hotéis e restaurantes 
6 497 132 81 46 34.8% 工商業 

Indústria e comércio 
4 575 126 102 28 22.2% 建造業 

Construção 
2 189 121 99 31 25.6% 物業管理及保安業 

Gestão de propriedade e Guarda de 
segurança 

5 369 210 155 60 28.6% 個人護理服務業 
Actividades de saúde humana 

9 717 290 247 63 21.7% 其他行業( * )  
Outros sectores(*) 

6 699 202 178 69 34.2% 總計總計總計總計 Total 38 3,549 1,201 954 359 29.9% 

(1) PEI=Percentagem de emprego imediato (Formandos empregados/ node formandos) 

(*)   的士司機實務、 髮型培訓、專業美容師、美容師全科、第二期園林綠化人員、聾人自助工作隊(為身體有缺陷人士而設的課程)。 
Acção de formação profissional para motoristas de táxis, Curso de cabeleireiros, Esteticista profissional, 2º Curso de formação de jardinagem básica,  
“Self-Help-Equipa” de trabalhadores surdos (Destina-se aos deficientes) 

 
 在參加課程人數方面，如圖 VII顯示，個人護理服務業課程的學員人數最多，佔總學員人數 24.1%，其次為物業管理行業(17.5%)。 

 有關參與再培訓學員的學歷，根據圖 VIII 顯示，再培訓課程學員中，具小學或初中程度學歷之比率為
78%。考慮到這部份失業人士的學歷程度偏低，失業後重投其他行業比較困難，故所有再培訓課程設計主要配合該等學歷程度的失業人士，目的是希望他們參與再培訓課程後，可再投入新的工作崗位。 

 Como consta do gráfico VII, no ano de 2000 o número de 
formandos dos cursos de actividades de saúde humana foi o 
mais elevado, tendo abrangido 24,1%, seguindo-se-lhe o 
curso de Guarda de segurança (17,5%). 
 
Observando o gráfico VIII verifica-se que 78% dos 
formandos possuem o ensino primário e o ensino 
secundário geral. Tendo em consideração que a maior parte 
dos desempregados têm um nível escolaridade baixo, 
existindo dificuldade na sua reinserção no mercado de 
trabalho, os cursos de reconversão devem destinar-se a 
estes indivíduos para que todos os desempregados possam 
participar nos cursos. 
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 圖圖圖圖 VII 

GRÁFICO VII 按再培訓課程所屬行業統計學員比率按再培訓課程所屬行業統計學員比率按再培訓課程所屬行業統計學員比率按再培訓課程所屬行業統計學員比率 
Distribuição do número dos formandos dos Cursos de 

Reconversão por sectores de actividade 
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 圖圖圖圖 VIII 
GRÁFICO VIII 再培訓課程學員學歷之分佈再培訓課程學員學歷之分佈再培訓課程學員學歷之分佈再培訓課程學員學歷之分佈 

Habilitações dos formandos dos Cursos  
de Reconversão 

A. 工業維修業                 Reparação industrial 
B. 酒店及飲食業           Hotéis e restaurantes 
C. 工商業                          Indústria e comércio 
D. 建造業           Construção 
E. 物業管理及保安業     Gestão de propriedade e Guarda de segurança 
F. 個人護理服務業         Actividades de saúde humana 
G. 其他行業                     Outros sectores 

 A. 大專以上 Ensino superior  
B. 高中程度 Secundário complementar 
C. 初中程度 Secundário geral 
D. 小學程度 Ensino primário  
E. 不詳            Outros 

 
 如圖 IX 所示，參與再培訓課程的學員年齡以 35-44 歲及 45-54歲兩組的增幅最大。 

 O gráfico IX mostra que o número de formandos dos cursos 
de reconversão aumentou significativamente, sobretudo nos 
escalões etários dos 35-44 anos e 45-54 anos. 

 
 圖圖圖圖 IX 

GRÁFICO IX 再培訓課程學員年齡之分佈再培訓課程學員年齡之分佈再培訓課程學員年齡之分佈再培訓課程學員年齡之分佈 
Distribuição do número dos formandos dos Cursos de 

Reconversão por escalões etários 
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 圖圖圖圖 X 
GRÁFICO X 按課程所屬行業統計學員的即時就業情況按課程所屬行業統計學員的即時就業情況按課程所屬行業統計學員的即時就業情況按課程所屬行業統計學員的即時就業情況 

Situação de emprego imediato dos formandos  
segundo os sectores a que se destinam os cursos  
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A. 16-24歲 16-24 anos 
B. 25-34歲 25-34 anos 
C. 35-44歲 35-44 anos 
D. 45-54歲 45-54 anos 
E. 54歲以上 54+  anos 

 A.工業維修業                      Reparação industrial 

B.酒店及飲食業                  Hotéis e restaurantes 

C.工商業                              Indústria e comércio 

D.建造業                              Construção 

E.物業管理及保安業          Gestão de propriedade e guarda de 
segurança 

F.個人護理服務業              Actividades de saúde humana 
G.其他行業                          Outros sectores 
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 根據上圖 X 顯示，按再培訓課程所屬的行業劃分之即時就業率均超過兩成，而最高者為工業維修類課程，即時就業率超過五成，次之為酒店及飲食業的課程。每一個課程完結後，就業廳也會為未即時就業的學員作出跟進，協助學員能儘快投入勞動市場。 

 
 
 以課程劃分，即時就業率最佳是「聾人自助工作隊」課程，因為這是一特殊課程，相關團體在課程完畢後，繼續展開就業計劃，聘用所有學員，故該課程能有 100%之就業率。而其他較高就業率之課程中，有 5 個為勞工局主辦之課程。這類課程有較高就業率主要由於課程的課時較長(900 小時)，學員能夠較佳掌握課程的知識。 

 Pela leitura do gráfico X, verifica-se que em todos os cursos 
de reconversão mais de 20% dos participantes conseguiram 
emprego imediato, destacando-se o curso de reparação 
industrial, que atingiu a melhor taxa de sucesso, 
conseguindo colocar mais de 50% dos formandos. Em 
segunda posição aparecem os cursos nas áreas de hotelaria 
e restauração. Os participantes dos cursos de reconversão 
que não conseguem colocação imediata são acompanhados 
pelo Departamento de Emprego. 

 

Observando o gráfico X constata-se que o curso de 
reconversão ministrado a trabalhadores com 
deficiências auditivas, registou a mais elevada taxa de 
emprego imediato, pois é um curso especial em que as 
respectivas associações continuam a desenvolver o seu 
plano de emprego logo após a conclusão dos cursos, 
empregando todos os formandos, pelo que a taxa de 
emprego desses cursos atingiu os 100%. Dos outros 
cursos com as mais elevadas taxas de emprego, 5 
foram ministrados pela DSTE, sendo essa taxa elevada 
devido à longa duração dos cursos (900 horas) que 
permitiu que os formandos dominassem bem os 
conhecimentos. 

 

 圖圖圖圖 XI 
GRÁFICO XI 十個即時就業率最高之再培訓課程十個即時就業率最高之再培訓課程十個即時就業率最高之再培訓課程十個即時就業率最高之再培訓課程 

10 Cursos de Reconversão com a mais elevada taxa de emprego imediato 
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� 在崗職業培訓活動在崗職業培訓活動在崗職業培訓活動在崗職業培訓活動  �  Acções de formação no local de trabalho 
 
 

  在崗職業培訓是一種直接在提供培訓活動之機構內進行的培訓，目的是使受訓者能了解機構之生產或服務之運作，同時亦能使機構了解受訓者的工作能力，從而，既能使受訓者在原機構內就業，以紓緩失業問題，又能為製造業提供足夠的勞動力。 

 
 

 A acção de formação no local de trabalho é a modalidade de 
formação totalmente ministrada nos postos de trabalho das 
empresas promotoras das acções, por formadores das 
próprias empresas e/ou com a colaboração de outros 
formadores. Pretende-se, com estas acções atenuar os 
problemas do desemprego e oferecer à indústria 
transformadora recursos humanos suficientes e qualificados.  
 
 

A. 聾人自助工作隊 

Self-Help-Equipa de trabalhadores surdos 
B. 第二期家用及工業製冷 

2o Curso de frio doméstico e industrial 
C. 專業焊接 

Soldadura profissional 
D. 低壓電力系統裝置 

Electricidade de baixa tensão 
E. 木工 

Carpintaria 
F. 汽車噴油 

Pintura auto 
G. 服務業接待員 

Recepcionista 
H. 第二期家務助理 

2o Curso de serviços domésticos 
I. 第二期園林綠化人員 

2o  Curso fomação de jardinagem básico 
J. 酒店管家部 

Encarregado de limpeza da indústria hoteleira 

100.0% 

60.0% 60.0% 55.0% 55.0% 55.0% 

50.0% 43.3% 

42.9% 

40.0% 
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 除勞工暨就業局外，合辦此項培訓活動的機構還有社會保障基金、澳門廠商聯合會、澳門生產力暨科技轉移中心及澳門酒店協會。培訓的形式是由培訓機構自行提供導師，或與其他機構的導師合作，為受訓者提供一星期六天、每天八小時，為期不超過九十天的實習培訓。 

 製造業培訓實體提供的培訓空缺有 1,713個，培訓活動報名日期由 2000年 8月 8日起開始。截至 12月 27日止，總計報名有 504 人次，合資格學員共 345 名，鑒於報名者並不踴躍，經與有關培訓實體協商後，最終把培訓空缺縮減至 363個。至 2000年底只有 11人完成在崗培訓課程，而仍接受在崗培訓的學員有 24人。 

 

 另外，於十二月底與澳門酒店協會達成協議，由該會提供的培訓空缺有 94個。 

 為製造業推出的一系列在崗培訓活動，從數據分析，見表 VI及圖 XII，培訓之結果未能達到預期效果，但在某程度上，能幫助學員自我增值及提升工作能力，因此在崗培訓活動仍有存在的價值。 

 

 
 
Para cooperar nesta formação a DSTE convidou o Fundo de 
Segurança Social, a Associação dos Industriais de Macau, o 
Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de 
Macau e a Associação dos Hotéis de Macau. Este tipo de 
formação é realizada nas fábricas, 8 horas diárias, de 
segunda-feira a sábado. A duração da formação com 
estágio não é superior a 90 dias. 
 
 
Em 30 de Novembro de 2000, após acordo entre a DSTE e 
as diversas entidades, as 1 713 ofertas de formação foram 
reduzidas para 363 devido à falta de candidatos. Em 8 de 
Agosto de 2000, iniciaram-se as inscrições para os cursos e 
em Setembro começaram a ser ministradas as acções de 
formação. Até 27 de Dezembro, havia sido registado um 
total de 504 inscrições, tendo 345 formandos sido 
aprovados, 11 concluíram o curso e 24 ainda estavam a 
frequentar o curso de formação no local de trabalho no final 
de 2000. 
 
Em Dezembro foi assinado um protocolo com o Fundo de 
Segurança Social em colaboração com a Associação dos 
Hotéis de Macau para cerca de 94 postos de formação. 
 
Como é possível observar pelo quadro VI e o gráfico XII, os 
resultados da formação não alcançaram as expectativas 
esperadas, no entanto, as acções de formação conseguiram 
resolver os problemas existentes, valorizaram alguma     
mão-de-obra e ajudaram esta população activa a mudar 
para outro tipo de emprego. Considerando estes resultados   
pode-se afirmar que as acções de formação atingiram em 
parte o objectivo pretendido. 

 
 表表表表 VI 

QUADRO VI 製造業在崗培訓活動情況製造業在崗培訓活動情況製造業在崗培訓活動情況製造業在崗培訓活動情況 
 Acções de formação no local de trabalho na indústria transformadora 

 

製衣紡織業製衣紡織業製衣紡織業製衣紡織業 
Fabricação de 
artigos de 

vestuário e têxteis 

電子業電子業電子業電子業 
Fabricação de 

artigos electrónicos 

造鞋業造鞋業造鞋業造鞋業 
Fabricação de 
calçado 

騎具製造業騎具製造業騎具製造業騎具製造業 
Fabricação de 
arreios para 
cavalos 

總數總數總數總數 
Total 培訓空缺數目 

Ofertas de formação 
349 5 3 6 363 合資格學員人數 

No de formandos seleccionados 
279 24 18 24 345 曾出席培訓之學員人數 

No de formandos que iniciaram a formação 99 4 5 5 113 完成培訓之學員人數 
No de formandos que concluiram a formação 

10 1 0 0 11 至 2000年底仍接受培訓之學員人數 
No de formandos ainda a receber formação 

nos finais de 2000 
22 0 2 0 24 培訓後入職學員人數 

No de formandos empregados após a 
formação 

2 1 0 0 3 完成培訓學員與合資格學員之比例 
Proporção entre os formandos que concluiram 

o curso e os seleccionados 
3.6% 4.2% 0% 0% 3.2% 
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 圖圖圖圖 XII 

GRÁFICO XII 製造業在崗職業培訓活動情況製造業在崗職業培訓活動情況製造業在崗職業培訓活動情況製造業在崗職業培訓活動情況 
Acções de formação no local de trabalho na indústria transformadora 

 
 
 
� 2000年度開展的其他活動年度開展的其他活動年度開展的其他活動年度開展的其他活動  � Outras actividades desenvolvidas em 

2000  

 
 
� 接待訪客接待訪客接待訪客接待訪客  � Recepção de visitas 
 
 
1. 國際勞工組織北京局代表團到訪 

2. 中國勞動和社會保障部代表團到訪 

3. 經濟財政司譚伯源司長巡視培訓中心 

4. 立法會議員到訪 

5. 建造商會代表到訪 

6. 航海學校學員到訪 

7. 街坊總會北區社團成員到訪 

8. 特製鞋業(澳門)有限公司代表到訪 

9. 澳門理工大學公共行政文憑課程實習學員到訪 

10. 澳門貿易投資促進局及置誠磁電有限公司代表到訪 

11. 香港註冊安全主任協會代表到訪 

12. 澳門理工學院師生到訪 

 

 1. Delegação da Organização Internacional do Trabalho 
proveniente Beijing 

2. Visita da delegação do Ministério do Emprego e 
Segurança Social da China 

3. Visita do Secretário para Economia e Finanças 

4. Visita dos deputados da Assembleia Legislativa  

5. Visita dos representantes da Associação de 
Construção Civil de Macau 

6. Visita dos estudantes da Escola de Pilotagem 

7. Visita dos membros do norte da União Geral das 
Associação dos Moradores de Macau 

8. Visita da Imakit Manufacturing (Macau) Limited  

9. Visita dos estudantes do Instituto Politécnico de 
Macau 

10. Visita do Instituto de Promoção do Comércio e do  
Investimento de Macau e dos representantes da 
Cheson – Fábrica Produtos Magnéticos Lda. 

11. Visita dos representantes da “ Hong Kong Society of 
Registered Safety Officers”. 

12. Visita dos professores e estudantes do Instituto 
Politécnico de Macau 

 

 

 

 

 

 

2 3%

7%
3%

6 7%中 途 放 棄 學 員    N o .  d e  d e s is tê n c ia s  d u ra n te  a  fo rm a ç ã o培 訓 中 學 員    N o .  d e  fo rm a n d o s  e m  fo rm a ç ã o完 成 培 訓 學 員   N o .  d e  fo rm a n d o s  q u e  c o n c lu íra m  a  fo rm a ç ã o放 棄 參 與 培 訓 學 員   N o .  d e  fo rm a n d o s  q u e  d e s is t ir a m  d e  p a r t ic ip a r  n a  fo rm a ç ã o
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� 參觀參觀參觀參觀 / 交流交流交流交流 / 合作合作合作合作  � Visita / Intercâmbio / Colaboração 
 
 

1. 參加在新加坡舉行的“世界技能大會在未來的發展及其遠景”會議 

2. 參加在葡萄牙舉行的“國際職業培訓組織 50 週年”紀念活動 

3. 參與在香港舉行的“IVETA 2000 國際專業教育會議” 

4. 參觀在香港舉辦之“連繫工業‧國際機械展” 

5. 與澳門機械工程商會參觀香港建造業訓練局 

6. 參觀香港職業訓練局 

7. 參觀中國船級社廣州分社，並與其簽署合作議定書 

8. 參觀廣州三向教學儀器製造公司 

9. 參觀澳門自來水有限公司 

10. 為理工學院 21名學員提供培訓 

 

 1. Participação na “Conferência de Olimpíadas do 
Trabalho Internacional – IVTO”, em Singapura 

2. Participação na celebração do 50o Aniversário da 
Organização da Formação Profissional Internacional, 
em Portugal 

3. Participação em “IVETA 2000 Internacional 
Professional Education Conference”, em Hong Kong 

4. Visita à Exposição em Hong Kong 

5. Visita dos representantes da DSTE e da Associação 
de Engenharia e Mecânica de Macau a “The Hong 
Kong Civil Engineering Industry Training Council” 

6. Visita de “The Hong Kong Vocational Training 
Council” 

7. Visita à “China Classification Society - Cantão” e 
elaboração  de um acordo de cooperação  

8 .  Visita à Companhia de Aparelhos Didácticos San 
Xiang de Cantão 

9. Visita à Sociedade de Abastecimento de Águas de 
Macau 

10. Formação de 21 estudantes do Instituto Politécnico 
de Macau, no Centro 

 

� 宣傳及推廣宣傳及推廣宣傳及推廣宣傳及推廣  � Divulgação e promoção 
 
 
1. 參加“專才教育指南”展覽會，並在講座上向公眾介紹學徒培訓課程 

2. 到學校舉辦“學徒培訓講座” 

3. 參與街總青洲社區中心主辦“社區問題大追擊”之「探討失業工人權益」講座 

4. 參與工聯主辦之“五一勞動節暨金禧會慶園遊會”活動 

5. 參加街總主辦之“勞工權益”專題講座 

6. 參加“2000年澳門就業博覽會” 

7. 參加“第五屆澳門國際貿易投資展覽會” 

 

 1. Participação na Exposição de Guia da Educação de 
Especialistas e apresentação de Formação na 
Modalidade de Aprendizagem no Seminário 

2. Seminário sobre a “Formação na Modalidade de 
Aprendizagem” nas escolas 

3. Participação no Seminário sobre Pesquisa dos 
Interesses dos Desempregados 

4. Participação nas actividades no dia 1 de Maio 

5. Seminário sobre os Interesses dos Trabalhadores 

6. Participação  na “Exposição de Emprego de Macau 
2000” 

7. Participação na 5a Exposição de Investimento 
Comercial Internacional de Macau 

 

� 學員活動學員活動學員活動學員活動  � Actividades dos formandos 
 
1. 舉辦“迎新春聯歡會暨球類活動比賽” 

2. 學員捐血活動 

3. 為學徒培訓課程學員舉辦專題講座，如“勞動法”、“黑社會禍害對青少年的影響”及“職業輔導” 

 1. Celebração do Ano Novo Lunar e Torneios de Futebol 
de Salão 

2. Participação nas actividades de dádiva de sangue 

3. Seminários especiais aos formandos da 
Aprendizagem sobre a Lei Laboral a Influência 
Prejudicial das Seitas nos Jovens e o Apoio de 
Emprego 
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 表表表表 VII 
QUADRO VII 二零零零年提供學徒培訓課程之實習機構二零零零年提供學徒培訓課程之實習機構二零零零年提供學徒培訓課程之實習機構二零零零年提供學徒培訓課程之實習機構 

 Entidades que proporcionaram o estágio aos formandos dos Cursos de Aprendizagem em 2000 電子通訊課程電子通訊課程電子通訊課程電子通訊課程 
Curso de Electrónica de Potência e 

Telecomunicação 

電器裝置課程電器裝置課程電器裝置課程電器裝置課程 
Curso de Electricidade de Instalações 

汽車機電課程汽車機電課程汽車機電課程汽車機電課程 
Curso de Electromecânica-Auto 訊達科技有限公司 

Hi-Tech. Comunicações Companhia, Lda. 

和記澳門電訊有限公司 

Union Telecom Limited 

臨時澳門市政局運輸處 

Câmara Municipal de Macau Provisória 捷朗菱通訊(澳門)有限公司 

Zetronic Comunicações Limitada 

港務局 

Capitania dos Portos de Macau 

新康華汽車零件及股份有限公司 

Xin Kang Hua Auto Part & Motor Services Limited 致富燈光音響 

Artigos Eléctricos de Chi Fu 

萬訊電腦 

Man Sun Computer 

澳門公共汽車有限公司 

Sociedade de Transportes Colectivos de Macau, S.A.R.L. 財興行電業 

Artigos Eléctricos de Choi Heng 

臨時澳門市政局(設備處) 

Câmara Municipal de Macau Provisória 

新福利巴士有限公司 

Transmac – Transportes Urbanos de Macau, S.A.R.L. 電訊傳呼 

Telecom (Macau) Ltd. 

澳門電力有限公司 

Companhia de Electricidade de Macau, S.A.R.L. 

新祥興車行 

Agência de Automóveis San Cheong Heng, Lda 網絡電腦公司 

Quantum Research Co 

現代商業系統 

Modern Business Systems Limited 

政府船塢 

Oficinas Navais 現代商業系統 

Modern Business Systems Limited 

皇都酒店 

Hotel Royal 

雄輝汽車維修廠 

Oficina de Reparação de Automóveis de Hung Fai 英之傑NRG澳門分公司 

NRG Company 

海蘭物業管理 

Companhia de Gestão de Propriedade Hoi Lan 

夏巴工程公司 

Reparações de Mecânica Haper(Macau) Limitada 和記澳門電訊有限公司 

Union Telecom Limited 

澳門水泥廠有限公司 

Macau Cement Mfg Company Ltd. 

華發車行 

Cherker’s Motor 國維通訊 

Kuok Wei Company 

殷理基洋行 

H. Nolasco & Cia., Lda. 

新一車行 

San Iat Motors 殷理基洋行 

H. Nolasco & Cia., Lda. 

通達機電 

Companhia de Eng. Elec. e Mec. Tiung Tat Lda. 

日昇車行 

Iat Seng Motors 星寶樂星有限公司 

Companhia de Seng Bou Lo Seng 

財興行電業 

Artigos Eléctricos de Choi Heng 

永高汽車有限公司 

Regal (International) Motor Ltd. 萬安防盜系統工程公司 

Man On Security Systems & Eng. Co. 

精微電腦 

Kec Technologies Limited 

宏益工程有限公司 

Vang Iek Engineering Limited 太平洋科技有限公司 

Pic Computers, Limited./ Pacific Infotech Co. 

偉昌工程顧問公司 

Vai Cheong Engineering Consulting Co. 

港務局 

Capitania dos Portos de Macau 

 
太平洋科技有限公司 

Pic Computers, Limited./ Pacific Infotech Co. 

澳門水泥廠有限公司 

Macau Cement Mfg Company Ltd. 

 
網絡電腦公司 

Quantum Research Co. 

新永恒汽車維修廠 

Oficina de Reparação de Automóveis de San Veng Hang 
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3.3.3.3.     勞工稽查勞工稽查勞工稽查勞工稽查     

        IIIINSPECNSPECNSPECNSPECÇÃO DO TRABALHOÇÃO DO TRABALHOÇÃO DO TRABALHOÇÃO DO TRABALHO                
 
 

 
 
 根據勞工暨就業局之組織法規(十一月九日第 52/98/M號法令)，勞工事務稽查廳是勞工暨就業局的一個附屬部門，按照這個法規所賦予的職責和國際勞工組織第
81號公約，以及九月十八日第 60/89/M號法令通過之勞工稽查章程內的規定執行工作。 

 

 
 二零零零年勞工事務稽查廳在其參與範疇內開展以下工作： 

 
 

A Inspecção do Trabalho é uma subunidade da Direcção 
dos Serviços de Trabalho e Emprego (DSTE), nos termos do 
diploma orgânico desta Direcção dos Serviços (Decreto-Lei 
nº 52/98/M, de 9 de Novembro) e, desenvolve a sua 
actuação, em conformidade com as atribuições que lhe são 
cometidas por este diploma, pela Convenção nº 81, da OIT e 
pelas normas que lhe são próprias e que integram o 
Regulamento da Inspecção do Trabalho, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 60/89/M, de 18 de Setembro.  
 

Em 2000 a actividade desenvolvida pela Inspecção do 
Trabalho nas suas áreas de intervenção foi a seguinte: 

 

� 諮詢服務諮詢服務諮詢服務諮詢服務  � O INFORMATIVO 
 
� 諮詢諮詢諮詢諮詢  � Pedido de informações 
 勞工事務稽查廳透過諮詢服務讓僱主及工人查詢他們的權利與義務並藉此將一些備受忽視的勞工權益予以推廣，使其得到恪守。   為了讓有需要的人士瞭解有關勞工法的規定，安排了懂雙語的勞工督察親自接待，由上午九時至下午七時三十分輪班進行，此項諮詢並設有二十四小時的“勞資關係電話諮詢”服務。 

 

 二零零零年勞工事務稽查廳提供諮詢的總數與九九年相比上升 20.7%。 

 O informativo da Inspecção do Trabalho permitiu que 
empregadores e trabalhadores tenham sido esclarecidos 
nos seus direitos e deveres, bem como por esta via, se 
promoveu a regularização de direitos laborais não 
observados. 
 

Para este efeito, dispuseram os destinatários das normas 
laborais, de atendimento personalizado de inspectores do 
trabalho, bilingues, que asseguraram o referido atendimento 
em regime de escala, entre as 9h00 e as 19h30 e ainda de 
um “Telefone do Trabalho” com um período de 
funcionamento de 24 horas. 
 

Em 2000 o Informativo foi mais solicitado 20,7% do que em 
1999.  

 圖圖圖圖  I  
GRÁFICO I 最近五年提供諮詢的數目最近五年提供諮詢的數目最近五年提供諮詢的數目最近五年提供諮詢的數目 
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 最多市民諮詢的事項，包括有：解僱、工資和強制性假日，佔諮詢總人次的 63%。 

 

 O maior número de informações solicitadas incidiu sobre 
Despedimentos, Salários e Feriados Obrigatórios, representando 
63% do total de pessoas físicas. 

 
 表表表表  I  

QUADRO I 按事項及諮詢人士身份劃分的諮詢數目按事項及諮詢人士身份劃分的諮詢數目按事項及諮詢人士身份劃分的諮詢數目按事項及諮詢人士身份劃分的諮詢數目 
Incidências das informações prestadas relativamente a cada pessoa e a cada assunto 事項事項事項事項 
ASSUNTOS 

次數次數次數次數 
INCID. 

工人人次工人人次工人人次工人人次 
Nº. TRAB. 

次數次數次數次數 
INCID. 

僱主人次僱主人次僱主人次僱主人次 
Nº. EMP. 

諮詢數目諮詢數目諮詢數目諮詢數目 
TOTAL DE 
INCID. 

諮詢總人次諮詢總人次諮詢總人次諮詢總人次 
Nº. DE 

PESSOAS 
FÍSICAS 工作時間                      Duração de Trabalho   51 95 6 6 57 101 週假                               Descanso Semanal   145 164 6 6 151 170 年假                               Descanso Anual    150 170 38 40 188 210 強制性假日                  Feriados Obrigatórios 210 295 26 31 236 326 工資                               Salários    249 271 74 83 323 354 津貼                               Subsídios    36 39 14 14 50 53 停工                               Suspensões    142 165 14 14 156 179 解僱                               Despedimentos    868 927 137 141 1,005 1,068 婦女的解僱(第 37條 ) Desp. Mulheres (Art° 37°) 10 10 1 1 11 11 分娩假                           Licença de Maternidade    11 11 7 7 18 18 童工                               Trabalho de Menores   8 8 3 3 11 11 保險                               Seguro    3 3 6 6 9 9 工作意外                       Acidentes de Trabalho    36 37 7 7 43 44 職業病                           Doenças Profissionais    2 2 - - 2 2 向社會保障基金供款  Contrib. para F.S.S.    19 19 4 4 23 23 工作合約及有關事項  Contrat.Trab./ Figuras Afins 23 37 41 43 64 80 結業                               Encerramentos    3 3 7 7 10 10 雙糧                               13o Mês  18 19 8 8 26 27 其他                               Outros    33 36 36 38 69 74 

   總數總數總數總數  TOTAL 2,017 2,311 435 459 2,452 2,770 

 
 二零零零年僱主及工人的諮詢總人數為 2,657人，其中工人佔 83.4%，其餘 16.6%為僱主。與九九年的諮詢總人數 2,595人相比，二零零零年有 2.4%的輕微升幅。 

 Em 2000 o número total de indivíduos que solicitaram 

informações atingiu os 2 657, sendo 83,4% trabalhadores e 

16,6% empregadores. Quando comparado este valor com o 

registado em 1999, e que foi de 2 595 indivíduos, constatou-

se que houve um ligeiro acréscimo de 2,4%. 
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 表表表表  I I  

QUADRO II 按行業劃分諮詢的人數按行業劃分諮詢的人數按行業劃分諮詢的人數按行業劃分諮詢的人數 
Pessoas informadas segundo o critério do sector de actividade 行業行業行業行業 

ACTIVIDADES 
工人工人工人工人 
TRAB. 

僱主僱主僱主僱主
EMPREG. 

總數總數總數總數 
TOTAL 紡織、製衣及針織業      Ind. Têxtil, Vestuário e Malhas    582 157 739 玩具業                               Ind. de Brinquedos    42 11 53 人造花業                           Ind. Flores Artificiais    6 3 9 冶金業                               Ind. Metalúrgica     10 2 12 電子及電器業                  Ind. Eléctrica e Electrónica    18 18 36 木材業                               Ind. de Madeiras    7 1 8 建築及公共工程業          Construção Civil e Obras Públicas    79 11 90 酒店業及同類場所          Hotelaria e Similares    886 80 966 批發及零售業                  Comércio por Grosso e Retalho    186 72 258 運輸業                               Transportes    41 2 43 旅遊業及旅行社              Agências de Viagens e Turismo    53 2 55 美容院                               Salões de Beleza    23 1 24 其他                                   Outros    282 82 364 總數總數總數總數    TOTAL   2,215 442 2,657 

 
 諮詢人數最多的行業是酒店業及同類場所，其次是紡織、製衣和針織業。   O maior número de pessoas que solicitaram informações 

foram as do sector Hoteleiro e Similares, seguido do sector 
Têxtil, Vestuário e Malhas. 

 
 圖圖圖圖  I I  

GRÁFICO II 按行業劃分諮詢的工人及僱主人數按行業劃分諮詢的工人及僱主人數按行業劃分諮詢的工人及僱主人數按行業劃分諮詢的工人及僱主人數 (選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字) 
Número de Trabalhadores e Empregadores Informados por Sector de Actividade 

(valores mais significativos) 
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� 投訴投訴投訴投訴  � Reclamações 
 

 諮詢服務的另一項工作是接受工人認為其權利被輕視而作出的投訴。 

  
 
Outra actividade do Informativo é a aceitação de 
reclamações de trabalhadores quando estes vejam os seus 
direitos laborais postergados. 

 
 與九九年相比，二零零零年投訴的工人人數有所上升，升幅為 11.8%，而投訴的數目則輕微減少約 4.6%。 

 Comparativamente ao ano de 1999, verificou-se um maior 
número de trabalhadores reclamantes (+11,8%), contudo o 
número de reclamações decresceu cerca de 4,6%. 

 
 圖圖圖圖  I I I  

GRÁFICO III 最近五年接受的投訴最近五年接受的投訴最近五年接受的投訴最近五年接受的投訴 
Reclamações apresentadas por anos 
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 本地工人及非本地工人的投訴人數均有增加，兩者較九九年分別增長 11.5%及 14.5%。  Para o aumento do número de trabalhadores reclamantes 
contribuiram tanto os trabalhadores residentes como os não 
residentes, que cresceram, respectivamente, 11,5% e 
14,5%. 

 
 圖圖圖圖 IV 

GRÁFICO IV 
1999年及年及年及年及 2000年投訴工人人數的比較年投訴工人人數的比較年投訴工人人數的比較年投訴工人人數的比較 

Trabalhadores reclamantes por assunto (valores mais significativos) 
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在二零零零年接受的 1,047 宗投訴中，共有 2,653 名工人，其中本地工人佔 90.5%，非本地工人佔 9.5%。 

 Em 2000 foram apresentadas 1 047 reclamações participadas 
por 2 653 trabalhadores, sendo 90,5% residentes e 9,5% 
não residentes. 
 
 按 投 訴 工 人 從 事 的 行 業 進 行分析，顯示投訴主要來 自 以 下 行 業 ： 酒店業及同類場所，紡織、製衣及針織業，零售業，和建築及公共工程，共佔總人數的

67%。 

 Analisando os sectores a que pertencem os trabalhadores 
que participaram as reclamações, verificou-se que são: 
Indústria Hoteleira e Similares; Indústria Têxtil, Vestuário e 
Malhas; Comércio a Retalho e Construção Civil e Obras 
Públicas, ocupando 67%. 

 
 表表表表  I I I  

QUADRO III 按行業劃分的投訴工人人數按行業劃分的投訴工人人數按行業劃分的投訴工人人數按行業劃分的投訴工人人數 
Trabalhadores reclamantes por ramos de actividade económica 行行行行 業業業業 

ACTIVIDADES 

本地工人本地工人本地工人本地工人
RESID.  

非本地工人非本地工人非本地工人非本地工人
NÃO RESID.  

總數總數總數總數 
TOTAL 紡織、製衣及針織業         Indústria Têxtil, Vestuário e Malhas    437 101 538 玩具業                                  Indústria de Brinquedos    60 7 67 電子及電器業                     Indústria Eléctrica e Electrónica    10 - 10 建築及公共工程                Construção Civil e Obras Públicas    226 5 231 酒店業及同類場所            Hotelaria e Similares    580 93 673 零售業                                 Comércio a Retalho    324 14 338 運輸業                                 Transportes     102 - 102 旅遊業及旅行社                Agências de Viagens e Turismo    12 - 12 其他                                     Outros    650 32 682 總數總數總數總數    Total    2,401 252 2,653 

 
 圖圖圖圖  V  

GRÁFICO V 按行業劃分的投訴工人人數按行業劃分的投訴工人人數按行業劃分的投訴工人人數按行業劃分的投訴工人人數 (選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字) 
Trabalhadores reclamantes por ramo de actividade (valores mais significativos) 
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 在二零零零年接受的 1,047宗投訴中，對一個或多個事項共提出了 2,973次的投訴；而投訴之事項以工資、解僱及年假等較多。 

 

 Em 2000 foram apresentadas 1 047 reclamações que 
incidiram sobre um ou diversos assuntos, num total de         
2 973 incidências, de que se realçam pelo elevado número, 
as relativas a Salários, Despedimentos e Descanso anual. 

 
 表表表表  IV 

QUADRO IV 按事項與工人的來源劃分投訴的次數按事項與工人的來源劃分投訴的次數按事項與工人的來源劃分投訴的次數按事項與工人的來源劃分投訴的次數 
Incidências das Reclamações relativamente a cada assunto e Trabalhadores Reclamantes 事項事項事項事項    

ASSUNTOS 次數次數次數次數    
Nº 

INCIDÊNCIAS 

本地工人人次本地工人人次本地工人人次本地工人人次 
RESID. 

非本地工人人次非本地工人人次非本地工人人次非本地工人人次
NÃO 
RESID. 

人次總數人次總數人次總數人次總數    
TOTAL 
TRAB.     工作時間                        Duração de Trabalho    51 57 16 73 週假                               Descanso Semanal    102 140 11 151 年假                               Descanso Anual    117 215 15 230 強制性假日                    Feriados Obrigatórios   101 201 6 207 工資                               Salários    502 741 138 879 津貼                               Subsídios     14 33 2 35 停工                               Suspensões    67 202 6 208 解僱                               Despedimentos    447 676 22 698 婦女的解僱 (第 37條)    Desped. Mulheres (Art°37) 3 3 0 3 童工                               Trabalho de Menores    1 1 0 1 保險                               Seguro 4 1 4 5 在社會保障基金登記     Inscrição no F.S.S. 1 1 0 1 工作意外                        Acidentes de Trabalho    18 18 0 18 職業病                            Doenças Profissionais     3 4 0 4 向社會保障基金供款     Contrib. F.S.S.     35 31 4 35 結業                                Encerramentos     21 65 1 66 雙糧                                13o Mês 104 191 3 194 其他                                Outros    117 119 46 165 總數總數總數總數                Total    1,708 2,699 274 2,973 

 
 圖圖圖圖  VI   

GRÁFICO VI 按事項劃分的投訴工人人次按事項劃分的投訴工人人次按事項劃分的投訴工人人次按事項劃分的投訴工人人次  (選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字) 
Trabalhadores reclamantes por assunto (valores mais significativos) 
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� 稽查工作稽查工作稽查工作稽查工作  � ACTIVIDADE INSPECTIVA 
 
 

� 接受處理的個案接受處理的個案接受處理的個案接受處理的個案  � Processos iniciados 
 
 二零零零年勞工事務稽查廳接受處理的個案有 2,088宗，加上二零零零年一月一日仍待處理的 796 宗，合共有 2,884宗。 

 關於二零零零年接受處理的個案，即 2,088宗，其情況如下： 

 No ano de 2000 foram iniciados na Inspecção do Trabalho,      
2 088 processos que, acrescidos aos 796 pendentes, em 1 
de Janeiro de 2000, perfazem um total de 2 884. 

  
Relativamente aos processos iniciados em 2000, ou seja,    
2 088, passamos a destacar o seu enquadramento: 
 

 
 

� 個案來源個案來源個案來源個案來源：：：： 
Quanto à sua origem: 

 

� 應工人要求 

Por solicitação dos trabalhadores 
1,161 

� 由勞工事務稽查廳作主動 

Por iniciativa da Administração do Trabalho 
341 

� 因法律規定(輸入非本地勞工) 

Por determinação Legal (Importação de mão-de-obra) 
37 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades 
545 

� 由督察作主動 

Por iniciativa do inspector 
4 

 

� 參與範圍參與範圍參與範圍參與範圍：：：： 
             Quanto ao contexto da intervenção: 

 

� 涉及一般的參與工作 

Relativo a intervenção em geral 
1,901 

� 與非本地勞工有關 

Relativo a mão-de-obra 
49 

� 涉及各種稽查行動 

Relativo a campanhas 
138 

 
� 關於處理的事項關於處理的事項關於處理的事項關於處理的事項，，，，較為突出的有較為突出的有較為突出的有較為突出的有：：：： 

Quanto aos assuntos a tratar, há a salientar: 
 

� 工作意外  

Acidentes de Trabalho  
685 

� 解僱  

Despedimentos 
447 

� 工資  

Salários 
502 

� 工作衛生與安全  

Higiene e Segurança no Trabalho 
210 

� 年假  

Descanso Anual 
117 

� 強制性假日  

Feriados Obrigatórios 
101 

� 週假  

Descanso Semanal 
102 

� 停工  

Suspensões 
67 
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� 已完成的個案已完成的個案已完成的個案已完成的個案  � Processos Concluídos 
 
 二零零零年勞工事務稽查廳完成了 1,936宗個案，涉及場所 1,430 個，與九九年相比，兩者分別上升 15.8%和
55.6%。 

 No ano de 2000 a Inspecção do Trabalho concluiu 1 936 
processos, abrangendo 1 430 estabelecimentos inspeccionados. 
Comparativamente ao ano de 1999 constata-se um 
acréscimo de cerca de 15,8% e 55,6% , respectivamente. 

 
 圖圖圖圖  VI I   

GRÁFICO VII 近五年的完成個案和調查場所近五年的完成個案和調查場所近五年的完成個案和調查場所近五年的完成個案和調查場所  
Processos concluídos, estabelecimentos inspeccionados  
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� 個案來源個案來源個案來源個案來源： 

Quanto à sua origem: 
 

� 應工人要求 

Por solicitação dos trabalhadores 
965 

� 由勞工事務稽查廳作主動 

  Por iniciativa da Administração do Trabalho 
343 

� 因法律規定(輸入非本地勞工) 

Por determinação Legal (Importação de mão-de-obra) 
53 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades 
570 

� 由督察作主動 

Por iniciativa do inspector 
5 

 

 

� 參與範圍參與範圍參與範圍參與範圍： 
              Quanto ao contexto da intervenção: 

 

� 涉及一般的參與工作 

Relativo a intervenção em geral 
1,735 

� 與非本地勞工有關 

Relativo a mão-de-obra 
61 

� 涉及各種稽查行動 

Relativo a campanhas 
140 
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� 已處理的事項和涉及的工人已處理的事項和涉及的工人已處理的事項和涉及的工人已處理的事項和涉及的工人 完成的個案涉及工人 3,815 人次，他們對一個或多個事項提出投訴或申報，總數為 2,442 次。  
 

 � Assuntos tratados e trabalhadores abrangidos 

Os processos concluídos abrangeram 3 815 trabalhadores 
que reclamaram ou participaram por um ou mais assuntos, 
de que resultaram, 2 442 incidências em assuntos. 

 
 表表表表  V 

QUADRO V  已處理的事項和涉及工人已處理的事項和涉及工人已處理的事項和涉及工人已處理的事項和涉及工人 (人次人次人次人次 )的主要統計的主要統計的主要統計的主要統計  
Estatísticas mais relevantes dos assuntos tratados e trabalhadores abrangidos (pessoas físicas) 事項事項事項事項    

ASSUNTOS 
已處理事項的數目已處理事項的數目已處理事項的數目已處理事項的數目 
No. de casos tratados 

涉及工人涉及工人涉及工人涉及工人(人次人次人次人次) 
No. de trabalhadores 

abrangidos (pessoas físicas) 工作意外  

Acidentes de Trabalho 847 851 解僱  

Despedimentos 
428 623 工資  

Salários 384 921 一般稽查  (調查是否遵守勞工法例 )  

Inspecção Geral (averiguação do cumprimento da legislação laboral) 68 585 年假  

Descanso anual 105 282 強制性假日  

Feriados Obrigatórios 111 227 週假  

Descanso semanal 
93 98 停工 

Suspensão 
78 149 

 
 

� 從圖VIII看到，涉及各事項的工人人次。 

 

 � No gráfico VIII pode-se observar o número de 
trabalhadores envolvidos por assuntos. 

 
 圖圖圖圖  VI I I   

GRÁFICO VIII 按事項劃分涉及的本地及非本地工人人次按事項劃分涉及的本地及非本地工人人次按事項劃分涉及的本地及非本地工人人次按事項劃分涉及的本地及非本地工人人次 ( 選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字) 
Trabalhadores abrangidos por assuntos (valores mais significativos) 
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� 查出的違法行為查出的違法行為查出的違法行為查出的違法行為  � Infracções Verificadas  
 
 在完成個案所作的調查工作中，發現有 2,435宗違法行為，其中不遵 守金錢性質的支付義 務 的 佔 2,385宗，其餘 50 宗屬不涉及金錢補償的違法行為。在所有的違法行為中，63.6%能夠自願補償解決，餘下的 36.4%經違例起訴處理。  

 Na actividade inspectiva desenvolvida nos processos 
concluídos foram detectadas 2 435 infracções, das quais     
2 385 foram por incumprimento de direitos de natureza 
pecuniária e as outras 50 foram infracções de natureza 
formal, não envolvendo reparação pecuniária. Foram 
reparadas voluntariamente 63,6% das infracções e o 
restante (36,4%) foi objecto de auto de transgressão. 

 表表表表  VI  
QUADRO VI 按事項劃分的違法行為按事項劃分的違法行為按事項劃分的違法行為按事項劃分的違法行為  

Infracções verificadas relativamente a cada assunto 
 小結小結小結小結  SUBTOTAL 自願補償自願補償自願補償自願補償  REP.VOL.  經起訴經起訴經起訴經起訴  OBJ. AUTO 事項事項事項事項 

Assuntos 
 

本地本地本地本地 工人工人工人工人
Resid.  

非本地非本地非本地非本地 工人工人工人工人
N.Resid 

本地本地本地本地 工人工人工人工人 
Resid.  

非本地非本地非本地非本地工人工人工人工人
N.Resid 

本地本地本地本地 工人工人工人工人
Resid.  

非本地非本地非本地非本地工人工人工人工人
N.Resid 工作時間                           Duração de Trabalho   1 0 1 0 0 0 週假                                   Descanso Semanal   55 3 30 2 25 1 年假                                   Descanso Anual    241 11 165 6 76 5 強制性假日                      Feriados Obrigatórios   270 11 222 6 48 5 工資                                   Salários    746 160 363 132 383 28 津貼                                   Subsídios    9 0 8 0 1 0 停工                                   Suspensões    160 7 100 5 60 2 解僱                                   Despedimentos    659 16 418 11 241 5 婦女的解僱(第三七條)   Desp. Mulheres (Art.37o) 1 0 1 0 0 0 分娩假                               Licença de Maternidade    2 0 0 0 2 0 童工                                   Trabalho de Menores 2 0 2 0 0 0 保險                                   Seguro 21 1 20 0 1 1 工作衛生與安全              Higiene e Segurança no Trab. 26 0 25 0 1 0 向社會保障基金供款      Contrib. para F.S.S.    2 0 2 0 0 0 雙糧                                   13o Mês  7 1 7 1 0 0 其他                                   Outros    21 2 19 2 2 0 總數總數總數總數    TOTAL    2,223 212 1,383 165 840 47 

 2,435 1,548 887 

 
 圖圖圖圖  IX  

GRÁFICO IX 按事項劃分的違法行為按事項劃分的違法行為按事項劃分的違法行為按事項劃分的違法行為 (選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字) 
Infracções verificadas relativamente a cada assunto (valores mais significativos) 
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 有關解僱的違法行為數字與九九年相比上升了
135.2%。 
 

 O número de infracções por Despedimento sofreu um 
aumento na ordem dos 135,2%, comparativamente ao ano 
de 1999. 
 

 圖圖圖圖  X 
GRÁFICO X 最近五年有關解僱的違法行為最近五年有關解僱的違法行為最近五年有關解僱的違法行為最近五年有關解僱的違法行為 

Infracções por Despedimentos 
- evolução nos últimos cinco anos - 
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 有關不遵守建築業與工業場所勞工衛生與安全規章的違法行為，二零零零年與九九年相比，有 90%的降幅。 

 

 Relativamente à não observância das normas dos 
Regulamentos de Higiene e Segurança no Trabalho da 
Construção Civil, verificou-se em 2000 um acentuado 
decréscimo, na ordem de 90%, comparativamente ao ano de 
1999.  

 
 圖圖圖圖  XI  

GRÁFICO XI 最近最近最近最近五年有關衛生安全的違法行為五年有關衛生安全的違法行為五年有關衛生安全的違法行為五年有關衛生安全的違法行為 
Infracções às normas de Higiene e Segurança 

- evolução nos últimos cinco anos - 

1996 1997 1998 1999 2000
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� 因違法行為因違法行為因違法行為因違法行為、、、、工作意外及職業病引致的賠工作意外及職業病引致的賠工作意外及職業病引致的賠工作意外及職業病引致的賠償金額償金額償金額償金額。。。。 

 � Indemnizações Apuradas em Infracções, 
Acidentes de Trabalho e Doenças 
Profissionais 

 
 由違法行為、工作意外以及職業病所引致的賠償總額，在二零零零年上升至澳門幣 27,014,883.00 元，其中自願支付佔 53.2% (14,368,379.00 元)，而其餘 46.8%是經由違例起訴處理  (12,646,504.00元)。 

 O valor global das indemnizações apuradas resultantes de 
infracções e de indemnizações por acidentes de trabalho e 
doenças profissionais atingiu em 2000 o montante de       
$27 014 883,00 patacas, tendo 53,2% sido pagas voluntariamente 
($14 368 379,00 patacas) e 46,8% constaram de autos de 
transgressão ($12 646 504,00 patacas). 

 
 表表表表  VI I  

QUADRO VII 按事項結算的賠償金額按事項結算的賠償金額按事項結算的賠償金額按事項結算的賠償金額 
Valor das indemnizações apuradas relativamente a cada assunto 

 事項事項事項事項 
小結小結小結小結(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 

SUBTOTAL (MOP) 
自願補償自願補償自願補償自願補償(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
REP.VOL.(MOP) 

經起訴經起訴經起訴經起訴(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
OBJ. AUTO (MOP) 

ASSUNTOS 本地工人本地工人本地工人本地工人 
Resid. 

非本地工人非本地工人非本地工人非本地工人 
N.Resid 

本地工人本地工人本地工人本地工人
Resid. 

非本地工人非本地工人非本地工人非本地工人
N.Resid 

本地工人本地工人本地工人本地工人
Resid. 

非本地工人非本地工人非本地工人非本地工人
N.Resid 工作時間    Duração de Trabalho   750.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 週假    Descanso Semanal   274,972.00 20,857.00 141,094.00 19,357.00 133,878.00 1,500.00 年假    Descanso Anual    419,350.00 8,682.00 254,190.00 6,014.00 165,160.00 2,668.00 強制性假日    Feriados Obrigatórios   466,257.00 17,724.00 432,672.00 17,378.00 33,585.00 346.00 工資    Salários    7,812,574.00 546,367.00 1,803,804.00 285,390.00 6,008,770.00 260,977.00 津貼    Subsídios    18,685.00 0.00 14,285.00 0.00 4,400.00 0.00 停工    Suspensões    759,680.00 0.00 234,754.00 0.00 524,926.00 0.00 解僱    Despedimentos    8,501,956.00 32,809.00 3,210,854.00 22,529.00 5,291,102.00 10,280.00 婦女的解僱 (第三七條) 

Desp. Mulheres (Art. 37o) 
3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 分娩假  Licença de Maternidade 64,706.00 4,433.00 2,500.00 0.00 62,206.00 4,433.00 童工    Trabalho de Menores 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 保險    Seguro 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 工作衛生與安全    

Higiene e Segurança no Trab. 
4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 雙糧   13° Mês  23,424.00 1,300.00 23,424.00 1,300.00 0.00 0.00 其他    Outros    365,862.00 100,588.00 365,862.00 100,588.00 0.00 0.00 

 18,723,566.00 732,760.00 6,497,539.00 452,556.00 12,226,027.00 280,204.00 違法金額總數違法金額總數違法金額總數違法金額總數 
Total por infracções 

 

$19,456,326.00 
 

$6,950,095.00 
 

$12,506,231.00 
 

 結算金額結算金額結算金額結算金額(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
APURADAS (MOP) 

已付金額已付金額已付金額已付金額(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
PAGAS (MOP) 

欠付金額欠付金額欠付金額欠付金額(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
EM DÍVIDA (MOP) 工作意外工作意外工作意外工作意外    Acidentes de Trabalho   $7,558,557.00 $7,418,284.00 $140,273.00 

 總數總數總數總數    TOTAL $27,014,883.00 $14,368,379.00 $12,646,504.00 

 
 從上表看到，因解僱而須賠償的金額最高，繼而是工資，情況與九九年相同。  Da análise deste quadro ressalta que o valor mais elevado 

das indemnizações apuradas por infracções em 2000 incidiu 
sobre Despedimentos seguido de Salários, à semelhança do 
ano de 1999. 
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 圖圖圖圖  XI I  
GRÁFICO XII 最近五年的賠償金額最近五年的賠償金額最近五年的賠償金額最近五年的賠償金額 (澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 

Evolução das indemnizações apuradas nos últimos cinco anos (MOP) 
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� 獲得賠償受惠的工人獲得賠償受惠的工人獲得賠償受惠的工人獲得賠償受惠的工人(人次人次人次人次)  � Trabalhadores (pessoas físicas) beneficiados 
pelas indemnizações 

 
 獲得賠償受惠的工人有 2,250 名，其中： 

Pelas indemnizações apuradas foram beneficiados 2 250 trabalhadores, dos 
quais : 

 
� 在違法行為情況下之自願賠償 

Pelas pagas voluntariamente, em casos de infracções…….............. 
� 因違例起訴而獲得賠償 

Por apuramento em autos de transgressão…….……………............. 
� 因工作意外而獲得賠償 

Em casos de acidentes de trabalho…...………..……………............. 
� 因職業病而獲得賠償 

Num caso de doença profissional……………..……………............... 
 

 
 
 
 

 
1,022 (45.4%) 
 
702 (31.2%) 
 
526 (23.4%) 

 
0   

 
 圖圖圖圖  XI I I  

GRÁFICO XIII 各種賠償的受惠工人各種賠償的受惠工人各種賠償的受惠工人各種賠償的受惠工人(人次人次人次人次)及賠償金額及賠償金額及賠償金額及賠償金額 (澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
Valor das Indemnizações e trabalhadores beneficiados 
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� 因工作意外引起的賠償因工作意外引起的賠償因工作意外引起的賠償因工作意外引起的賠償  � Indemnizações Resultantes de Acidentes de 
Trabalho 

 
 表表表表  VI I I  

QUADRO VIII 工作意外的賠償金額工作意外的賠償金額工作意外的賠償金額工作意外的賠償金額(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
Indemnizações Apuradas Por Acidentes de Trabalho (MOP) 賠償的原因賠償的原因賠償的原因賠償的原因 

Indemnização Por 

結算金額結算金額結算金額結算金額 

Apuradas 

支付金額支付金額支付金額支付金額 

Pagas 

欠付金額欠付金額欠付金額欠付金額 

Em dívida 暫時喪失工作能力  Incapacidade Temporária     4,366,758.00 4,315,698.00 51,060.00 永久喪失工作能力  Incapacidade Permanente     1,278,046.00 1,269,039.00 9,007.00 死亡                           Morte     10,576.00 10,576.00 0.00 醫療費用索償          Despesas Médicas Reclamadas  1,903,177.00 1,822,971.00 80,206.00 總金額總金額總金額總金額    Total     7,558,557.00 7,418,284.00 140,273.00 
 
 圖圖圖圖  XIV 

GRÁFICO XIV 最近五年因工作意外而作出的賠償金額最近五年因工作意外而作出的賠償金額最近五年因工作意外而作出的賠償金額最近五年因工作意外而作出的賠償金額(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
Evolução das indemnizações apuradas por acidentes de trabalho 

nos últimos cinco anos (MOP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 從上圖可看到，二零零零年工作意外的賠償金額比九九年有 233.3%的增幅。  

 

 
 寄 往 法 院 申 報 的 工 作 意 外 有 107 宗 ， 涉 及 工 人
107 名。  

 
 
♦ 職業病職業病職業病職業病 
 寄往法院申報的職業病有 1 宗，涉及工人 1 名。  

 

 De acordo com este gráfico verifica-se que em 2000 o valor 

das indemnizações por acidentes de trabalho registou um 

aumento na ordem de 233,3% , comparativamente ao ano 

de 1999. 

 

Foram enviadas a Tribunal 107 participações de acidentes 

de trabalho, abrangendo 107 trabalhadores. 

 

 
♦ Doenças Profissionais 
 

Foi enviada a Tribunal 1 participação de doença profissional, 

abrangendo 1 trabalhador. 
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� 科處罰款科處罰款科處罰款科處罰款  � Multas Aplicadas 
 
 因 887宗違法行為而向 119間企業入作出 134宗起訴，科處的罰款總額為澳門幣 1,019,265.00元。 

 分析下表得知，科處罰款的事項以解僱(36.5%)、工資
(44.4%)及工作衛生與安全(6.3%)佔最多。 

 

 Pelas 887 infracções notificadas nos 134 autos de 
transgressão a 119 empresas, foram aplicadas multas no 
montante global de $1 019 265,00 patacas. 
 

Analisando o quadro seguinte destacam-se as multas por 

Despedimento (36,5%), Salários (44,4%) e inobservância 

dos regimes de Higiene e Segurança no Trabalho da 

Construção Civil e na Indústria (6,3% ). 

 表表表表 IX 
QUADRO IX 按事項結算的科處罰款按事項結算的科處罰款按事項結算的科處罰款按事項結算的科處罰款 

Valor das multas aplicadas relativamente a cada assunto 事項事項事項事項 
ASSUNTOS 

罰款金額罰款金額罰款金額罰款金額(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 
VALOR DAS MULTAS (MOP) 週假    Descanso Semanal   20,006.00 年假    Descanso Anual    49,048.00 強制性假日    Feriados Obrigatórios 34,835.00 工資    Salários    452,656.00 津貼    Subsídios    1,000.00 停工    Suspensão 2,552.00 解僱    Despedimentos    371,585.00 分娩假    Licença de Maternidade  15,500.00 保險     Seguro   2,000.00 工作衛生與安全    Higiene e Segurança no Trab. 64,000.00 其他    Outros    6,083.00 總數總數總數總數    TOTAL    1,019,265.00 

 
 從下列兩圖可見，與九九年比較，二零零零年科處的罰款金額上升 89.4% ，而因違例起訴及工作意外而作的起訴，則分別上升 8.1%及 55.1%。 

 

 Pelos gráficos abaixo pode-se constatar que o montante das 
multas aplicadas aumentou 89,4% e foram verificados no 
número de autos de transgressão e autos de participação 
por acidente de trabalho acréscimos de 8 ,1% e 55 ,1% 
respectivamente, em relação ao ano de 1999. 

 
 

    圖圖圖圖  XV 
GRÁFICO XV 最近五年科處的罰款金額最近五年科處的罰款金額最近五年科處的罰款金額最近五年科處的罰款金額(澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣) 

Montante das multas aplicadas nos últimos cinco anos (MOP) 

    圖圖圖圖 XVI  
GRÁFICO XVI 最近五年執行的起訴最近五年執行的起訴最近五年執行的起訴最近五年執行的起訴 

Número de autos nos últimos cinco anos 
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� 打擊非法勞工之聯合行動打擊非法勞工之聯合行動打擊非法勞工之聯合行動打擊非法勞工之聯合行動  � Combate ao trabalho ilegal e Intervenção 
conjunta 

 
 二零零零年，與治安警察局向 109 間企業作出聯合巡查，共發現 82名非法勞工、34名非本地勞工於許可地點以外工作，以及 10 名非本地勞工從事與其批准職務不符之工作。 

 另外, 還聯同經濟局及治安警察局向 142 間企業作出有關非本地勞工方面之巡查。 

 

 No ano de 2000, na Intervenção Conjunta feita com o 
C.P.S.P., foram visitados 109 estabelecimentos e 
detectados 82 trabalhadores ilegais, 34 TNR’s a trabalhar 
fora do local para onde foram autorizados e 10 TNR’s a 
exercerem funções para as quais não estavam autorizados. 
 
Além do supramencionado, na Intervenção Conjunta com o 
C.P.S.P. e a D.S.E. foram efectuadas visitas a 142 
estabelecimentos acerca de assuntos relacionados com 
TNR’s. 

 
 

� 稽查廳的其他工作稽查廳的其他工作稽查廳的其他工作稽查廳的其他工作  � OUTRAS ACTIVIDADES DA INSPECÇÃO 
DO TRABALHO 

 
 二零零零年本廳還展開了以下工作：  

 

 

�  對由勞工事務稽查廳範圍所發出批示的投訴及上訴個案，進行分析及發出意見書 ;  

 
�  就有關僱主及工人提出的法律問題，發出意見書及作出回應 ;  

 
�  繼續草擬有關四月三日第 24/89 /M 號法令─勞工法的修改方案 ;  

 

�  草擬一份有關勞工事務稽查廳內部規章之法規方案 ;  

 

�  繼續草擬有關童工之法規方案 ;  

 

�  透過公司、企業及傳媒宣傳勞資法例。  

 

 Durante o ano de 2000, este Departamento desenvolveu 
ainda as seguintes actividades: 
 
� Análise e parecer sobre reclamações e recursos dos 

despachos proferidos no âmbito do DIT; 
 
 
� Emissão de pareceres e elaboração de respostas 

sobre questões de ordem jurídica levantados pelos 
empregadores e trabalhadores; 

 
� Continuação da elaboração do projecto de revisão do 

DL nº 24/89/M, de 3 de Abril - Lei Laboral; 
 
� Elaboração de um projecto de revisão do 

Regulamento Interno do Departamento da  Inspecção 
do Trabalho; 

 

� Continuação da elaboração de um projecto de diploma 
sobre o trabalho de menores; 

 

� Divulgação da Lei Laboral nas empresas e nos meios 
de comunicação social. 
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 總結表總結表總結表總結表  

QUADRO RESUMO 有關有關有關有關 2000年勞工稽查工作較重要的統計資料年勞工稽查工作較重要的統計資料年勞工稽查工作較重要的統計資料年勞工稽查工作較重要的統計資料 
Elementos estatísticos mais relevantes referentes à actividade da Inspecção do Trabalho no ano de 2000 
1. 諮詢服務和接待投訴的工作諮詢服務和接待投訴的工作諮詢服務和接待投訴的工作諮詢服務和接待投訴的工作：：：：  
    Actividade do Serviço Informativo e de Atendimento de Reclamações : 

 
 

1.1 提供諮詢服務的總數      

Total de informações prestadas 
       

� 工人     A trabalhadores………………………………...................1,650 

     
� 僱主     A empregadores………….……………......….....................802 

 

2,452 
 
 
 
 
 

1.2 投訴的數目           

 Número de reclamações apresentadas  
    

1.3 投訴的工人人數   

Número de trabalhadores reclamantes 
        

� 本地工人   Residentes..........……………..…….................…... 2,401 

    
� 外地勞工   Não Residentes………………………...….................. 252 

     

1,047 
 
 

2,653 
 
 
 
 
 

2. 於二零零零年一月一日尚待處理的個案於二零零零年一月一日尚待處理的個案於二零零零年一月一日尚待處理的個案於二零零零年一月一日尚待處理的個案：：：： 
Processos Pendentes em 1/1/2000 : 

796 

3. 接受處理的個案接受處理的個案接受處理的個案接受處理的個案：：：： 
Processos Iniciados : 

2,088 

3.1 起因        

Quanto à origem         
� 應工人要求 

Por solicitação de trabalhadores …………….……………………1,161 
� 由勞工事務稽查廳作主動 

Por iniciativa da Administração do Trabalho………………..……. 341 
� 應法例的規定(輸入外地勞工) 

Por determinação legal (Importação de mão-de-obra) ……...........37 
� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades..…………………………….....545 
� 由督察作主動 

Por iniciativa do inspector…………………………………………....... 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 完成的個案完成的個案完成的個案完成的個案：：：： 
Processos Concluídos : 

1,936 

4.1起因 

     Quanto à origem 
� 應工人要求 

Por solicitação de trabalhadores.................................................965 
� 應勞工事務稽查廳行政工作部門的主動要求 

Por iniciativa da Administração do Trabalho................................343 
� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades............................................570 
� 應法例的規定(輸入外地勞工) 

Por determinação legal (Importação de mão-de-obra)...................53 
� 由督察作主動 

Por iniciativa do inspector...............................................................5 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

.... // …. 
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….. // ….. 
 
 

4.2涉及的企業數目 

        Nº de empresas a que respeitam  
1,430 

4.3 涉及的工人人數 

Nº de trabalhadores abrangidos  
3,815 

4.4 查出的違法行為總數 

       Total de Infracções verificadas 

� 經自願賠償 

     Reparadas voluntariamente …...…………………….........……... 1,548 

� 經違例起訴 

                               Objecto de auto de transgressão ……….………….....…….......... 887 

2,435 
 
 

 

 

4.5 違例起訴數目 

       Nº de autos de transgressão levantados 
134 

4.6 受起訴的企業 

Empresas autuadas 
119 

4.7 罰款 

Multas aplicadas  
MOP958,265.00 

4.8 因違法行為及工作意外結算的賠償總額 

         Total das Indemnizações apuradas em consequência de  

 Infracções por Acidentes de Trabalho 

� 自願繳付(違法行為、工作意外及職業病) 

Pagas voluntariamente (Infracções, A.T. e D.P.)..MOP14,368,379.00 

� 經違例起訴  

Apuradas em auto de transgressão…......…...…...MOP12,506,231.00 

� 因工作意外欠付(已寄往法院) 

Dívida por A.T. (remetidas a Tribunal).....…………....MOP140,273.00 

MOP27,014,883.00 
 

 

 
 

 

 

4.8.1 透過賠償受惠的工人 

Trabalhadores beneficiados pelas indemnizações 
2,250 

4.9 工作意外  Acidentes de trabalho 

� 已完成的個案 

Nº de processos concluídos  

� 涉及的工人人數  

Nº de trabalhadores abrangidos  

� 受傷的工人人數  

Nº de trabalhadores sinistrados  

 

 
 

847 
 

851 
 

718 

4.9.1. 因工作意外申報法院的數目  

           Nº de participações a Tribunal - autos de acidentes de trabalho 
107 

4.10   職業病 

  Doenças Profissionais 

� 已完成的個案  

Nº de processos concluídos  

� 涉及的工人人數  

Nº de trabalhadores abrangidos  

� 受害的工人人數  

Nº de trabalhadores vítimas  

 
 
 

1 
 

1 
 

1 

4.11   因職業病申報法院的數目 

         Nº de participações a Tribunal - autos de doenças profissionais 
1 

….. // ….. 
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….. // ….. 
 
 

4.12   稽查性質的巡查總數 

         Total de visitas inspectivas efectuadas 

� 日間 

  Diurnas ………….............................................................……1,202 

� 夜間 

Nocturnas ………….......................….............................................1 

1,203 

4.13   會議數目 

Nº de reuniões realizadas  
3,423 

4.14   書面報告數目 

Nº de informações escritas prestadas  
4,894 

4.15   寄出公函數目 

Nº de ofícios enviados  
2,936 

4.16   作出的書面通傳令數目 

Nº de notificações escritas efectuadas  
930 

4.17   發出意見書數目(輸入外地勞工) 

                          Nº de pareceres emitidos (IMO) 
74 
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4444. . . . 工作工作工作工作衛生與安全衛生與安全衛生與安全衛生與安全     

HIGIENE E SEGURANÇHIGIENE E SEGURANÇHIGIENE E SEGURANÇHIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHOA NO TRABALHOA NO TRABALHOA NO TRABALHO    
 
 

 
 
 
� 工作環境衛生與安全的調查工作環境衛生與安全的調查工作環境衛生與安全的調查工作環境衛生與安全的調查   � Rastreio sobre Higiene e Segurança nos 

locais de trabalho 
 

 

� 職業噪音的調查職業噪音的調查職業噪音的調查職業噪音的調查  � Rastreio sobre Ruído Ocupacional 
 

 

2000 年，工作衛生暨安全廳的職業噪音測量和評估工作 (見表 1)包括以下三方面：  

1 .  專題研究─本澳紡織業噪音情況調查及測量結果 (見表 2)；  

2 .  有關酒店業職業衛生與安全的巡視項目之一的噪音測量；  

3 .  應私營公司及本局勞工事務稽查廳要求，到相關地點進行測量。  
 

 O rastreio sobre Ruído Ocupacional conduzido pelo DHST 

no ano 2000 (vide quadro 1), incluiu 3 áreas: 

1. Condições do Ruído Ocupacional específico da 

Indústria Têxtil em Macau (vide quadro 2); 

2. Condições do Ruído Ocupacional na Indústria 

Hoteleira, integrado nas visitas aos hotéis para 

rastreios sobre higiene e segurança; 

3. Medições nos respectivos locais, a pedido do 

Departamento de Inspecção do Trabalho e de 

empresas privadas. 

 表表表表 I  
QUADRO I    按行業按行業按行業按行業，，，，場所及測量地點數目統計噪音的調查結果場所及測量地點數目統計噪音的調查結果場所及測量地點數目統計噪音的調查結果場所及測量地點數目統計噪音的調查結果 

Rastreios sobre o ruído ocupacional segundo o número de estabelecimentos e  
de medições por ramos de actividade económica 行業行業行業行業 

Actividades  
económicas 

場所數目場所數目場所數目場所數目 
No. de 

estabelecimentos 

測量地點數目測量地點數目測量地點數目測量地點數目 

Nº de medições 

超過第超過第超過第超過第 34/93/M號法令的號法令的號法令的號法令的 警戒聲級或極限聲級警戒聲級或極限聲級警戒聲級或極限聲級警戒聲級或極限聲級 
Áreas ruidosas onde o nível do ruído foi superior 

ao Nível de alerta/ Nível limite de exposição, 
segundo o D.L. n° 34/93/M 

 備註備註備註備註 
Nota 

 場所數目場所數目場所數目場所數目 
No. de 

estabelecimentos 

測量地點數目測量地點數目測量地點數目測量地點數目 
No. de medições 紡織 

Fabricação de Têxteis 
21 75 11 34 

專題研究 

Condições do Ruído Ocupacional 
específico da Indústria Têxtil 酒店 

Hotelaria 
3 10 3 3 

酒店業衛生與安全 巡視項目之一的噪音測量 

Condições do Ruído Ocupacional na 
Indústria Hoteleira, integrado nas 

visitas aos hotéis 建築 

Construção 
1 1 1 1 

應勞工事務稽查廳要求 

A pedido do DIT 水泥 

Fabricação de 
Cimento 

1 4 1 2 
應勞工事務稽查廳要求 

A pedido do DIT 電子 

Fabricação de 
Componentes 
Electrónicos 

1 6 1 5 
應私營公司要求 

A pedido de empresa privada 發電廠 

Produção de 
Electricidade 

1 16 1 7 
應私營公司要求 

A pedido de empresa privada 總總總總 數數數數 
Total 

28 112 18 52  
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 由於本澳經濟的轉型、電腦技術的發達和工序的北移，所以今次紡織業噪音調查的結果，比 1992年至 1994 年時有 408 名紡織業工人暴露於高噪音環境的情況，人數明顯的大幅下降了 88.2%。在
11 間超過法令標準的紡織業工廠中，有 7 間未按第 34/93 /M 號法令第九條及第十條規定提供和使用聽覺保護器，為此，本廳即時致函該等工廠，敦促提供及確保員工配戴適當的聽覺保護器。  

 

 

 

 
 在第一次巡查的兩個月後，本廳技術人員再到上述 11 間工廠進行第二次巡查的跟進工作。在聲源或傳播途徑控制方面，其中一間工廠修理了捲線機的馬達，將噪音聲級從 88.1 分貝 (A)  降低至
80.4 分貝 (A)，使其低於警戒聲級，其餘 10 間工廠都已提供適當的聽覺保護器予工人使用。  

 Tendo em conta a reconversão económica de Macau, o 

desenvolvimento da tecnologia computarizada e a 

transferência da produção para a China, verifica-se que 

comparando os dados do rastreio iniciado em 2000, com os 

recolhidos entre 1992 e 1994, em que 408 trabalhadores 

estavam expostos a níveis de ruído elevados, este número 

sofreu um decréscimo de 88,2%. Das 11 empresas que 

registaram níveis de ruído elevados, 7 delas não forneceram 

protectores auditivos aos trabalhadores envolvidos, nos 

termos dos artigos 9° e 10° do D.L. nº 34/93/M, pelo que, o 

nosso departamento enviou oficialmente a estas empresas 

sugestões para o melhoramento, dando ênfase à 

necessidade de proporcionarem protectores auditivos aos 

trabalhadores e de assegurarem que os mesmos os utilizem. 
 

Dois meses após a primeira visita, os nossos técnicos 

visitaram as onze empresas, acima referidas, pela segunda 

vez, a fim de verificar o cumprimento das sugestões 

efectuadas anteriormente. No que diz respeito ao controlo 

do ruído na fonte e no meio de transmissão, uma das 

empresas reparou o motor de uma enroladora, reduzindo de 

88,1 dB(A) para 80,4 dB(A), situando-se abaixo do nível de 

alerta. As restantes 10 forneceram protectores auditivos aos 

trabalhadores. 

 表表表表 I I  
QUADRO II 紡織業專題研究的調查結果紡織業專題研究的調查結果紡織業專題研究的調查結果紡織業專題研究的調查結果 

Rastreios específicos da indústria têxtil 高噪音高噪音高噪音高噪音  工序工序工序工序 /機器機器機器機器  
Procedimentos ou máquinas 
com níveis de ruído elevados 

超過法令第超過法令第超過法令第超過法令第 34/93/M 號中的警戒聲級或極限聲級號中的警戒聲級或極限聲級號中的警戒聲級或極限聲級號中的警戒聲級或極限聲級  
Nível do ruído superior ao Nível de alerta/ Nível limite de exposição, segundo 

o  D.L. n° 34/93/M 工廠數目工廠數目工廠數目工廠數目  
No. de fábricas 

工人數目工人數目工人數目工人數目  
No. de trabalhadores 打線 Enrolamento 4  10  織布 Tecelagem 1  64  紡紗 /上線 Fiação 2  32  織嘜 Fabricação de etiquetas 4  6  總數總數總數總數 Total 11  112 

 
 圖圖圖圖 1  

FIGURA 1 工作衛生暨安全廳技術人員在紡織廠進行職業性噪音的測量工作衛生暨安全廳技術人員在紡織廠進行職業性噪音的測量工作衛生暨安全廳技術人員在紡織廠進行職業性噪音的測量工作衛生暨安全廳技術人員在紡織廠進行職業性噪音的測量 

Técnico do DHST fazendo medições de ruído ocupacional numa fábrica têxtil 
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� 有機溶劑的調查有機溶劑的調查有機溶劑的調查有機溶劑的調查  � Rastreio sobre Solventes Orgânicos 

 

 在二零零零年，工作衛生暨安全廳對本澳使用大量有機溶劑的工廠進行抽樣調查，如混合有機溶劑工廠、印花廠和新開業的造鞋廠等。 

 

 

 根據在 5間工廠，抽取 17個空氣樣本進行定量及定性分析的結果，其中有 7 個樣本(佔 41.2%)超過了美國政府 工 業 衛 生 工 作 者 協 會 (American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists) 所制定的混合物閾限值*等於或大於 1的標準，測量結果如下： 

 O DHST iniciou o rastreio sobre Solventes Orgânicos no ano 

de 2000, tendo sido seleccionadas, por amostragem, 

fábricas que utilizam este tipo de produtos, como por 

exemplo fábricas com solventes orgânicos mistos, de 

estampagem e de calçado, tendo esta última iniciado 

recentemente a sua actividade. 

Após análise qualitativa e quantitativa, efectuada nos nossos 

laboratórios, a 17 amostras recolhidas em 5 fábricas, 

concluiu-se que 7 (41,2%) se encontravam acima do limite 

de NACM* ou TTLV* admíssivel preconizado pela American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou seja 

eram superiores a 1 (TTLV > 1). Na tabela seguinte 

encontram-se representados os resultados obtidos. 

 

 表表表表 I I I  

QUADRO III 按行業按行業按行業按行業，，，，工廠及樣本數目統計有機溶劑的測量結果工廠及樣本數目統計有機溶劑的測量結果工廠及樣本數目統計有機溶劑的測量結果工廠及樣本數目統計有機溶劑的測量結果 
              Medição dos solventes orgânicos segundo o n° de fábricas e de amostras por ramos de actividade económica    行業行業行業行業 

Actividades económicas 
工廠數目工廠數目工廠數目工廠數目 

No. de fábricas 

樣本數目樣本數目樣本數目樣本數目 
No.  de 

amostras 

混合物閾限值混合物閾限值混合物閾限值混合物閾限值 等於或大於等於或大於等於或大於等於或大於 1的樣本數目的樣本數目的樣本數目的樣本數目 
No. de amostras acima ou igual ao 

limite (TTLV >= 1) 紡織  

Têxteis 
1 5 2 造鞋工業  

Indústria do calçado 
1 4 3 紡織標籤的製造  

Fabricação de etiquetas em base têxtil 
1 2 0 化學產品的製造  

Fabricação de produtos químicos 
1 2 2 遊戲及玩具的製造 

Fabricação de jogos e brinquedos 
1 4 0 總數總數總數總數 Total 5 17 7 

 

 

 

*混合物衛生閾限值：如果兩種或兩種以上有害物質作用於同一器官時，應主要考慮其聯合相加作用，所以混合物衛生閾限值為：  

TTLV =  C 1 /TLV 1+C 2 /TLV 2+…+ C n /TLV n  

C – 空氣中有害物質的濃度  

TLV –  有害物質的衛生閾限值  

 *Nível Admissível de Concentração para Misturas (NACM ou 

TTLV): Quando dois ou mais tipos de produtos tóxicos 

afectam um único orgão, deve considerar-se como reacção 

combinada, por isso o limite admissível do composto é: 

TTLV = C1/TLV1+C2/TLV2+….+ Cn/TLVn 

C - Concentração de produtos tóxicos no ar 

TLV - Limite admisssível de produtos tóxicos 
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 在超過混合物閾限值標準的空氣樣本中，發現主要存在甲苯、丁酮、醋酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、二氯甲烷及正庚烷等有機蒸氣的成份。根據美國政府工業衛生工作者協會的研究，長期吸入或接觸這些有機溶劑蒸氣會對人體健康產生嚴重危害。  

 工作衛生暨安全廳技術人員除即時口頭向廠方作改善建議外，並根據調查及化驗結果，發函予廠方提供可行性的建議，例如：盛載有機溶劑容器必須蓋好和貼上正確的標籤；改善局部抽風設計和增加抽風功率；工人必須使用具過濾有機溶劑藥罐的呼吸器和定時更換藥罐等，並同時知會廠方本局技術人員，將於兩個月後會前往跟進情況和再次抽取空氣樣本檢驗，以確知有關工廠是否作出改善措施。 

 Das amostras do ar com TTLV igual ou superior a 1, foram 

detectados principalmente o Tolueno, a Metiletilcetona, o 

Acetato etílico, o Metolmetacrilato, o Diclorometaleno e o       

n-heptano que, de acordo com a  American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists, a exposição prolongada 

a estes químicos reflecte-se num mau estado geral de saúde 

do ser humano. 

 
 

Para além de os nossos técnicos apresentarem, imediata e 

verbalmente, aos responsáveis da fábrica, sugestões de 

melhorias a efectuar, enviaram ainda ofícios com propostas 

viáveis, nomeadamente, colocar tampas nos contentores de 

solventes orgânicos e respectiva rotulagem, melhorar a 

ventilação localizada, aumentar a eficiência da ventilação 

geral, usar máscaras com filtros apropriados e substituir  

regularmente os recipientes  dos medicamentos, foram 

também feitas notificações no sentido de avisar que, 2 

meses depois, os técnicos voltariam à fábrica para 

acompanhar a situação, altura em que tornariam a recolher 

uma amostra do ar para análise, a fim de verificar se haviam 

sido tomadas as medidas de melhoramento. 

 

 圖圖圖圖  2  
FIGURA 2 使用個人取樣器抽取工作環境中有機蒸氣濃度使用個人取樣器抽取工作環境中有機蒸氣濃度使用個人取樣器抽取工作環境中有機蒸氣濃度使用個人取樣器抽取工作環境中有機蒸氣濃度 

Recolha de amostras utilizando dosímetros 

 

 

� 室內空氣質素的測量室內空氣質素的測量室內空氣質素的測量室內空氣質素的測量  � Rastreios de Qualidade de Ar Interior 
 

 本廳應勞工事務稽查廳要求，在 1 間紡織廠的 4個地點，進行室內舒適度及氣體濃度的測量。測量結果顯示該紡織廠的工作環境空氣中二氧化碳濃度並未超過美國採暖制冷與空調工程師學會
(ASHRSH─American Society of Heating Refrigerating and Air 

Condition Engineer Association) 所制定 1000PPM 的標準，以及美國政府工業衛生工作者協會所制定
5000PPM 的衛生閾限值標準。  

 A pedido do Departamento da Inspecção do Trabalho, 

efectuaram-se 4 medições de temperatura e concentração 

de ar numa fábrica de têxteis. De acordo com os resultados 

de medição, os valores de CO2 nos locais de trabalho dessa 

fábrica foram inferiores ao valor limite admissível (1000 

PPM) da ASHRSH (American Society of Heating 

Refrigerating and Air Condition Engineer Association) e 

5000 PPM da American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists. 
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� 熱強度的測量熱強度的測量熱強度的測量熱強度的測量  � Rastreios de Medição do Ambiente Térmico 

 

 酒店業工作場所職業安全與衛生的巡視中包括對熱環境中的熱強度測量，本廳技術人員在 4 間酒店的中式酒樓廚房中進行 7 個濕黑球濕度指數  

(Wet  Bu lb  Globe Tempera ture  Index WBGT)的測量，其中三個燒臘和蒸點心的工作地點，其濕黑球濕度限度指數超過美國政府工業衛生工作者協會所訂定之可容許的熱強度暴露閾限值 26.7°C 的標準。  

 Uma parte das visitas de Segurança e Saúde Ocupacional 

aos hotéis é dedicada à medição do ambiente térmico. Os 

nossos técnicos efectuaram 7 medições utilizando o Wet 

Bulb Globe Temperature Index (WBGT), em 4 cozinhas de 

restaurantes chineses de hotéis, das quais 3, nos locais de 

barbecue e cozinhados a vapor, excediam o limite de 

exposição fixado pela American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists, que é de 26,7°C. 

 

 

� 酒店業工作場所職業安全與衛生的巡視酒店業工作場所職業安全與衛生的巡視酒店業工作場所職業安全與衛生的巡視酒店業工作場所職業安全與衛生的巡視  � Visitas de Segurança e Saúde Ocupacional 
aos locais de trabalho da Indústria Hoteleira 

 根據 1998 年及 1999 年的工作意外統計數字顯示，近兩年“酒店、餐廳、酒樓及同類場所”的工作意外受害人數，分別佔本澳工作意外總數的
19.5% (717 宗 )及 19.8% (638 宗 )，是本澳工作意外第二高危的行業，亦顯示出本澳工作意外已轉型。為此，工作衛生暨安全廳於 2000 年 10 月開展酒店業的工作場所職業健康衛生與安全的巡視工作，作為深化及加強“商業場所、辦事處場所 及 勞 務 場 所 之 衛 生 與 安 全 總 規 章 ”  ( 第
3 7 / 8 9 / M 號法令 )  的調查研究工作和預防上述行業的工作意外及職業病的發生。  

 

 巡視項目包括工作場所環境的整潔、用電安全、機器安全、高壓及易燃氣體的安全、高空工作、防火、凍房、食物升降機、刀具的使用及擺放、灼熱器皿及灼熱食物的處理、通風、化學物品的使用、照明、噪音、人體功效情況和個人防護設備的使用。進行巡視的部門集中於容易發生工作意外的地點，例如工程部、廚房部和房口部等。 

 

 

 廚房部方面，在巡視的 9 間酒店中，88.9%地面有油污及水漬、44.4%排水設施不良、44.4%欠缺刀架放置利刀及 100%攪拌機均未有安裝適當護罩；
55.6%酒店的緊急出口被堵塞及 66.7%酒店不安全地堆疊物料亦是常見問題；用電安全方面，電掣和電線等電器裝置出現欠整潔、存有油積及損壞等情況都是 9 間酒店需要作出改善的地方。  

 De acordo com as estatísticas de acidentes de trabalho 

entre 1998 e 1999, os acidentes ocorridos nos Hotéis, 

Restaurantes e Actividades Similares, foram responsáveis 

por 19,5% (717) do total de acidentes em 1998 e por 19,8% 

(638) do total de acidentes em 1999. De acordo com as 

mesmas fontes, esta actividade ocupa o segundo lugar no 

total de acidentes de trabalho, mostrando ainda que a 

incidência dos acidentes passou a recair sobre outros 

sectores. Pelo que, em Outubro de 2000, o DHST iniciou o 

Projecto de Segurança e Saúde Ocupacional na Indústria 

Hoteleira, a fim de aprofundar e reforçar o estudo do 

Regulamento Geral de Higiene e Segurança nos 

estabelecimentos comerciais, escritórios e de serviços (D.L. 

nº 37/89/M) e prevenir a ocorrência de acidentes e doenças 

profissionais nos sectores acima referidos. 

 

As visitas incluem a avaliação das condições de higiene nos 

locais de trabalho, riscos eléctricos, segurança de aparelhos 

eléctricos, manuseamento de garrafas de gás inflamáveis e 

de alta pressão, trabalho em altura, prevenção de incêndio, 

trabalho em câmaras frigoríficas, montacargas, utilização e 

arrumação de utensílios cortantes, manuseamento de 

produtos a altas temperaturas, ventilação, utilização de 

substâncias químicas, iluminação, ergonomia, protecção 

individual, entre outros. As visitas a este tipo de 

estabelecimentos centram-se essencialmente nas secções 

com mais registos de acidentes, como por exemplo a 

manutenção, cozinhas e reparação. 
 

Dos 9 hotéis visitados em 2000,  88,9% apresentavam 

acumulação de água e óleo no chão das cozinhas, 44,4% 

tinham um escoamento de águas ineficaz, 44,4% não 

dispunham de quaisquer faqueiros para armazenamento de 

utensílios cortantes e 100% não tinham protecção nas 

batedeiras; 55,6% dos hotéis tinham as saídas de 

emergência bloqueadas e 66,7% apresentavam uma má 

arrumação de materiais. Quanto aos riscos eléctricos, todos 

os 9 hotéis apresentavam problemas a nível da manutenção 

e limpeza dos cabos, ligações e quadros eléctricos. 
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工程部主要的機器如磨輪、鑽頭及切割機等亦欠缺合適的護罩；另外，化學物品容器全部沒有貼上化學標籤及儲存於不適當地方佔 88.9%；使用個人防護用具方面，如口罩、防割手套、隔熱手套、化學手套及聽覺保護器等，出現僱主未提供予員工或員工並沒有使用該等措施的情況。 

 Nas secções de reparação, as esmeriladoras, engenhos de 

furar e serras de corte tinham falta de protecção; além disso, 

os contentores de produtos químicos não tinham rótulos e 

88,9% tinham estes contentores em más condições de 

arrumação. A protecção individual, tal como, máscaras, 

luvas metálicas, luvas térmicas, luvas de protecção química, 

luvas de resistência a altas temperaturas, protectores 

auditivos, entre outras, não foram fornecidas aos 

trabalhadores ou estes não as usavam convenientemente. 

 

 

� 在工作場所推動並輔助安全事務部門及在工作場所推動並輔助安全事務部門及在工作場所推動並輔助安全事務部門及在工作場所推動並輔助安全事務部門及

安全委員會之發展工作安全委員會之發展工作安全委員會之發展工作安全委員會之發展工作 

 � Promoção e apoio ao desenvolvimento 
dos Serviços para os Assuntos de 
Segurança e Comissões de Segurança, 
nos estabelecimentos  

 

 

� 工業場所准照檢查委員會工業場所准照檢查委員會工業場所准照檢查委員會工業場所准照檢查委員會  � Comissão de Vistorias a Estabelecimentos 
Industriais 

 

 根據第 11/99 /M 號法令，本局技術人員參與由經濟局統籌之工業場所准照檢查委員會，聯同經濟局、消防局、臨時市政局等部門，每星期進行三天巡查，檢查有關申請准照、常規複查和投訴等個案。去年共進行了 420 次檢查，其中首次檢查
138 次，確認檢查 257 次，複認檢查 24 次及投訴檢查 1 次。有關檢查按行業統計如下：  

 De acordo com o D.L. no.11/99/M, os técnicos do DHST 

participam na Comissão de Vistorias de Licenças de 

estabelecimentos industriais, coordenada pela D.S.E. e, em 

colaboração com o Corpo de Bombeiros, o Leal Senado e a 

DSTE, fazendo três dias por semana, vistorias sobre 

licenças, confirmação/revisão e queixas. No ano transacto, 

foram realizadas no total 420 visitas, sendo 138 de vistorias 

iniciais, 257 de confirmação, 24 de revisão e 1 de queixa, as 

quais se encontram distribuídas pelos ramos de actividade 

económica a seguir indicados: 

 表表表表 IV 
QUADRO IV 按行業統計的檢查次數按行業統計的檢查次數按行業統計的檢查次數按行業統計的檢查次數 

No. de vistorias por ramos de actividade económica 行業行業行業行業  
Ramos de Actividade Económica 

檢查次數檢查次數檢查次數檢查次數  
No. de vistorias 紡織/製衣  

Têxteis e Vestuário 
278 飲品/其他食品製造    

Bebidas/Fabricação de outros produtos alimentares 
30 印刷    

Impressão 
20 鞋業    

Indústria do Calçado 
15 其他金屬產品的製造及一般機械工作    

Fabricação de outros produtos metálicos e actividades de mecânica geral 
13 傳統中葯的配製    

Preparação de Medicamentos Tradicionais Chineses 
6 其他混凝土、水泥及大理石產品的製造    

Fabricação de outros produtos de betão, cimento e marmorite 
5 其他服務   

Outros serviços 
53 總數總數總數總數 Total 420 

 
 在 257 次確認檢查當中，有 202 間工作場所(78.6%) 已  Em 257 vistorias de confirmação, 202 estabelecimentos 

(78,6%) cumpriram as recomendações para melhorar os 
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按本局的建議改善工作環境衛生和安全條件，衹有 55 間場所(21.4%) 仍未完成改善項目，須待安排第三次的檢查。 

locais de trabalho e situações de segurança, no entanto, 

ainda tem de ser efectuada a 3ª visita a 55 empresas 

(21,4%) que não cumpriram as recomendações. 

 

 在進行巡視時，本局技術人員向有關工業場所提出了共 1,087 項次改善工作環境的衛生和安全條件的建議，其中以改善工作環境整潔及管理、機器的防護措施及電的危害這三方面的建議共佔
65%。  

 Durante as vistorias, os técnicos do DHST apresentaram 

aos respectivos estabelecimentos industriais 1 087 
recomendações para a melhoria das condições de higiene e 

segurança nos locais de trabalho, tendo as recomendações 

sobre a administração fabril e a limpeza dos locais de 

trabalho, a melhoria das protecções de máquinas, e os 

riscos eléctricos sido as dominantes, representando 65% do 

total. 
 
 圖圖圖圖  I  

GRÁFICO I    建議改善工作環境衛生和安全的項目及次數建議改善工作環境衛生和安全的項目及次數建議改善工作環境衛生和安全的項目及次數建議改善工作環境衛生和安全的項目及次數  
Recomendações de H.S.T. por assuntos 
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共：1087 項次建議
Total: 1087 recomendações

 

 

� 從事藥物業活動准照檢查委員會從事藥物業活動准照檢查委員會從事藥物業活動准照檢查委員會從事藥物業活動准照檢查委員會  � Comissão de Vistorias a estabelecimentos do 
ramo farmacêutico 

 

 根據第 58/90 /M 號法令，本局技術人員參與由衛生局統 籌 之 從事藥物業活 動准照檢查委員會，聯同衛生局和消防局按申請作檢查，而去年曾到 26間從事藥物業活動場所進行 48 次巡查。  

 

 De acordo com o D.L.no. 58/90/M, os técnicos do DHST 

participam na Comissão de Vistorias de Licenças de 

estabelecimentos do ramo farmacêutico, coordenada pela 

D.S.S., que integra a própria D.S.S., o Corpo de Bombeiros 

e a DSTE. De acordo com os respectivos pedidos, essa 

Comissão realizou 48 vistorias a 26 estabelecimentos do 

ramo farmacêutico, no ano transacto. 

 

 



工作衛生暨安全廳工作衛生暨安全廳工作衛生暨安全廳工作衛生暨安全廳    ////    DHSTDHSTDHSTDHST     

57 

 

 

 進行巡查活 動時，本局技術人員向申請從事藥物業活 動 牌 照的場所，提出有關改善工作環境的衛生和安全項 目，其中以改善用電安全，例如保持電箱及所有電力裝置清潔整齊和電線/電掣性能良好的項目最多。   Durante as visitas, os técnicos do DHST apresentaram 

recomendações, aos estabelecimentos que requereram a 

respectiva licença, na área de melhoria das condiições de 

higiene e segurança nos locais de trabalho, sobretudo 

quanto aos riscos eléctricos, nomeadamente a nível de 

manutenção de caixas metálicas de fusíveis, cabos e 

ligações eléctricas. 

 表表表表 V 
QUADRO V 巡查藥物業的場所及次數巡查藥物業的場所及次數巡查藥物業的場所及次數巡查藥物業的場所及次數 

Estabelecimentos e vistorias aos estabelecimentos do ramo farmacêutico 活活活活 動動動動 場場場場 所所所所  
Estabelecimentos de actividade farmacêutica 

場場場場 所所所所 數數數數 目目目目 
No. de estabelecimentos  

檢檢檢檢 查查查查 數數數數 目目目目 
No. de vistorias 中藥藥房  Farmácias tradicionais chinesas 10 13 西藥房  Farmácias ocidentais 6 11 藥物產品的出入口及批發商號 

Firmas de importação, exportação e venda por grosso de produtos 

farmacêuticos 

10 24 總數總數總數總數  Total 26 48 

 

 

� 酒店場所及同類場所活動准照檢查委員會酒店場所及同類場所活動准照檢查委員會酒店場所及同類場所活動准照檢查委員會酒店場所及同類場所活動准照檢查委員會  � Comissão de Vistorias a Hotéis e 
Estabelecimentos similares 

 根據第 16/96 /M 號法令，本局技術人員參與由旅遊局統籌之申請酒店場所及同類場所活動准照檢查委員會，聯同衛生局、消防局、臨時市政局和工務暨運輸局，對申請准照和准照續期且僱用三十名以上僱員的酒店、餐廳或酒樓、舞廳、酒吧及卡拉 OK 等場所進行檢查。2000 年共進行了 7次巡查，在巡視的場所中，基本上整體工作環境衛生與安全條件都十分理想，只有一個場所被建議加設光管護罩。  

 De acordo com o D.L.no. 16/96/M, os técnicos do DHST 

participam na Comissão de Vistorias de Licenças de Hotéis 

e estabelecimentos similares, coordenada pela D.S.T., a 

qual integra a D.S.S., o Corpo de Bombeiros, a Câmara 

Municipal de Macau Provisória, as O.P. e a DSTE. Essa 

Comissão realizou, no ano de 2000, 7 vistorias a 

Restaurantes e Hotéis, Salões de Dança, Bares e Karaokes, 

com mais de 30 trabalhadores e que requereram a licença 

ou a respectiva renovação, estando todos em condições 

satisfatórias, exceptuando um, ao qual foi recomendada a 

colocação de armaduras estanques e anti-deflagrantes. 

 

 

� 汽車駕駛學校准照檢查委員會汽車駕駛學校准照檢查委員會汽車駕駛學校准照檢查委員會汽車駕駛學校准照檢查委員會  � Comissão de Vistorias a Instalações de 
Escolas de Condução 

 根據第 222/98 /M 號訓令，本局技術人員參與由臨時市政局統籌之汽車駕駛學校准照檢查委員會。於 2000 年曾到 14 間汽車學校進行檢查，然後書面向臨時市政局匯報。巡查對象主要是檢查第
222/98 /M 號訓令生效前已成立的汽車駕駛學校，巡查結果只有一間學校未能合符法令中職業衛生及安全條件的要求，但其後該汽車駕駛學校亦已進行了改善工作。  

 De acordo com a Portaria n° 222/98/M, os técnicos do 

DHST participam na Comissão de Vistorias de Licenças de 

Escolas de Condução, coordenada pela Câmara Municipal 

de Macau Provisória. Em 2000, essa Comissão  realizou 14 

visitas às escolas de condução, após as quais, a Câmara 

Municipal de Macau Provisória recebeu comunicações por 

escrito acerca da situação. Os destinatários destas visitas 

foram as Escolas de Condução constituídas antes da 

vigência da Portaria n° 222/98/M, sendo que apenas uma 

delas não preenchia os requisitos sobre as condições de 

higiene e segurança ocupacional, constantes na portaria. 

Contudo, essa escola tomou, posteriormente, as respectivas 

medidas de melhoramento. 
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� 其他衛生與安全巡視的工作其他衛生與安全巡視的工作其他衛生與安全巡視的工作其他衛生與安全巡視的工作  � Outras vistorias sobre as condições de 
Higiene e Segurança no Trabalho 

 

 
�  巡視臨時市政局轄下部門有關工程的安全和健康情況及提交報告；  
 

 

�  應臨時巿政局要求，巡視本澳四條大型清水
( 雨 水 ) 溝 道的清 理工序及提交施工安全建議；  

 

�  處理一家電子晶體製造廠在高溫工作間使用電插座問題；  

 
 

�  巡視一家打火機廠的安全和健康情況；  

 

� 巡視客運碼頭的工作環境及提交改善建議報告。 

 � Avaliação das condições de higiene e segurança 

ocupacional das subunidades da CMMP e respectiva 

proposta de melhoramento; 
 

� A pedido da CMMP, avaliação dos procedimentos de 

limpeza de 4 estações elevatórias de água e 

respectivas propostas de melhoramento; 
 

 

� Tratamento de problemas de utilização de tomadas 

eléctricas em ambientes de trabalho com altas 

temperaturas, de uma empresa de fabricação de 

componentes electrónicos; 
 

� Inspecção das condições de higiene e segurança de 

uma empresa de fabricação de isqueiros; 
 

� Inspecção das condições de trabalho do cais do Jet-

Foil de Macau e respectivas recomendações. 

. 

 

� 職業健康醫療職業健康醫療職業健康醫療職業健康醫療  � Medicina Ocupacional 
 

 

� 酒店業工作場所的酒店業工作場所的酒店業工作場所的酒店業工作場所的職業健康調查職業健康調查職業健康調查職業健康調查  � Rastreio sobre a Saúde Ocupacional na 
Indústria Hoteleira 

 為鑑定及評估存在於工作場所的職業危害，避免發生職業病及工傷意外，本廳醫療室透過參與 2000年 10月至 12月對 9 間酒店進行之職業健康巡視，開展了酒店職業健康的調查。調查包括體力處理操作、急救設備、員工健康記錄和人體功效學等四個主題，涉及 23個項目，並提供了 77 項次改善工作健康的建議。 

 A fim de conhecer e avaliar os riscos ocupacionais inerentes 

ao ambiente de trabalho e evitar a ocorrência de acidentes 

de trabalho e doenças profissionais, este Departamento 

iniciou o rastreio de Saúde Ocupacional na Indústria 

Hoteleira, participando nas visitas de saúde ocupacional 

realizadas de Outubro a Dezembro de 2000. Nesse período, 

foram visitados 9 hotéis, sendo 4 as áreas passíveis de 

serem estudadas pela Medicina Ocupacional, 

nomeadamente trabalhos de manuseamento de cargas, 

equipamento de primeiros socorros, manutenção de 

ficheiros relativos à saúde dos trabalhadores e ergonomia, 

compreendendo 23 items. No total, foram efectuadas 77 

recomendações aos 9 hotéis visitados. 

 圖圖圖圖  I I  
GRÁFICO II 向巡查向巡查向巡查向巡查 9間酒店提供職業健康建議次數間酒店提供職業健康建議次數間酒店提供職業健康建議次數間酒店提供職業健康建議次數 

No. de Recomendações sobre a Saúde Ocupacional aos  9 Hotéis visitados 

8

746

16 體力處理操作
Manuseamento de cargas急救設備
Primeiros socorros員工健康記錄
Ficheiros dos trabalhadores人體功效學
Ergonomia
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 表表表表 VI  
QUADRO VI 對巡查對巡查對巡查對巡查 9間酒店所提出改善工作健康的建議間酒店所提出改善工作健康的建議間酒店所提出改善工作健康的建議間酒店所提出改善工作健康的建議 

Recomendações para a melhoria da saúde ocupacional apresentadas aos 9 hotéis visitados 建議內容建議內容建議內容建議內容 
Áreas das Recomendações  

建議涉及建議涉及建議涉及建議涉及 的酒店數目的酒店數目的酒店數目的酒店數目 

N° de hotéis 
abrangidos nas 
recomendações 

建議所涉及的建議所涉及的建議所涉及的建議所涉及的 酒店比例酒店比例酒店比例酒店比例 

Proporção dos 
hotéis abrangidos 

nas recomendações 

體力處理操作 

Manuseamento de 

cargas 

工作時避免手部經常過度向上伸展 

Evitar levantar demasiado e frequentemente os braços, durante o trabalho 
7 77,8% 避免在狹窄的空間提放物件 

Evitar levantar ou colocar objectos em espaços apertados 
6 66,7% 進行體力處理操作前進行風險評估 

Avaliar os riscos antes do manuseamento de cargas 
6 66,7% 進行體力處理操作時應保持腰背部挺直 

Manter a zona lombar e as costas direitas durante o manuseamento de 

cargas 

5 55,6% 在握持沉重、笨拙、灼熱、尖銳、鋒利或易滑脫的物件時應選用合適的個人保護設備 

Utilizar equipamento de protecção individual apropriado quando transportar 

objectos pesados, volumosos, quentes, aguçados, afiados ou fáceis de 

escorregar 

5 55,6% 提供員工適當的休息時間，以舒緩重複性動作引起的肌肉疲勞 

Proporcionar tempo de descanso apropriado aos trabalhadores, para que 

estes possam diminuir as dores musculares causadas por movimentos 

repetitivos 

5 55,6% 為從事體力處理操作的員工提供機械輔助和其他所需防護用具 

Proporcionar acessórios mecânicos e outros utensílios de protecção 

necessários, aos trabalhadores encarregados do manuseamento de cargas  

5 55,6% 抬舉或搬運過重物件時應使用輔助工具 

Utilizar equipamento acessório para o levantamento ou transporte de 

objectos demasiadamente pesados 

4 44,4% 工作時應避免扭動身體 

Evitar torcer o corpo durante o trabalho 
1 11,1% 避免勉強提舉過重或體積過大的物件 

Evitar levantar à força objectos demasiado grandes ou pesados 
1 11,1% 避免遠離身體操控物件 

Evitar o manuseamento de objectos colocados a certa distância  
1 11,1% 急救設備 

Equipamento de 

primeiros socorros 

工作場所應設置有清楚標誌的急救箱 

Instalar caixa de primeiros socorros com sinais evidentes nos 

estabelecimentos de trabalho 

5 55,6% 提供足夠及合適的急救設備 

Proporcionar equipamentos de primeiros socorros adequados e em número 

suficiente 

5 55,6% 委派職員負責急救箱事宜 

Nomear um responsável pela caixa de primeiros socorros 
6 66,7% 員工健康記錄 

Ficheiros sobre a 

saúde dos 

trabalhadores 

為員工提供定期的身體檢查並將檢查記錄存檔 

Proporcionar exames médicos regulares aos trabalhadores e arquivar o 

respectivo registo 
8 88,9% 人體功效學 

Ergonomia 

常用工具和物料應放置於就手處，並應利用台階或梯子拿取高處物料 

Colocar os instrumentos e materiais de uso frequente em locais de fácil 

acesso e utilizar escadarias e escadas para buscar materiais colocados em 

locais altos 

6 66,7% 加強通道照明 

Aumentar a iluminação dos corredores 
1 11,1% 
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� 一般身體檢查和專科檢查一般身體檢查和專科檢查一般身體檢查和專科檢查一般身體檢查和專科檢查  � Exames médicos gerais e específicos 

 

 本廳職業健康醫療室於 2000年，分別為 27 位受職業危害因素影響的工人及 236 位被本局屬下職業培訓中心取錄的課程學員，作一般身體檢查及專科檢查，合共做了 1,072個職業健康檢查和專科診斷分析，其中學員佔 83.4% (894個檢查)，工人佔 16.6% (178個檢查)。 

 Em 2000, a Medicina do Trabalho deste Departamento 

efectuou exames médicos gerais e periódicos a 27 

trabalhadores afectados por riscos profissionais e a 236 

candidatos admitidos para os cursos do C.F.P., totalizando   

1 072 exames de saúde ocupacional e análises de 

diagnóstico específico, sendo 83,4% para os formandos 

(894 exames) e 16,6% para os trabalhadores (178 exames). 

 

 
� 學員身體健康檢查學員身體健康檢查學員身體健康檢查學員身體健康檢查 
 

236 位取錄學員的 894 個職業健康檢查和專科診斷分析，包括生化檢查 425 個(98.1%正常)、242 個視力檢查
(93.8%正常)、216個尿液檢查(98.6%正常)和 11個心電圖檢查(81.8%正常)。 

 � Exames médicos aos candidatos 
 

Os 894 exames de saúde ocupacional e análises de 

diagnóstico específico efectuados aos 236 candidatos 

afectados por riscos profissionais compreenderam 425 

exames bioquímicos (98,1% normais), 242 exames 

oftalmológicos (93,8% normais), 216 exames urinários 

(98,6% normais) e 11  electrocardiogramas (81,8% normais). 

 

 表表表表  VI I  
QUADRO VII 取錄學員的身體檢查結果取錄學員的身體檢查結果取錄學員的身體檢查結果取錄學員的身體檢查結果 

Resultados dos exames médicos dos candidatos admitidos para os cursos de formação 意見意見意見意見 
Parecer 

取錄學員人數取錄學員人數取錄學員人數取錄學員人數 
Candidatos inscritos 

百分比百分比百分比百分比 
Percentagem 合格   Apto  203 86.0% 未完成所有檢查  Apto (condicionado) 23 9.8% 不合格   Não apto 10 4.2% 

Total總數總數總數總數 236 100% 

 

 
� 工人身體健康檢查工人身體健康檢查工人身體健康檢查工人身體健康檢查 
 

27 位受職業危害因素影響的工人的 178 個職業健康檢查和專科診斷分析，包括生化檢查 63 個(98.4%正常)、
25個視力檢查(100%正常)、26個尿液檢查(100%正常)、
4 個心電圖檢查(75%正常)、12 個聽力測試(75%正常)和
48個肺功能檢查(52.1%正常)。 

 � Exames médicos aos trabalhadores 
 

Os 178 exames de saúde ocupacional e análises de 

diagnóstico específico efectuados a 27 trabalhadores 

afectados por riscos profissionais compreenderam 63 

exames bioquímicos (98,4% normais), 25 exames oftalmológicos 

(100% normais), 26 exames urinários (100% normais),         

4 electrocardiogramas (75% normais), 12 audiométricos 

(75% normais) e 48 pneumológicos (52,1% normais). 
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 圖圖圖圖  I I  
GRÁFICO II 工人的專科檢查結果工人的專科檢查結果工人的專科檢查結果工人的專科檢查結果 

Resultado dos Exames Específicos 
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27 位受職業危害因素影響的工人所涉及的行業包括：建築地盤(2人)，水泥廠(3人)，電子廠(9人)及打火機廠
(13人)。 

 Os 27 trabalhadores afectados por riscos profissionais 

distribuem-se pelos seguintes sectores: 2 de estaleiros de 

construção civil, 3 de fábrica de cimento, 9 de fábrica de 

componentes electrónicos e 13 de fábrica de isqueiros. 

 證實及懷疑的職業病個案共有 4 例，其中 2 名建築地盤工人被證實患矽肺症，另 2 名水泥廠工人懷疑患上職業性失聰。此 4 個職業病個案的詳細資料，均已送交本局勞工事務稽查廳，並由該廳轉呈澳門法院作進一步的跟進工作。 

 Foram registados no total 4 casos de doenças profissionais, 

tendo sido confirmado que 2 dos trabalhadores em causa 

sofrem de silicose e os outros 2 suspeita-se que sofram de 

surdez profissional. As informações detalhadas desses 4 

casos já foram enviadas ao DIT que, por sua vez, as 

remeteu ao Tribunal para ser efectuado o devido 

acompanhamento. 

 

 

� 修訂法令修訂法令修訂法令修訂法令  � Revisão do diploma legal 
 

 對工業場所內衛生暨工作安全總章程 (第 57/82 /M號法令 )進行修訂的工作，修訂內容包括：  修訂現章程中不符合本地工業界科技發展的條文，以達到現今職業安全與健康的要求及標準；增加敦促改善通知書及停工通知條文 ;完善用電安全條文；加強危險化學物品條文及增加身體檢查等條文，並由本局專業技術的人員組成修改章程委員會，對修改的法令初稿各條文進行細則性研究和修訂工作。  

 Revisão do Regulamento Geral de Segurança e Higiene do 

Trabalho nos Estabelecimentos Industriais (D.L. n° 

57/82/M). Os principais pontos revistos prenderam-se com 

aqueles em que a lei se encontra desajustada das novas 

tecnologias e métodos de produção agora utilizados. Deste 

modo, a fim de adaptar a regulamentação aos novos 

padrões utilizados a nível da Higiene e Segurança no 

Trabalho, propôs-se melhorar os aspectos relativos às 

comunicações e cláusulas de aviso de suspensão de 

trabalho e aos riscos eléctricos; apresentar uma versão mais 

alargada dos riscos com substâncias químicas, bem como a 

necessidade de exames médicos. Foi ainda proposta a 

criação de uma comissão, composta por vários técnicos 

especializados, a qual será responsável pelo estudo e 

revisão do projecto desse D.L.. 
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� 職業衛生安全與健康的培訓及宣傳活動職業衛生安全與健康的培訓及宣傳活動職業衛生安全與健康的培訓及宣傳活動職業衛生安全與健康的培訓及宣傳活動  � ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
SOBRE H.S.T. 

 

 為向社會大眾、僱員和僱主宣傳有關工作衛生與安全方面的訊息，工作衛生暨安全廳在 2000 年舉辦了各種不同形式的宣傳活動， 計有：研討會、活動週、講座、課程等等, 再配合展覽、電台特備節目、宣傳海報、報章特稿及廣告、攤位遊戲、比賽等，令本澳市民進一步加深對職業衛生安全與健康的認識。 

 Com o objectivo de prestar informações sobre higiene e 

segurança no trabalho à população em geral, bem como aos 

trabalhadores e empregadores, no ano de 2000, o DHST 

levou a cabo a realização de diversas acções de divulgação, 

como conferências, semana de segurança e saúde 

ocupacional, seminários, cursos; além disso, foram também 

realizadas outras acções, como exposições, programas 

especiais na Rádio, cartazes, anúncios e textos publicados 

nos jornais,  tendas de jogos, concursos, etc… para que, 

desse modo, os cidadãos aprofundem os seus 

conhecimentos sobre segurança e saúde ocupacional. 
 
 

� 研討會研討會研討會研討會  � Conferências 
 

 
� 職業健康及安全會議職業健康及安全會議職業健康及安全會議職業健康及安全會議 2000 
 與香港註冊安全主任協會合辦之“職業健康及安全會議 2000”於 2000年 6月 16日至 17日假澳門仔新世紀酒店舉行，共有 120 名來自內地、香港及澳門的專家參加，會上發表了 11 篇有關工作衛生安全的論文。研討會目的是藉著與會者的經驗交流、介紹和展示在企業內有效實施現代職安健管理概念的方法和成果，向社會各界推廣職業安全及健康的工作。  

 � Health and Safety at Work Conference 2000 
 

Nos dias 16 e 17 de Junho de 2000, o DHST conjuntamente 

com a Associação denominada Hong Kong Society of 

Registered Safety Officers realizou, no Hotel New Century, a 

acção Health and Safety at Work Conference 2000, a qual 

contou com a participação de 120 convidados especialistas 

oriundos da República Popular da China, de Hong Kong e 

de Macau, os quais apresentaram, no total, 11 

comunicações sobre HST. O objectivo desta Conferência 

consistiu na promoção de HST, à população em geral, 

através do intercâmbio de experiências desses participantes, 

na apresentação e demonstração dos métodos e resultados 

obtidos com a implementação da concepção moderna sobre 

a gestão da HST. 

 

 
� 職業安全健康研討會職業安全健康研討會職業安全健康研討會職業安全健康研討會 
 

2000年 12月 7日與澳門中華總商會及澳門工會聯合總會假世界貿易中心蓮花廳舉行“職業安全健康研討會”。共有 200 名來自內地、香港及澳門的專家及從業員參加，會上發表了 14 篇有關工作衛生安全的文章。研討會的目的在於提醒本澳各行各業的從業員，包括僱主、管理人員、技術人員及工人等注意採取工作安全與衛生措施，並對工作安全要有重視的態度。 

 � Conferência de Segurança e Saúde Ocupacional 
 

No dia 7 de Dezembro de 2000, o DHST conjuntamente com 

a Associação Comercial de Macau e a Associação Industrial 

de Macau realizou a “Conferência de Segurança e Saúde 

Ocupacional” na “Sala Lótus” do Centro Mundial do 

Comércio. Esta acção contou com a participação de 200 

convidados especialistas oriundos da República Popular da 

China, de Hong Kong e de Macau, os quais apresentaram 

14 comunicações sobre HST. O objectivo desta Conferência 

foi sensibilizar os pessoas dos diversos sectores, inclusive 

os empregadores, as chefias, os técnicos e os 

trabalhadores, para a tomada de medidas de HST e  

fomentar o estabelecimento de uma cultura da HST. 
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� 職業安全健康活動週職業安全健康活動週職業安全健康活動週職業安全健康活動週  � Semana de Segurança e Saúde Ocupacional 

 

 與澳門工商團體合辦之“職業安全健康活動週”於
2000年 12月 6日至 10日假議事亭前地舉行，活動的目的是透過綜合性的資訊文娛及比賽等活動，向廣大工人傳播有關職業安全與健康的訊息，使整個社會在關注職業安全方面能取得一個較大的影響。整個活動包括展覽、研討會、示範、攤位遊戲、比賽、綜合晚會等，  

 

 De 6 a 10 de Dezembro de 2000 decorreu no Largo do 

Senado a “Semana de Segurança e Saúde Ocupacional”, 

coorganizada pelo DHST e Associações de Operários e 

Empregadores. O objectivo deste evento foi alcançar o 

maior impacto possível na comunidade relativamente à 

segurança ocupacional, através de uma diversidade de 

actividades informativas, competitivas e recreativas. Nas 

actividades desta Semana, foram incluídas exposições, 

seminários, demonstrações, tendas de jogos, concurso e 

espectáculo de variedades, etc. 

 
� 展覽展覽展覽展覽 
 透過職業安全健康活動圖片及個人保護用品的展覽，介紹本澳的工作衛生安全法規和近年本澳工作意外的資料，以及各行各業的工作衛生安全知識。 

 
� 綜合晚會綜合晚會綜合晚會綜合晚會 

 綜合晚會於 2000年 12月 9日晚上假議事亭前地舉行，晚會的主題圍繞著商業、旅遊酒店業、建造業及製造業的安全與衛生，向廣大工人傳播有關的訊息。澳門製造業總工會、建造業總工會、澳門華人文員會及澳門旅業職工會的會員參加了是次活動。 

 

 

 

 

 

 

�  示範示範示範示範  
 在職業安全健康活動週舉行期間，設有兩項有關職業安全的示範活動，分別是急救及防火的示範。 

 
�  比賽比賽比賽比賽  

 職業安全健康活動週期間，設有職業安全的有獎填字遊戲、學生繪畫比賽及有獎問答比賽，參加人數約有八百多人。 
 

� 電台特輯節目電台特輯節目電台特輯節目電台特輯節目  
 電台職業安全特輯節目共 5 集，每集 15分鐘，內容圍繞寫字樓、酒店及飲食業、紡織業、裝修業及零售業的工作安全問題及預防工作意外的措施； 此外並播放 職業安全宣傳訊息共 35段，每段 45秒鐘。 

 

 � Exposição 

Apresentação de regulamentos de HST de Macau, de dados 

de acidentes de trabalho ocorridos nos últimos anos e de 

conhecimentos sobre HST em diferentes sectores, através 

de exposições de modelos, de fotografias e de 

equipamentos de protecção individual. 

 
� Espectáculo de variedades 

 

O espectáculo de variedades foi realizado no Largo do 

Senado, na noite de 9 de Dezembro, durante o qual foram 

difundidas aos trabalhadores em geral, informações sobre 

higiene e segurança ocupacional centradas nos Sectores 

Comerciais, Hotelaria, Construção Civil, Indústria 

Transformadora, etc... Os membros da Associação Geral 

dos Operários da Indústria de Manufacturas de Macau, 

Associação Geral dos Operários da Construção Civil de 

Macau, Associação dos Empregados de Escritório Chineses 

de Macau e Associação Geral dos Operários da Indústria 

Hoteleira de Macau participaram nesta actividade . 

 
� Demonstrações 

 

Foram realizadas  demonstrações sobre HST, designadamente, 

sobre primeiros socorros e prevenção de incêndios. 
 
 

� Concursos 
 

Um concurso de desenho para alunos, jogos com prémios 

de palavras cruzadas e de perguntas e respostas, contaram 

com a participação de  cerca de 800 pessoas. 

 

� Programas especiais na Rádio 
 

5 sessões do programa especial “Segurança e Saúde 

Ocupacional” transmitido, com a duração de 15 minutos 

cada, abrangendo temas como questões de segurança no 

trabalho e métodos de prevenção de acidentes de trabalho 

nos escritórios, hotéis, restaurantes, indústria têxtil, indústria 

de decorações e comércio a retalho. Além disso, 35 spots 

publicitários sobre higiene e segurança ocupacional foram 

transmitidos, com a duração de 45 segundos cada. 
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� 電台節目電台節目電台節目電台節目  � Programas na Rádio  

 

 電台節目「職業安全與健康」共 26 輯，每輯 10 分鐘，以廣播劇形式播放，內容涉及寫字樓、酒店及飲食業、製衣業、建築地盤、鞋業及零售業等的工作安全問題及預防工作意外的方法。 

 26 sessões do programa “Segurança e Saúde no Trabalho”, 

em forma de teatro, divulgado na Rádio, com a duração de 

10 minutos cada, abrangendo temas como questões de 

segurança no trabalho e métodos de prevenção de 

acidentes de trabalho nos escritórios, hotéis, restaurantes, 

indústria de vestuário, estaleiros de construção civil, 

indústria do calçado e comércio a retalho. 
 
 

� 攤位遊戲攤位遊戲攤位遊戲攤位遊戲  � Tendas de jogos 

 
 分別參加由澳門工會聯合總會主辦的“五一國際勞動節”、社會工作局主辦的“六一國際兒童節” 及澳門製造業總工會舉辦的“國際兒童節園遊會”活動，透過設置一些與工作安全衛生有關的有獎攤位遊戲，向兒童、學生及僱員宣傳安全的工作行為。 

 
 
 

 Participação em diversas actividades, designadamente, o “Dia 

Internacional do Trabalhador” (1 de Maio), organizado pela 

Associação Geral das Associações dos Operários de 

Macau, o “Dia Mundial da Criança” (1 de Junho), organizado 

pelo Instituto de Acção Social e a “Feira do Dia Mundial da 

Criança”, organizado pela Associação Geral dos Operários 

da Indústria de Manufacturas de Macau, com vista a 

promover junto das crianças, alunos e empregadores o 

comportamento seguro no trabalho, através da instalação de 

tendas de jogos com prémios relacionados com HST. 
 

 

� 報章特稿及廣告報章特稿及廣告報章特稿及廣告報章特稿及廣告  � Textos e anúncios publicados nos jornais 

 

 分別於澳門工會聯合總會出版的刊物《工聯會訊》上刊登六篇文章和六個廣告、澳門監獄出版的季刊《啟報》上刊登一篇文章及《澳門公共行政雜誌》上刊登一篇文章，以向工人傳達工作安全的訊息和推廣澳門現今職業安全和衛生政策及發展的訊息。 

 Publicação de 6 textos e 6 anúncios na revista da 

Associação Geral das Associações dos Operários de 

Macau, um texto na revista trimestral do Estabelecimento 

Prisional de Macau e um artigo na Revista da Administração, 

a fim de serem transmitidas aos trabalhadores mensagens 

de segurança no trabalho e de desenvolvimento da política 

da Segurança e Saúde Ocupacional actual em Macau. 

 

 

� 宣傳海報宣傳海報宣傳海報宣傳海報  � Cartazes 

 

 在 2000 年共製作了八款有關工作衛生安全的海報向公眾派發，這八款海報的主題分別是：建築安全，用電安全，安全使用化學品，安全使用機械設備，職業性噪音及聽覺保護，防火，工場管理及 “職業安全健康活動週” 的宣傳海報。 

 No ano de 2000, foram publicados 8 cartazes sobre Higiene 

e Segurança Ocupacional e distribuídos ao público, com os 

seguintes temas: segurança na construção civil, segurança 

de electricidade, segurança na utilização de substâncias 

químicas, segurança na utilização de máquinas, ruído 

ocupacional e protecção auditiva, prevenção de incêndios, 

gestão de oficina e “Semana de Segurança e Saúde 

Ocupacional”. 
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� 出版刊物出版刊物出版刊物出版刊物  � Publicações 

 
 出版工作安全與健康叢書之第二冊《使用化學物品安全指引》(中文版及葡文版)。  Edição do n° 2 da Colecção “Segurança e Saúde 

Ocupacional” ─  “Guia de Segurança na utilização dos 

produtos químicos” (versões chinesa e portuguesa). 
 
 

� 講座講座講座講座 / 課程課程課程課程  � Seminários / Cursos 
 

 為喚醒公眾對預防工業意外及職業病的關注，工作意外暨職業病預防處透過不同內容的講座/課程，向僱主和僱員傳遞安全行為的訊息，以下是 2000 年所舉辦的有關工作衛生安全的講座及課程：表 VIII及表 IX。 

 Com o objectivo de despertar o interesse do público pela 

prevenção de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais, o DPATDP do DHST transmitiu aos 

empregadores e trabalhadores mensagens sobre 

comportamentos de segurança, através de seminários/cursos 

nessa área, conforme consta nos quadros VIII e IX. 

 

 表表表表  VI I I  
QUADRO VIII 發出証書的課程發出証書的課程發出証書的課程發出証書的課程 

Cursos com Certificado 課程課程課程課程 
Cursos 

對象對象對象對象 
Destinatários 

內容內容內容內容 
Temas 

課時課時課時課時 
Duração 
(horas) 

參加人數參加人數參加人數參加人數 
Nº de 

participantes 基本工業安全衛生知識培訓課程 

Curso de Formação 

Básica em Higiene e 

Segurança no Trabalho 

澳門質量發展研究所的工程人員 

Engenheiros do Instituto 

para o Desenvolvimento e 

Qualidade de  Macau 

工業安全衛生概念、職業危害種類、集體保護措施、個人保護設備等。 

Conceitos de higiene e segurança do trabalho; tipos 

de riscos ocupacionais;  medidas de protecção 

colectiva e individual, etc. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 地盤安全管理 

Curso de gestão de 

segurança nos estaleiros 

de construção civil 

建造行業施工主管人員 

Responsáveis do  Sector 

da Construção Civil 

 

地盤一般安全事項, 建築安全與衛生章程及職業性噪音法例簡介, 地盤安全管理, 地盤安全巡視, 急救及防火示範訓練等。 

Informações sobre segurança geral nos estaleiros, 

apresentação do Regulamento de Higiene e 

Segurança do Trabalho na Construção Civil e da 

legislação sobre o Ruído Ocupacional; gestão de 

segurança nos estaleiros; inspecção da segurança 

nos estaleiros; demonstrações de primeiros socorros 

e prevenção de incêndios, etc. 

32 42 

職業性噪音工作坊 

“Workshop” sobre o 

Ruído Ocupacional 

公共機構及私人機構負責安全衛生的技術人員 

Técnicos de HST de 

entidades públicas e 

privadas 

職業性噪音的原理及理論, 噪音測定, 職業性噪音法例, 作業環境噪音測定實習等。 

Princípios e teoria do Ruído Ocupacional; medição do 

ruído ocupacional; legislação sobre o ruído 

ocupacional;  prática de medição do ruído ocupacional, 

etc. 

24 19 

                                                總數總數總數總數 Total 60 65 
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 表表表表  IX 
QUADRO IX 工作衛生安全講座工作衛生安全講座工作衛生安全講座工作衛生安全講座 

Seminários sobre higiene e segurança no trabalho 對象對象對象對象 
Destinatários 

內容內容內容內容 
Temas 

講座數目講座數目講座數目講座數目 
N° de Cursos / 

Seminários 

參加人數參加人數參加人數參加人數 
No. de 

participantes 學校學生 

Alunos de estabelecimentos de 

ensino 

 

預防工作意外基本原理、辦公室安全、電腦操作安全、實驗室安全、使用化學品安全、噪音及聽覺保護、防火基本常識、基本急救常識、人力提舉等。 

Princípios básicos de prevenção de acidentes de trabalho; 

segurança nos escritórios; segurança na utilização do 

computador; segurança nos laboratórios; segurança na 

utilização de produtos químicos; ruído ocupacional e 

protecção auditiva; conhecimentos básicos sobre a 

prevenção de incêndios e de primeiros socorros; elevação 

e transporte manual de cargas. 

 

 

 

11 

 

 

 

2,862 

學校職員及教師 

Trabalhadores e professores de 

estabelecimentos de ensino 

 

預防工作意外基本原理、學校安全管理、辦公室安全、電腦操作安全、實驗室安全、使用化學品安全、噪音及聽覺保護、防火基本常識、基本急救常識、人力提舉等。 

Princípios básicos de prevenção de acidentes de trabalho; 

gestão de segurança nas escolas; segurança nos 

escritórios; segurança na utilização do computador; 

segurança nos laboratórios; segurança na utilização de 

produtos químicos; ruído ocupacional e protecção auditiva; 

conhecimentos básicos de prevenção de incêndios e de 

primeiros socorros; elevação e transporte manual de 

cargas. 

 

 

8 

 

 

335 

社會服務機構負責人 (戒毒所) 

Responsáveis de entidades de 

serviços sociais (Centro  de 

Reabilitação de Toxicodependentes) 

預防工作意外基本原理、工作衛生安全基本知識及認識各類職業危害、個人防護設備 

Princípios básicos de prevenção de acidentes de trabalho;  

conhecimentos básicos em HST e tipos de riscos 

ocupacionais; equipamentos de protecção individual, etc. 

 

2 

 

50 工會會員 (澳門製造業總工會) 

Membros de Associações de 

Operários (Associação Geral dos 

Operários da Indústria de 

Manufacturas de Macau - AGOIM) 

製造業工作安全與衛生知識 

Conhecimentos de higiene e segurança do trabalho na 

indústria transformadora 
 

1 

 

200 工會會員 (澳門商業僱員總會) 

Membros de Associações de 

Operários (Associação de 

Empregados de Estabelecimentos 

Comerciais de Macau - AEEC) 

商業場所工作安全與衛生知識 

Conhecimentos de higiene e segurança no trabalho em 

estabelecimentos comerciais 
 

1 

 

150 工會會員 (澳門文員會) 

Membros de Associações de 

Operários (Associação dos 

Empregados de Escritório de 

Macau) 

辦公室安全、使用電腦安全知識及相關職業病 

Segurança nos escritórios; conhecimentos de segurança 

na utilização do computador e  respectivas doenças 

profissionais 

 

1 

 

50 工會會員 (澳門建造業總工會) 

Membros de Associações de 

Operários (AGOIM) 

建造業常見的工作意外和職業病及其預防 

Acidentes de trabalho e doenças profissionais frequentes 

na construção civil e sua prevenção 

1 200 

....//.... 
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....//.... 

 
 對象對象對象對象 

Destinatários 
內容內容內容內容 

Temas 

講座數目講座數目講座數目講座數目 
N° de Cursos / 

Seminários 

參加人數參加人數參加人數參加人數 
No. de 

participantes 工會會員 (澳門旅業職工會) 

Membros de Associações de 

Operários (Associação de 

Empregados da Indústria 

Hoteleira) 

酒店業常見的工作意外和職業病及其預防 

Acidentes de trabalho e doenças profissionais frequentes 

no sector hoteleiro e sua prevenção 1 60 建築行業  (利源建築置業公司、中建觀光塔、景福工程有限公司) 

Construção Civil (Sociedade F.P. 

Lei Yun Ltd; China Construction 

Engineering Co. Ltd; Young’s 

Engineering Ltd.) 

高空工作安全、防火、用電安全、地盤的集體保護及個人保護措施等 

 

Segurança nos trabalhos em altura; prevenção de 

incêndios; segurança de electricidade; medidas de 

protecção individual e colectiva nos estaleiros 

5 110 政府部門員工 (臨時澳門市政局) 

Trabalhadores da Administração 

Pública (Câmara Municipal de 

Macau Provisória) 

稽查人員基本工作安全常識、市政化驗所人員有關實驗室的工作安全 

Conhecimentos básicos de segurança no trabalho para 

inspectores; segurança no trabalho laboratorial para 

pessoal do Laboratório Municipal 

2 40 公用事業機構員工 (澳門機場服務公司) 

Empregados de entidades públicas 

profissionais (MASC OGDEN) 

體力操作(人力提舉)常識 

 

Conhecimentos de elevação e transporte manual de cargas 

 

3 100 私人機構(酒店業)員工 (葡京酒店) 

 

Empregados de empresas 

privadas (Hotel Lisboa) 

 

酒店業基本工作安全知識、酒店工作場所管理、高空工作安全、用電安全、安全使用化學品、個人防護用具等 

Conhecimentos básicos de higiene e segurança do 

trabalho no sector hoteleiro; gestão nos hotéis; segurança 

no trabalho em altura; segurança de electricidade; 

segurança na utilização de produtos químicos; 

equipamentos de protecção individual; etc; 

6 145 私人機構(酒店業)員工 (京澳酒店) 

Trabalhadores de empresas 

privadas (Hotel Grandeur) 

飲食業工作安全知識、辦公室及操作電腦安全等 

 

Conhecimentos de segurança em “catering”; segurança 

nos Escritórios e na utilização do computador 

3 80 私人機構員工 (澳門好利安有限公司) 

Trabalhadores de empresas 

privadas (Hovione Macau 

Sociedade Química Lda.) 

 

使用化學品對健康的影響安全 

 

O efeito da utilização de produtos químicos para a saúde  

 
2 30 總數總數總數總數 Total 47 4,412 

 
 


