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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 
 

2002 年就業暨職業關係促進處共為 41,526 名求職者
(人次，下同 )作求職登記，與 2001 年相比增加
76.1%。 

Em 2002, a Divisão de Promoção do Emprego e Relações 
Profissionais (DPERP) efectuou 41,526 pedidos de emprego a 
favor dos candidatos (pessoas físicas, adiante também), 
representando um acréscimo de 76,1% em relação ao ano de 
2001.  

 圖圖圖圖 1 - 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    
GRÁFICO 1 - Evolução dos pedidos de emprego nos últimos 3 anos 
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 求職申請人士中，失業者的人數與 2001 年相比增加
74.3%。 

O número de candidatos desempregados inscritos à procura de 
emprego aumentou 74,3 % em relação ao ano de 2001. 

 圖圖圖圖 2 - 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 
GRÁFICO 2 - Situação dos candidatos inscritos perante o emprego 
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 圖圖圖圖 3 - 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 

GRÁFICO 3 - Desempregados e candidatos ao subsídio 
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 從上圖可以看出，2002 年被解僱的人士中有 32.8%申請失業津貼。 Através do gráfico supra podemos verificar que, em 2002, 32,8% 

dos trabalhadores despedidos foram candidatos ao subsídio de 
desemprego. 

 
 圖圖圖圖 4 - 按性別劃分按性別劃分按性別劃分按性別劃分求職人士求職人士求職人士求職人士之就業請況之就業請況之就業請況之就業請況 

GRÁFICO 4 - Evolução dos pedidos de emprego por sexo 
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emprego   

 
 據圖 4資料顯示， 2002年女性失業人數較 2001年大幅增加逾一倍。 De acordo com o gráfico 4, podemos verificar que, em 2002, os 

desempregos do sexo feminino aumentaram significativamente, 
tendo passado para mais do dobro dos registados em 2001. 
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 表表表表 1 - 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 

QUADRO 1 - Variação dos pedidos de emprego por sexo 
 
 性別性別性別性別 

2001 2002 
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
Desemp. 

在職人士
Empreg. 

合計 
Total 

失業人士
Desemp. 

在職人士
Empreg. 

合計 
Total 

失業人士
Desemp. 

在職人士
Empreg. 

合計 
Total 總數總數總數總數

TOTAL 22,959 623 23,582 40,887 639 41,526 +78.1% +2.6% +76.1% 男性男性男性男性
Homens 12,086 298 12,384 17,130 232 17,362 +41.7% -22.2% +40.2% 女性女性女性女性
Mulheres 10,873 325 11,198 23,757 407 24,164 +118.5% +25.2% +115.8% 

 

 與 2001年比較，2002年的女性求職者 – 無論是失業者或擬覓較佳職位的在職者均大幅度增加。而在男性方面，失業的求職者同樣地有所增加，但擬覓較佳職位的求職者則減少。 

Relativamente ao ano transacto, em 2002, o número de 
candidatos a emprego do sexo feminino aumentou 
significativamente, quer para as desempregadas, quer para as 
efectivas que procuravam melhor  emprego. Relativamente aos 
candidatos do sexo masculino, registou-se igualmente um 
acréscimo no número de pedidos de emprego dos 
desempregados, enquanto que para os que procuravam melhor 
emprego, registou-se um decréscimo. 

 圖圖圖圖 5 – 求職者的學歷分佈求職者的學歷分佈求職者的學歷分佈求職者的學歷分佈 
GRÁFICO  5 - Distribuição dos candidatos a emprego segundo as habilitações académicas 
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 從求職者的學歷分析， 2002年具大學教育程度的人士所佔比重，較 2001年明顯下降，具基礎教育或中學程度的則有增加。 Na análise da distribuição dos candidatos à procura de emprego 

segundo as suas habilitações académicas, detecta-se em 2002 
uma diminuição do peso relativo dos que possuem o ensino 
universitário, mas um aumento dos habilitados com o ensino 
primário ou secundário, quando comparado com o ano anterior. 
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        圖圖圖圖 6 - 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 
GRÁFICO 6 - Distribuição dos candidatos a emprego por escalões etários 
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 從歲組分析，求職者仍以 35 歲以上的為主，佔

70.5%。 Analisando os candidatos a emprego segundo os escalões 
etários, verifica-se que estes continuam a concentrarar-se no 
escalão de “mais de 35 anos”, representando 70,5%.   

 
 
 圖圖圖圖 7 - 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 

GRÁFICO 7 - Principais razões da procura de emprego 
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 因被解僱而作求職登記的人士與 2001 年的相比有
88.5% 的增幅。 Assiste-se, em 2002, a um acréscimo das inscrições de 

candidatos a emprego, por razões de despedimento, na ordem 
dos 88,5%, em relação a 2001.  
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 圖圖圖圖 8 - 按最希望從事的職業按最希望從事的職業按最希望從事的職業按最希望從事的職業(大類大類大類大類)劃分劃分劃分劃分求職者求職者求職者求職者 

GRÁFICO 8 - Distribuição dos candidatos a 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 
4 -- 文員 

Empregados administrativos 
5 -- 服務、銷售及同類工作人員 

Pessoal dos serviços, vendedores e trabalhadores similares 

 
7 -- 工業工匠及手工藝工人 

Trabalhadores da produção industrial e artesãos 
8 -- 機台、機器操作員 

Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores 
9 -- 非技術工人 

Trabalhadores não qualificados 
 

 

2001及 2002年求職者最希望從事之職業均為〝非技術工人〞，其次是〝服務、銷售及同類工作人員〞。  Relativamente às ocupações profissionais mais pretendidas, 
verificou-se que, tanto em 2001, como em 2002, a maior procura 
incidiu sobre os “trabalhadores  não qualificados”, seguindo-se o 
“pessoal dos serviços, vendedores e trabalhadores similares”.  

 
 表表表表 2 – 求職者最希望從事求職者最希望從事求職者最希望從事求職者最希望從事的五種職業的五種職業的五種職業的五種職業 

QUADRO 2 - 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 
N° de candidatos 

inscritos 

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 
N° de ofertas de 

emprego 

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 

6,817 $3,670.50 430 $3,014.70 店舖售貨員及商品示範員 
Vendedores e demonstradores 

3,316 $3,951.90 405 $3,610.40 侍應生及同類工作人員 
Empregados de mesa e  trabalhadores similares 

3,175 $3,969.60 741 $3,721.50 未能歸入其他分類的文員 
Empregados de escritório não classificados em 
outra parte 

2,888 $4,290.50 335 $4,196.50 未能歸入其他分類的銷售及服務業非技術工人 
Trabalhadores não qualificados do comércio e 
serviços não classificados em outra parte 

2,334 $3,831.70 137 $3,249.00 
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 對求職者而言，需求最大之五種職業中，第一位為〝辦公室、酒店清潔工人及同類工人〞，佔 36.8%，其次為〝店舖售貨員及商品示範員〞，佔 17.9%，情況反映出求職者最大需求之職位均為低技術性工作。此外，從上表 2 資料可看出，僱主提供之平均薪金均比求職者要求之平均薪金為低。 

Das 5 profissões mais procuradas pelos candidatos a emprego,  
a que ocupou o primeiro lugar foi o “pessoal de limpeza de 
escritórios, hotéis e trabalhadores similares” (36,8%), seguindo- 
-se os “vendedores e demonstradores” (17,9%), o que significa 
que as profissões menos qualificadas foram as que registaram 
uma maior procura. O quadro 2 mostra os salários médios 
pretendidos e oferecidos, sendo o valor deste último sempre 
inferior ao primeiro. 

 

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

 
2002 年在就業暨職業關係促進處登記的職位空缺有
13,826個，與 2001年相比下降 45.8%。 As 13,826 ofertas de emprego registadas na DPERP em 2002, 

representam um decréscimo de 45,8% em relação ao ano de 
2001. 

 圖圖圖圖 9 - 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 
GRÁFICO 9 - Evolução das ofertas de emprego nos últimos 3 anos 
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 表表表表 3 - 職職職職位空缺位空缺位空缺位空缺最多最多最多最多的五種的五種的五種的五種職業職業職業職業 

QUADRO 3 – As cinco 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 

4,481 $3,176.80 858 $4,371.50 侍應生及同類工作人員 
Empregados de mesa e trabalhadores similares 

741 $3,721.50 3,175 $3,969.60 營業代表及銷售技術員 
Representantes comerciais e técnicos de 
vendas 

448 $4,304.60 228 $4,903.30 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 
Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 
trabalhadores similares 

430 $3,014.70 6817 $3,670.50 店舖售貨員及商品示範員 
Vendedores e demonstradores 

405 $3,610.40 3,316 $3,951.90 

 在 2002 年登記的 13,826 個職位空缺中，上表所列五個職業合共佔總空缺數目的 47.1%。 
  Das 13,826 ofertas de emprego recebidas em 2002, as 5 

profissões que constam do quadro acima exposto perfazem 
47,1% daquelas ofertas. 
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� 就業安排就業安排就業安排就業安排 � Colocações    

 圖圖圖圖 10 - 最近三年最近三年最近三年最近三年安排安排安排安排面試與成功轉介的比面試與成功轉介的比面試與成功轉介的比面試與成功轉介的比 較較較較 
GRÁFICO 10 - Relação entre candidatos apresentados e candidatos colocados nos últimos 3 anos 
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2002年，就業處共安排了 32,895名求職者前往面試，其中 1,085 名成功轉介。被安排面試之求職者人數比 2001年減少 11.4%，而成功轉介之人數亦比 2001 年減少
15.8%。  No ano de 2002, a DPERP apresentou 32,895 candidatos para 

entrevistas, dos quais 1,085 foram colocados. Face ao ano 
anterior, o número de candidatos apresentados para entrevistas 
diminuiu 11,4% e o de candidatos colocados sofreu igualmente 
uma redução, na ordem dos 15,8%.  

 在成功轉介就業的 1,085 宗個案中，涉及 93 種不同的職業，而 38.5%的成功轉介就業個案集中於下表 4 所列的五種職業。 Em 2002, as 1,085 colocações estiveram distribuídas por 93 
profissões, porém, as 5 profissões referidas no quadro 4 foram 
as dominantes, representando 38,5% do total. 

 
 表表表表 4 -就業轉介成功率最高的五種職業就業轉介成功率最高的五種職業就業轉介成功率最高的五種職業就業轉介成功率最高的五種職業 

QUADRO 4 – As cinco profissões com mais elevada taxa de colocação 職業職業職業職業 
PROFISSÕES 

2001 2002 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 

佔成功轉介總數的佔成功轉介總數的佔成功轉介總數的佔成功轉介總數的百分比百分比百分比百分比 
% do total de 
colocações 

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 

佔成功轉介總數的佔成功轉介總數的佔成功轉介總數的佔成功轉介總數的百分比百分比百分比百分比 
% do total de 
colocações 建築及工程雜工及同類工作人員 

Serventes da construção civil e obras 
públicas e trabalhadores similares 

218 16.9% 127 11.7% 寫字樓文員 
Empregados de escritório 

84 6.5% 99 9.1% 侍應生 
Empregados de mesa 

57 4.4% 77 7.1% 店舖售貨員及商品示範員 
Vendedores e demonstradores 

-- -- 58 5.4% 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 
Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 
trabalhadores similares 

88 6.8% 57 5.3% 總數  Total 447 34.7% 418 38.5% 
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� 工資工資工資工資 � Salários    

 
 圖圖圖圖 11 - 成功轉介就業之工人的工資平均數成功轉介就業之工人的工資平均數成功轉介就業之工人的工資平均數成功轉介就業之工人的工資平均數 

GRÁFICO 11 - Salários médios dos trabalhadores colocados 
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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 

7 -- 工業工匠及手工藝工人 
2 -- 專業人員 

Especialistas das profissões intelectuais e científicas 

 Trabalhadores da produção industrial e artesãos 
8 -- 機台、機器操作員 

3 -- 技術員及輔助專業人員 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 

 Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores 
9 -- 非技術工人 

4 -- 文員 

Empregados administrativos 

 Trabalhadores não qualificados 
 

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

  

 
 
2002 年之失業率雖然在最後一季稍有改善，但仍屬偏高。大部份成功轉介就業人士的工資平均數比 2001年的均有輕微下調 ，只有專業人員組別之平均數有所上升。 

O ano de 2002 continuou a registar uma taxa de desemprego 
elevada, com algumas melhorias no último trimestre. Verificou- 
-se que a maioria dos trabalhadores colocados obtiveram um 
salário médio ligeiramente inferior ao do ano anterior, com 
excepção para os especialistas das profissões intelectuais e 
científicas, que obtiveram um salário médio superior ao do ano 
de 2001. 

 
 

� 其他活動其他活動其他活動其他活動 � Outras actividades    
 

� 見工日見工日見工日見工日  � Dias de Entrevistas 就業處於 2002年共舉辦了四次見工日，參與之企業及機構共提供職位空缺 400 個，其中包括地盤管工、地盤一般工人、滅蚊工人、 滅蚊管工、庄荷、侍應生及見習場務員，而成功轉介人數有 143人。 
 

Em 2002, a DPERP realizou sucessivamente, 4 dias de 
entrevistas colectivas para trabalhadores da construção e seus 
supervisores, trabalhadores de erradicação de mosquitos e seus 
supervisores e empregados de casino, tendo as empresas e 
entidades participantes nestas acções disponibilizado um total de 
400 ofertas de emprego, das quais 143 foram preenchidas.  
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� 一站式服務一站式服務一站式服務一站式服務 為簡化市民申請〝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〝對家庭經濟特別困難之失業人士的援助〞，就業處於 2000年 6月起實行一站式服務，除為申請者作求職登記外，並代收所有證明文件及轉送至社工局各堂區辦事處作資料核實之用。 
 
  

� "One-stop Service" 
A fim de facilitar os cidadãos com os procedimentos dos pedidos 
relativos ao “subsídio social de desemprego” e ao “subsídio para 
apoio aos desempregados 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, no mês de Junho de 2000, o “One-stop 
Service”, servindo não só para a inscrição dos pedidos de 
emprego, mas também para a recolha de todos os documentos 
necessários e posterior envio ao IASM para confirmação dos 
dados, com vista à obtenção de subsídios. 
 由於上述津貼之申請人需本局人員協助填寫資料之時間較多，因此，由 2002年 5月開始，在望廈社區中心本局之培訓中心內增設一新登記點，專責處理「一站式」服務事宜。 

Como o pessoal destes Serviços dispensou grande parte do seu 
tempo prestando auxílio aos candidatos acima referidos no 
preenchimento de informações, em Maio de 2002, foi aberto no 
CFP de Mong Há, um novo posto para inscrições, destinado a 
tratar exclusivamente dos assuntos de “one – stop service”.  
 一站式服務之實施免卻市民奔走不同的部門，但卻加重了就業處之往來人流。 在 2002 年，該處每日接待之市民平均人數為 370次。 

A implementação daquele serviço facilitou os cidadãos, evitando 
que os mesmos se deslocassem constantemente a diferentes 
Serviços, no entanto, originou um aumento do fluxo de pessoas 
na DPERP, tendo o número médio diário de pessoas (físicas) 
atendidas rondado as 370. 

 圖圖圖圖 12 - 有關有關有關有關「「「「用作援助本地失業人士三仟萬之規章用作援助本地失業人士三仟萬之規章用作援助本地失業人士三仟萬之規章用作援助本地失業人士三仟萬之規章」」」」及及及及 「「「「對家庭經濟特別困難之失業人士之援助對家庭經濟特別困難之失業人士之援助對家庭經濟特別困難之失業人士之援助對家庭經濟特別困難之失業人士之援助」」」」之工作之工作之工作之工作 
GRÁFICO 12 - Actividades no âmbito do “Regulamento sobre a dotação no valor de  

30 milhões de patacas destinadas ao apoio de desempregados locais” e do 
“Subsídio para apoiar os desempregados com grandes dificuldades económicas” 

10593

4715

1570

18

5

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000個案數目     No. de casos
    為領取援助本地失業人士失業救助金所簽發之聲明書 

Declarações emitidas para efeitos de obtenção do subsídio social de desemprego  為領取對家庭經濟特別困難失業人士之援助所簽發之聲明書 
Declarações emitidas para efeitos de obtenção do subsídio aos desempregados com grandes dificuldades económicas  為領取失業者參加培訓津貼所簽發之聲明書 
Declarações emitidas para efeitos de obtenção do Subsídio de Formação para Desempregados  為申請使失業者就業津貼提供意見 
Pareceres emitidos sobre os pedidos 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 emitidos sobre os pedidos de subsídio por contratação de jovens à procura do 1º emprego 

 

 

� 網上查詢職位空缺及求職者待聘資料網上查詢職位空缺及求職者待聘資料網上查詢職位空缺及求職者待聘資料網上查詢職位空缺及求職者待聘資料 
 在 2002年，就業暨職業關係促進處提供一項新服務，就是利用本局之互聯網頁，使僱主及求職者能了解有關就業市場上的供求情況。  

� Consulta das ofertas de emprego e candidatos 
disponíveis, através da Internet 

Em 2002, a DPERP disponibilizou um novo serviço, via Internet 
destes Serviços, que permite aos empregadores e candidatos a 
emprego um conhecimento da situação da oferta e procura no 
mercado de emprego. 
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� 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 

  
2002 年與外地勞工有關的個案共有 4,158 宗，數字較
2001年上升 14.5%，平均每季個案達 1,040宗。 

Em 2002, deram entrada 4,158 pedidos relacionados com a mão- 
-de-obra não residente, traduzindo um aumento de 14,5% face ao 
ano transacto, o que significa uma média de 1,040 pedidos por cada 
trimestre. 

 圖圖圖圖 13 - 2002年年年年與外勞有關的個案與外勞有關的個案與外勞有關的個案與外勞有關的個案 
GRÁFICO 13 – Casos relacionados com a mão–de–obra não residente em 2002 
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 在上述的個案中，純屬申請外勞的佔 85.8%，共 3,568宗，當中 403 份申請屬第 12/GM/88批示，3,165 份申請屬第 49/GM/88 批示。申請之外勞人數合共 20,794 名，其中 14,318人獲批准。 

Dos pedidos atrás referidos, 85,8% incidiram unicamente sobre os 
pedidos de contratação de mão-de-obra não residente (3,568 
pedidos), dos quais 403 foram efectuados ao abrigo do Despacho 
n° 12/GM/88 e 3,165 ao abrigo do Despacho n° 49/GM/88. A 
totalidade dos pedidos apresentados ao abrigo dos referidos 
despachos envolveram 20,794 TNR’s, dos quais 14,318 foram 
autorizados. 

 
 表表表表 5 - 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請及批准人數號批示之外地勞工申請及批准人數號批示之外地勞工申請及批准人數號批示之外地勞工申請及批准人數 

QUADRO 5 - Número de pedidos e de trabalhadores solicitados e autorizados 
ao abrigo dos Despachos n° 12/GM/88 e n° 49/GM/88 

 
 申請類別申請類別申請類別申請類別 

Tipos 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 Trabalhadores 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 83 1,508 2,459 2,151 4,610 375 1,366 1,741 續期 Renovação 308 695 13,238 1,318 14,556 10,147 1,187 11,334 替換 Substituição - 913 - 1,064 1,064 - 855 855 轉換 Transferência 12 49 512 52 564 348 40 388 合計合計合計合計 Total 403 3,165 16,209 4,585 20,794 10,870 3,448 14,318 
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 與 2001 年比較，2002 年之外勞申請個案上升了

19.4%，但獲批准之人數則下降了 9.5%。 
Verifica-se que o número de pedidos de contratação de mão-
-de-obra não residente recebidos no ano de 2002 registou 
um acréscimo de 19,4% em relação a 2001, no entanto, 
verifica-se uma diminuição de 9,5% no número de 
trabalhadores autorizados. 

 表表表表 6 - 最近三年之外地勞工最近三年之外地勞工最近三年之外地勞工最近三年之外地勞工申請申請申請申請及獲批准人數及獲批准人數及獲批准人數及獲批准人數 

QUADRO 6 - Número de trabalhadores não residentes solicitados e  
autorizados nos últimos 3 anos 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 

(12/GM/88 + 49/GM/88) 

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 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 
變動變動變動變動(%) 
Variação 

2000 2001 2002 
變動變動變動變動(%) 
Variação 輸入 Importação 487 635 1,591 5,377 5,735 4,610 -19.6% 612 1,283 1,741 35.7% 續期 Renovação 1,187 1,407 1,003 24,822 24,402 14,556 -40.4% 14,703 13,716 11,334 -17.4% 替換 Substituição 880 838 913 1,136 949 1,064 12.1% 695 675 855 26.7% 轉換 Transferência 162 109 61 364 468 564 20.5% 146 148 388 162.2% 合計合計合計合計 Total 2,716 2,989 3,568 31,699 31,554 20,794 -34.1% 16,156 15,822 14,318 -9.5% 

 
 圖圖圖圖 14 - 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 

GRÁFICO 14 - Relação entre o número de TNR’s solicitados ao abrigo dos  
Despachos n° 12/GM/88 e n° 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                                                 第第第第 49/GM/88號號號號 批示批示批示批示 
       Despacho no. 12/GM/88     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 16,209 名；獲批准之總人數為 10,870名，其中 93.3%為續期。 
 
 屬於第 49/GM/88 號批示的總申請人數為 4,585 名；獲批准之總人數為 3,448名，其中 34.4%為續期。 

Dos 16,209 TNR’s requeridos ao abrigo do Despacho n° 12/GM/88, 
foi autorizado um total de 10,870 TNR’s, dos quais 93,3% reportam-
se a renovações.  
 
Dos 4,585 TNR’s requeridos ao abrigo do Despacho n° 49/GM/88, 
foi autorizado um total de 3,448 TNR’s, dos quais 34,4% reportam- 
-se a renovações. 
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 在根據第 49/GM/88 號批示的 3,165 宗申請外勞個案中，1,662 宗為家庭傭工 / 私家看護之申請個案，其中獲批准的共有 1,231宗。 Dos 3,165 pedidos de contratação de mão-de-obra não 

residente, efectuados ao abrigo do Despacho n° 49/GM/88, 
1,662 foram respeitantes a pedidos para empregadas 
domésticas e/ou enfermeiras particulares, tendo 1,231 sido 
autorizados. 

 
 表表表表 7 - 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* 

QUADRO 7 - Número de pedidos* de empregadas domésticas e 
enfermeiras particulares solicitados e autorizados 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 977 682 續期 Renovação 21 17 替換 Substituição 622 501 轉換 Transferência 42 31 合計合計合計合計 Total 1,662 1,231 

* 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  

 
 根據第 12/GM/88 號批示之輸入外地勞工申請，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簽署後，交由勞工暨就業局批核。 
 
 

 根據第 12/GM/88 號批示之續期申請，亦必須提交一份續期合同，以便交由勞工暨就業局批核。 
Para os pedidos de importação de TNR’s solicitados ao abrigo do 
Despacho n° 12/GM/88 é necessário apresentar os contratos de 
trabalho, assinados entre a agência recrutadora de mão-de-obra 
não residente e a entidade requerente, a fim de serem 
posteriormente aprovados pela DSTE. 

 
Para os pedidos de renovação requeridos ao abrigo do 
Despacho n° 12/GM/88, é também necessário apresentar os 
respectivos contratos de renovação, a fim de serem aprovados 
pela DSTE. 

 
 表表表表 8 – 經經經經第第第第 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 

QUADRO 8 - Número de trabalhadores autorizados através dos contratos  
ao abrigo do Despacho no. 12/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 38 1,106 1,043 續期合同 Ren. do Contrato 349 16,846 16,018 合合合合計計計計 Total 387 17,952 17,061 

 
 
2002年共審批 387份勞務合同，其中 349份為續期合同。兩類合同之總申請外地勞工人數為 17,952 名，而獲批准之人數為 17,061 名，其中就新合同輸入的共 1,043名，而續期合同則批准 16,018名。  No ano de 2002, registou-se um total de 387 contratos de 

trabalho para aprovação, dos quais, 349 reportavam-se a 
renovações. O total de pedidos efectuados segundo os referidos 
tipos de contratos envolveu 17,952 TNR’s, dos quais 17,061 
foram autorizados, tendo sido 1,043 referentes a novos contratos 
de admissão e os restantes 16,018 a contratos de renovação. 
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 家庭團聚家庭團聚家庭團聚家庭團聚：：：：經第 49/GM/88 號批示獲准輸入之外地勞工（通常是專業人員），可申請其一名或以上之家庭成員到澳門臨時逗留，逗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號法令第 10條第 4款而執行的。 Agregado familiar – O TNR com autorização concedida ao 

abrigo do Despacho no. 49/GM/88 (geralmente, trabalhadores 
especializados) pode requerer a permanência temporária em 
Macau de um ou mais membros do seu agregado familiar, sendo 
o prazo de permanência semelhante ao prazo pelo qual a 
autorização foi concedida ao respectivo TNR. Trata-se de um 
pedido efectuado ao abrigo do no 4 do arto 10o do Decreto Lei no 
55/95/M, de 31 de Outubro. 

 
2002 年共有 203 份外地勞工家庭團聚申請個案，家庭成員人數為 282 名，而獲本局給予贊同意見之人數則為 180名。  Em 2002, registaram-se 203 pedidos de permanência de 

agregado familiar de TNR’s, tendo abrangido 282 membros de 
agregados familiares, dos quais 180 obtiveram pareceres 
favoráveis da DSTE. 

 
 表表表表 9 - 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、、、、人數及人數及人數及人數及給予給予給予給予贊同意見之贊同意見之贊同意見之贊同意見之人數人數人數人數 

QUADRO 9 - Número de pedidos e de membros dos agregados  familiares 
e número de familiares que obtiveram pareceres favoráveis 

                    申請類別申請類別申請類別申請類別 
             Tipo de Pedido 

申請申請申請申請 Solicitados 贊同贊同贊同贊同 c / pareceres favoráveis 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 203 282 180 合計 Total 203 282 180 

 
 延期證明書延期證明書延期證明書延期證明書：：：：在非本地勞動力處眾多審批類別的申請中，續期申請是較為急切的一種。當申請個案尚在分析待批階段中，而外地勞工的工作證有效期限已屆滿，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。 
 

 
 
 
 為免申請人及外地勞工在生產上及工作上有損失或不便，經與出入境事務廳取得共識，繼續採用一緩衝方法，讓外地勞工在澳之工作許可得以延長，直至獲得批示結果。 

 
 
 當遇有上述情況發生時，由申請人書面請求發出一份延期證明書，由本局簽署；當申請人向出入境事務廳出示此證明書時，該廳在核對有關外地勞工之資料後，便會讓其繼續在相關之工作場所工作不超過 60天。 
 

Pedido de certificado de extensão - Dos vários tipos de pedidos 
submetidos à apreciação da DMONR, os pedidos de renovação dos 
contratos de mão-de-obra não residente foram os que exigiram 
maior urgência na sua conclusão. Quando o pedido ainda se 
encontra em fase de análise e o Título de Identificação de 
Trabalhadores Não Residente caduca, esses TNR’s não estão 
autorizados,  nos termos do regulamento dos Serviços de Migração,  
em circunstâncias normais, a exercer a sua actividade laboral no 
estabelecimento de trabalho. 
 
Com o objectivo de evitar prejuízos ou obstáculos em termos de 
produção ou de laboração, quer ao requerente quer aos TNR’s, a 
DSTE, em colaboração com os Serviços de Migração chegaram a 
um consenso, continuando a adoptar um procedimento atenuante, 
permitindo a prorrogação da autorização para trabalho do TNR’s, 
até à obtenção do resultado do despacho.  
 
Assim, sempre que ocorra a situação acima referida, o requerente 
solicita, por escrito, à DSTE a emissão do certificado de extensão; 
quando este certificado é apresentado pelo requerente aos Serviços 
de Migração e após a verificação dos elementos do TNR, estes 
Serviços permitem que o TNR em causa continue a trabalhar no 
respectivo estabelecimento, por um período inferior a 60 dias.  
 在 2002 年，本局共發出 228 份延期證明書，與 2001 年相比，減少了 72%。 
Durante o ano de 2002, foram emitidos pela DSTE um total de 228 
certificados de extensão, verificando-se uma diminuição de 72% em 
relação a 2001. 
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 表表表表 10 - 2002年按行業統計申請及批准之外地勞工年按行業統計申請及批准之外地勞工年按行業統計申請及批准之外地勞工年按行業統計申請及批准之外地勞工 

QUADRO 10 - Distribuição dos trabalhadores não residentes solicitados e  
autorizados por actividade económica durante o ano de 2002 

(01/01/2002 - 31/12/2002) 
 行業行業行業行業 

Actividades económicas 

申請數目申請數目申請數目申請數目 
No pedidos 

申請人數申請人數申請人數申請人數 
No TNR’s 
solicitados 

批准人數批准人數批准人數批准人數 
No TNR’s 

autorizados 

批准之百分比批准之百分比批准之百分比批准之百分比 
Percentagem de 
TNR’s autorizados 

 12/GM/88 49/GM/88 12/GM/88 49/GM/88 12/GM/88 49/GM/88 12/GM/88 49/GM/88 製造業 Indústrias transformadoras 149 60 6,802 108 5,404 63 79.4% 58.3% 電力、氣體及水的生產及分配 
Produção e distribuição de electricidade, de gás e 
de água - 23 - 24 - 22 - 91.7% 建築 Construção 13 70 78 222 30 167 38.5% 75.2% 批發及零售業；機動車、摩托車、個人及家庭物品的維修 
Comércio por grosso e retalho；reparação de 

veículos automóveis, motociclos e de bens de uso 
pessoal e doméstico 69 220 3,146 383 1,955 225 62.1% 58.7% 住宿、餐廳、酒樓及同類場所 
Alojamento, restaurantes e similares 87 297 2,709 452 1,482 326 54.7% 72.1% 運輸、貯藏及通訊 
Transportes, armazenagem e comunicações 7 151 107 217 95 194 88.8% 89.4% 金融業務 Actividades Financeiras 1 38 2 45 2 42 100.0% 93.3% 不動產業務、租賃及向企業提供的服務 
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços 
prestados às empresas 16 70 1,094 302 524 196 47.9% 64.9% 公共行政、防衛及強制性社會保障 
Administração pública, defesa e segurança social 
obrigatória 1 20 20 229 20 211 100.0% 92.1% 教育 Educação - 210 - 275 - 227 - 82.5% 醫療衛生及社會福利 
Saúde e acção social 4 62 48 109 14 90 29.2% 82.6% 團體、社會及個人的其他服務 
Outras actividades de serviços colectivos, socias 
e pessoais 56 277 2,203 546 1,344 443 61.0% 81.1% 僱用傭人的家庭 
Famílias com empregados domésticos - 1,657 - 1,662 - 1,231 - 74.1% 國際組織及其他領土以外的機構 
Organismos internacionais e outras instituições 
extra-territoriais - 10 - 11 - 11 - 100.0% 合計合計合計合計 Total     403 3,165 16,209 4,585 10,870 3,448 67.1% 75.2% 

 

 
� 有有有有關就業的宣傳關就業的宣傳關就業的宣傳關就業的宣傳  � DIVULGAÇÃO SOBRE O EMPREGO 

 
 就業廳在 2002 年以不同形式推廣有關就業的各項活動，計有：研討會、講座、及社會服務等等。 

 

Em 2002, o Departamento de Emprego fez a promoção de 
diversas actividades sobre o emprego, designadamente 
conferências, seminários, serviço social  etc… .  
 

� 講座講座講座講座  � Seminários 於 3 月份，為中學及大學應屆畢業生各舉行了一次就業講座。 

Realização de um “Seminário de Emprego” para os alunos 
do ensino secundário e um para os do ensino superior, em 
Março. 

  於 5 月份，參加了由濠江青年商會及教育暨青年局合辦之『求職面面觀』講座。 

Participação num “Seminário de Emprego” coorganizado 
pela ”Hou Kong Junior Chamber’’ e a DSEJ, em Maio. 
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  於 6 月份，參加了由澳門理工學院舉辦之『校園就業輔導日』。 

 於 8 月份，參加了由澳門街坊總會祐漢社區中心舉辦之『青年就業錦囊』講座。 

 
 於 10 月份，與法務局合辦為協助釋囚人士順利融入社會之就業講座。 
 
 於 10 月份，為南粵 (集團 )有限公司，對第
12/GM/88 號、第 49/GM/88 號批示及勞務合同進行講解會議。 
 
 

Participação no  “Dia de Emprego” organizado pelo IPM, 
em Junho. 
 
Participação no “Seminário de Emprego para os jovens” 
organizado pelo Centro Comunitário de Iao-Hon da 
Associação Geral dos Moradores de Macau, em Agosto. 
 
Realização, em colaboração com a DSAJ, do  “Seminário 
de Emprego”, em Outubro, para facilitar a inserção social 
do recluso quanto este é posto em liberdade. 

 
Organização, em Outubro, de uma conferência de 
esclarecimento, a favor da “NAM YUE (GROUP) Co., Ltd.”, 
sobre o regime de importação de mão-de-obra não 
residente (Despachos n°s 12/GM/88 e 49/GM/88) 
 

� 研討會研討會研討會研討會  � Conferências 於 7 月份，參加了由澳門理工學院舉辦之『澳門市民福利意識形態之研究』發佈會。 
 

Participação numa conferência “O estudo de ideologia da 
assistência social de Macau”, organizada pelo IPM, em 
Julho. 

  
� 社會服務社會服務社會服務社會服務  � Serviço social 於 10 月份，參加了由社會工作局舉辦之『新來澳人士服務推介活動』。 

Participação numa “Actividade de Promoção para os 
Novos Imigrantes de Macau”, organizada pelo IAS, em 
Outubro. 

 
 
� 經驗交流經驗交流經驗交流經驗交流  �  Troca de Experiência 

 於 7 月份，邀請身份證明局派員向本廳職員講解辨別澳門居民身份證之真偽。 Um “Workshop” sobre a falsificação de Bilhetes de Identidade de 
Residente de Macau, organizado pela Direcção dos Serviços de 
Identificação, a convite da DSTE, destinado aos trabalhadores 
deste Departamento, em Julho.  

 
 
� 服務承諾服務承諾服務承諾服務承諾  �  Carta de Qualidade 

 於 2002 年 6月，就業廳屬下之就業暨職業關係促進處及非本地勞動力處正式推行服務承諾，服務項目共有
9 項，包括就業招聘、查詢、申請外地僱員手續等。自服務承諾推出以來，各項服務都能達到預期目標比率。 

Em Junho de 2002, as duas subunidades do Departamento de 
Emprego, ou seja a DMONR e a DPERP, implementaram 
oficialmente a “Carta de Qualidade”, tendo esta abrangido 9 tipos 
de serviços, nomeadamente a prestação de informações sobre a 
procura e oferta de emprego e procedimentos relacionados com 
a importação de mão de obra não residente, entre outros. Desde 
esta implementação, os níveis de qualidade dos serviços 
prestados atingiram os objectivos previstos. 
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� 全年概況全年概況全年概況全年概況  � Breve Apresentação Geral 
   
2002 年參與由職業培訓中心主辦或合辦的職業培訓課程學員人數，較 2001年大幅上升接近 80%，達到 5,756人。這主要是由於入讀文化進修課程、職業資格培訓課程及進修培訓課程學員之人數增加所致。 

 Durante o ano de 2002 registou-se a frequência de 5,756 
formandos, nos cursos de formação profissional ministrados 
pelo CFP ou em colaboração com outras entidades. Em 
comparação com o ano transacto este número aumentou 80%. 
O grande aumento do número de formandos deveu-se aos 
cursos de formação em cultura chinesa e aos cursos em regime 
de Qualificação Profissional e de Aperfeiçoamento Profissional. 

   
 圖圖圖圖 1 - 歷屆職業培訓課程學員人數比較歷屆職業培訓課程學員人數比較歷屆職業培訓課程學員人數比較歷屆職業培訓課程學員人數比較 

GRÁFICO 1 -  Número  de formandos aptos em todos os cursos ministrados 
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 表表表表 1 - 2001及及及及 2002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 

QUADRO 1 - Nº de formandos no CFP durante 2001 e 2002 培訓制度培訓制度培訓制度培訓制度 
Sistemas de formação 

課程模式課程模式課程模式課程模式 
Modalidades dos cursos     

學生總人數學生總人數學生總人數學生總人數 
Número total de formandos 
2001 

(2000/2001 學年  ano lectivo ) 

2002  
(2001/2002 學年  ano lectivo) 職前培訓 

Formação Inicial 

學徒培訓  Aprendizagem 110  111  職業資格培訓  Qualificação 100 200 延續培訓 
Formação Contínua 

進修培訓  Aperfeiçoamento 311 522 再培訓    Reconversão 633 392 在崗再培訓活動  
Acções de Formação de Reconversão no Local de Trabalho 

234 95 文化進修課程 
Curso de Formação em Cultura Chinesa 

1,836 4,436 由勞工暨就業局主辦或合辦的培訓課程 
Cursos organizados pela DSTE ou em colaboração com outras entidades 

合合合合 計計計計 
Total 

3,224 5,756 純粹只為企業提供場地進行培訓之企業內部培訓課程 
Cursos organizados para formação interna nas empresas ministrados nas instalações do CFP 

1,693 1,105 總總總總 數數數數  Total 4,917 6,861 
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 表表表表 2 - 2002年度各職業培訓課程學員歲組分佈年度各職業培訓課程學員歲組分佈年度各職業培訓課程學員歲組分佈年度各職業培訓課程學員歲組分佈 

QUADRO 2 -  Distribuição dos formandos da formação profissional por escalões etários em 2002 歲組歲組歲組歲組 
Níveis etários 

學徒培訓學徒培訓學徒培訓學徒培訓  
Aprendizagem 

職業資格培訓職業資格培訓職業資格培訓職業資格培訓  
Qualificação 

進修培訓進修培訓進修培訓進修培訓  
Aperfeiçoamento 

再培訓再培訓再培訓再培訓 
Reconversão 

在崗在培訓在崗在培訓在崗在培訓在崗在培訓 
Formação no Local 

de Trabalho 

文化進修課程文化進修課程文化進修課程文化進修課程 
Curso de Formação 
em Cultura Chinesa 人數人數人數人數 No % 人數人數人數人數 No % 人數人數人數人數 No % 人數人數人數人數 No % 人數人數人數人數 No % 人數人數人數人數 No % 

14~19 
111* 100% 

145 72.5% 147 28.2% 18 4.6% 52 54.7% 4** 0.1% 
20~29 50 25.0% 113 21.6% 122 31.1% 23 24.2% 71 1.6% 
30~39 --- --- 5 2.5% 130 24.9% 143 36.5% 12 12.6% 1,047 23.6% 
40~49 --- --- --- --- 113 21.6% 98 25.0% 7 7.4% 2,316 52.2% ≧≧≧≧    50  --- --- --- --- 19 3.6% 11 2.8% 1 1.1% 998 22.5% 總總總總 數數數數  Total 111 100% 200 100% 522 100% 392 100% 95 100% 4,436 100% 
* 學徒培訓課程年齡限制為 14~24歲    A idade de admissão nos cursos de Aprendizagem fica compreendida entre os 14 e os 24 anos 
**文化進修課程年齡下限為 18歲          A idade mínima de admissão nos cursos de formação em cultura chinesa é de 18 anos.   

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

 學徒培訓  Formação em Regime de Aprendizagem 

   學徒培訓課程為兩年全日制職前培訓課程，包括「電氣裝置」、「電子及通訊」和「汽車機電」三個課程。至 2002年，學徒培訓課程已連續舉辦至第六屆，其中第一屆至第四屆之課程順利完成，共為本澳培訓出 154位技術人員。 

 Os cursos de formação em Aprendizagem integram-se nos 
cursos de formação inicial e são ministrados em regime diurno, 
por dois anos, compreendendo os seguintes: electricidade de 
instalações, electrónica de potência e telecomunicações e 
electromecânica-auto. Até 2002, foram organizados 
sucessivamente os 1°s a 6°s cursos de formação em 
Aprendizagem, tendo os 1°s a 4°s sido concluídos com sucesso 
e formado no total 154 técnicos para o mercado de Macau. 

   第四屆學徒培訓課程於 2002年 8月完滿結束，完成課程人數 51人(其中畢業 50人，結業 1人)，退學人數 9人，退學原因分別為: 就業(7 人)，轉入其他培訓課程
(2 人)。完成有關課程的人數在過去每年均呈穩定上升，反映學徒培訓課程之體制已日漸成熟。 

 Os 4os cursos na modalidade de Aprendizagem terminaram em 
Agosto de 2002, com 51 finalistas (50 aptos e 1 reprovado), e 9 
formandos que desistiram do curso, sendo as principais causas 
das desistências as seguintes:  optado por um emprego (7) e 
transferência para outras acções de formação (2). Nos últimos 
anos, o número de formandos que concluiram o curso tem 
apresentado um aumento estável, reflectindo assim uma 
gradual maturação do mecanismo dos cursos de formação em 
aprendizagem. 

       圖圖圖圖 2 - 歷屆學徒培訓課程畢業情況歷屆學徒培訓課程畢業情況歷屆學徒培訓課程畢業情況歷屆學徒培訓課程畢業情況 
GRÁFICO 2 - Número de formandos aptos nos cursos de formação em aprendizagem 
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 表表表表 3 – 學徒培訓課程概況學徒培訓課程概況學徒培訓課程概況學徒培訓課程概況 

QUADRO 3 –  Situação dos cursos em regime de Aprendizagem         課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 
Designação dos cursos 

畢業畢業畢業畢業 年份年份年份年份
Ano 

課時課時課時課時(小時小時小時小時) 
Carga horária 

報名人數報名人數報名人數報名人數 
Nº de 

inscrições 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
Nº de 

formandos 

完成課程完成課程完成課程完成課程 學員人數學員人數學員人數學員人數 
Nº de 

 aprovações  

學員即時就業學員即時就業學員即時就業學員即時就業*情況情況情況情況
Situação de  

emprego imediato* 人數人數人數人數 Nº % 第四屆電氣裝置 
4 o Electricidade de Instalações 

2002 
3,664 小時 horas 

26 14 14 7 50% 第四屆電子及通訊 
4 o Electrónica de Potência e 

Telecomunicações 
192 19 19 14 73.7% 第四屆汽車機電 

4 o Electromecânica–auto 
39 18 18 14 77.8% 小計小計小計小計  Sub total 51 51 35 68.6% 第五屆電氣裝置 

5 o Electricidade de Instalações 

2003 
3,664 小時 horas 

47 20 課程進行中 
Cursos a serem ministrados 

第五屆電子及通訊 
5o Electrónica de Potência e 

Telecomunicações 
183 20 第五屆汽車機電 

5 o Electromecânica–auto 
75 20 總計總計總計總計 Total 111 

       

   *即時就業是指課程結束後一個月內成功就業 
 *Emprego imediato – conseguiu emprego no prazo de 1 mês após a conclusão do curso 

 

 第四屆 51 位完成課程學員中，即時就業者達 35 人
(68%)，較過去任何一屆都理想；繼續升學者 7 人
(14%)；其餘待業者 9 人(18%)已由就業廳協助安排就業。 

 Dos 51 formandos que frequentaram os 4os cursos, 35 
conseguiram emprego imediato (68%), traduzindo uma 
melhoria em comparação com qualquer um dos cursos 
anteriores, 7 (14%) continuaram a estudar e os restantes 9 
(18%) que aguardavam emprego, trataram das formalidades de 
colocação junto do Departamento de Emprego. 

 職業培訓中心在 2002年加強了學徒培訓課程之宣傳工作，除了在本澳多間中學舉行宣傳講座外，亦製作了相關之多媒體宣傳片段在本局互聯網頁上播放，使第六屆學徒培訓之報名人數達 227人。 

 Durante o ano de 2002, o CFP reforçou a promoção dos cursos 
em regime de Aprendizagem, tendo organizado seminários em 
diversos estabelecimentos do ensino secundário, para além de 
ter realizado um pequeno filme sobre esta modalidade de 
formação que esteve disponível na Internet da DSTE, o que 
contribuiu para as 227 inscrições registadas nos 6os cursos em 
regime de Aprendizagem. 

   職業培訓中心在 2002年對學徒培訓之學員出勤及教學方法採取了兩項新的改善措施，並取得了預期之效果，包括如下： 
 
1. 新的缺勤監管制度：為改善學員缺勤情況，對該月之不合理缺勤超過 20%的學員，將不獲發該月津貼。 

 Em 2002, foram adoptadas, nos cursos ministrados pelo CFP, 
duas novas medidas nas áreas da assiduidade e metodologia 
didáctica, tendo atingido os objectivos previstos: 

 
1. Novo regime de fiscalização da assiduidade: tem por 

objectivo melhorar a assiduidade dos formandos. Se o 
número mensal das faltas injustificadas for superior a 20%, 
não é atribuído ao formando o subsídio mensal daquele 
mês. 
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2. 督學制度：2002 年 4 月起，學徒培訓課程試行了督學制度，通過兩位督學人員隨機對不同的課堂進行視察，從而向有關導師反映課堂之情況及給予善意意見。制度除有效使學員專心上課及減少遲到外，導師之教學方法亦透過互補而得以改善。有關之督學制度將會伸延至其他種類之課程。 

 2. Supervisão na metodologia pedagógica: a partir de Abril de 
2002, foi experimentado um regime de supervisão na 
metodologia de ensino nos cursos na modalidade de 
Aprendizagem, através de dois técnicos de supervisão que 
fazem a observação do decorrer das aulas e transmitem a 
situação aos respectivos formadores, dando opiniões 
construtivas. Este regime para além de fazer com que os 
formandos frequentem as aulas com mais atenção e 
reduzam o seu número de faltas, também contribui para 
uma melhoria da metodologia didáctica dos formadores. 
Neste contexto, pretende-se que a supervisão da formação 
seja aplicada a outras modalidades de formação.  

 職業資格培訓  Curso de Qualificação 
 職業資格培訓課程為期一年，其中十個月的課程於職業培訓中心上課，其餘兩個月則派往與課程相關的機構進行職前實習。 

 Os cursos ministrados na modalidade de qualificação tiveram a 
duração de um ano, tendo os primeiros 10 meses decorrido no 
CFP e os restantes 2 meses nas empresas onde foi realizado o 
estágio inicial. 

   

2002 年共有 4 個職業資格培訓課程順利結束，完成課程學員共有 75位。 
 Durante o ano 2002, foram concluídos com sucesso 4 cursos 

na modalidade de qualificação profissional, tendo 75 formandos 
concluído o curso. 

 表表表表 4 - 2002年度之職業資格課程及學員就業情況年度之職業資格課程及學員就業情況年度之職業資格課程及學員就業情況年度之職業資格課程及學員就業情況 
QUADRO 4 - Cursos de qualificação profissional e situação de emprego dos formandos em 2002 課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 

Designação dos cursos 
學員人數學員人數學員人數學員人數 

Nº de formandos 

完成課程學員完成課程學員完成課程學員完成課程學員 
Formandos aprovados 

學員即時就業情況學員即時就業情況學員即時就業情況學員即時就業情況 
Situação de emprego imediato 人數人數人數人數 Nº % 人數人數人數人數 Nº % 第一屆機械加工 

1 o Fresagem 
20 17 85% 8 47.1% 第七屆粗細木工 

7 o Carpintaria 
20 19 95% 9 47.4% 第七屆電工電氣打磨裝配 

7 o Electricidade B.T. 
20 20 100% 10 50% 第八屆汽車機械 

8 o Mecânica-Auto 
20 19 95% 12 63.2% 小計小計小計小計  Sub total 80 75 93.8% 39 52% 第二屆機械加工 

2 o Fresagem 
20 課程進行中 

Cursos a serem ministrados 

第八屆粗細木工 
8 o Carpintaria 

20 第八屆電工電氣打磨裝配 
8 o Electricidade B.T. 

20 第九屆汽車機械 
9 o Mecânica-Auto 

20 第三屆汽車沙板及噴油 
3 o  Bate-Chapa e Pintura-Auto 

20 第一屆屋宇及酒店設備維修 
1 o Reparação de Equipamentos 

para Habitações e Hotéis 
20 總計總計總計總計 Total 200   
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 完成課程學員中，即時就業者 39人(52%)，入讀其他培訓課程或升學者 24 人(32%)，另待業之 12 人(16%)亦已相繼由本局屬下就業廳安排就業。 

 Dos formandos que concluíram o curso, 39 (52%) conseguiram 
emprego imediato, 24 (32%) transitaram para outros cursos de 
formação e quanto aos outros 12 (16%) que aguardavam emprego, 
o Departamento de Emprego da DSTE fez as respectivas 
diligências para a sua colocação. 

   

2002 年，因應澳門社會的發展，開辦了 6 個跨越至
2003 年之職業資格培訓課程，其中包括針對本澳發展成為旅遊、娛樂、國際會議中心的方向而開設的
“第一屆屋宇及酒店設備維修課程”。  

 Em 2002, em resposta ao desenvolvimento social de Macau, o CFP 
organizou cursos de qualificação profissional que se estenderam 
até 2003,  designadamente o 1o Curso de Reparação de 
Equipamentos para Habitações e Hotéis, visto que Macau tem 
tendência para ser um centro de turismo, divertimento e exposições 
internacionais.  

   在課程管理上，為著能夠及時解決教學中所遇到的問題，職業培訓中心繼續完善監管制度，其中包括增設每週培訓進度的監察措施，用以了解相關教學內容及情況、課程進度、學員呈現的問題及採取之對策等等。有關資料有助職業培訓中心對課程作出即時的調整及輔導，確保課程運作順利。 

 A fim de resolver atempadamente os problemas a nível didáctico, o 
CFP continuou a aperfeiçoar o regime de supervisão, incluindo a 
introdução de uma medida de supervisão semanal do 
desenvolvimento da formação, para compreender a situação e o 
contéudo didáctico, o andamento dos cursos, os problemas dos 
formandos e as estratégias a tomar. Estas informações 
contribuíram para que o CFP fizesse um ajustamento imediato e 
prestasse o devido apoio, assegurando o bom funcionamento dos 
cursos. 

   同時，職業培訓中心亦逐步將課程之教學資料電腦化，目的除了令教學更具系統性，方便日後更新教學內容外，亦為了將來配合職業技能鑒定制度的實施，制定有關職業技能要求標準等資料而作好準備。 

 Por outro lado, o CFP informatizou gradualmente o conteúdo 
didáctico dos cursos, com vista a sistematizar o ensino, facilitar a 
sua eventual actualização e articular com a futura implementação 
do regime de avaliação técnica profissional, preparando-se para a 
criação de um padrão-base para definir os requisitos das 
qualificações profissionais. 

   

 

� 延續培訓延續培訓延續培訓延續培訓  � Formação contínua  進修培訓  Formação na modalidade de Aperfeiçoamento 
   

2002年共進行了 23個進修培訓課程，較 2001年上升
91.6%，接受培訓之人數達 522 人。課程涵蓋的行業較以往更為廣泛(詳見表 6)，反映現時本澳各行業對從業員之職業技術要求越趨重視，而從業員亦意識到個人增值和終身學習的重要性。 

 Em 2002, o CFP ministrou 23 cursos na modalidade de 
Aperfeiçoamento, o que representa um acréscimo de 91,6% 
comparando com o ano transacto, correspondendo a cerca de 522 
formandos que receberam formação. Esses cursos abrangeram 
uma área mais vasta de sectores de actividade económica (vide 
quadro 6), reflectindo, por um lado, que Macau está exigindo um 
nível mais alto de qualificação profissional nos diversos sectores, e 
por outro, que os trabalhadores desses sectores também se 
aperceberam da importância da sua valorização pessoal e 
aprendizagem contínua.  
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  表表表表 5 – 2001 / 2002年度進修培訓課程數目及學員人數比較年度進修培訓課程數目及學員人數比較年度進修培訓課程數目及學員人數比較年度進修培訓課程數目及學員人數比較 
 QUADRO 5 -  2001/2002 Comparação dos números dos cursos de Aperfeiçoamento e formandos 

 2001 年年年年 
Ano 2001 

2002 年年年年 
Ano 2002 

2002 年與年與年與年與 2001 年之比較年之比較年之比較年之比較 
Comparação entre 2001 e 2002 課程數目 

N°de cursos 
12 23 +91.6% 學員人數 

N°de formandos 
311 522 +67.8% 

 

 

2002 年所舉辦的進修培訓課程中，包括了一些全新課程，如首次舉辦之第一屆珠寶首飾設計專業課程，便是除了珠寶金飾課程以外，另一個為珠寶金飾業中不同層面從業員所提供之進修培訓課程。通過課程培育出一批具創造力的珠寶首飾設計人員，提升本澳珠寶設計隊伍的專業性，以助行業發展。 

 

 

 Em 2002, o CFP introduziu novos cursos na modalidade de 
Aperfeiçoamento, designadamente o Curso de Desenho 
Profissional de Jóias e Artefactos, ministrado pela 1ª vez, que se 
destina a trabalhadores de diferentes postos de trabalho desse 
sector, para além do existente Curso de Ourivesaria e Joalharia. 
Estas acções têm por objectivo formar um grupo de desenhadores 
com criatividade nessa área e elevar o profissionalismo dessa 
equipa de desenhadores, contribuindo assim para o 
desenvolvimento dos sectores em causa.  
 除不斷開辦新種類課程外，職業培訓中心本年度亦與社會更多不同的機構合作，如澳門戒毒康服協會及機動車入口商會，將職業培訓推向社會的不同層面。 

 Para além de continuar a organizar novos tipos de cursos, em 2002, 
o CFP colaborou com diferentes instituições sociais, tal como a 
Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau e a 
Associação dos Importadores de Veículos Automóveis de Macau. 
Através dessa colaboração, o CFP fez a promoção eficaz da 
formação profissional junto de diferentes camadas sociais e 
reforçou a cooperação entre a DSTE e diversas associações de 
Macau. 

 圖圖圖圖 3 – 按所屬行業統計完成按所屬行業統計完成按所屬行業統計完成按所屬行業統計完成 2002進修培訓課程的學員人數進修培訓課程的學員人數進修培訓課程的學員人數進修培訓課程的學員人數 
GRÁFICO 3 – Estatística  dos formandos que concluiram os cursos de Aperfeiçoamento em 2002 por sectores económicos  

172 (42.9%)

98 (24.4%)

4 (1%)

96 (23.9%)

31 (7.7%) 工程維修業  Serviços de Manutenção個人服務業 Serviços Pessoais工商業 Indústria e Comércio酒店及飲食業 Hotelaria e Restauração其他行業 Outros sectores
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 表表表表 6  - 2002年度之進修課程及學員人數年度之進修課程及學員人數年度之進修課程及學員人數年度之進修課程及學員人數 

QUADRO 6 - Curso  de aperfeiçoamento e número de formandos em 2002 行業分類行業分類行業分類行業分類 
Sectores económicos 

課程課程課程課程 數目數目數目數目 
Nº de cursos 

合辦機構合辦機構合辦機構合辦機構 
Entidades colaboradoras 

課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 
Designação dos cursos 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
Nº de formandos 

工程維修業 
Serviços de 
Manutenção 

7 

民政總署 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais 

第二期汽車機械課程 
2°Curso de Mecânica-Auto 19 

172 

澳門摩托車從業員協會 
Associação dos Profissionais de Motociclos de 

Macau 

第一期摩托車維修課程 
1°Curso de Reparação de Motociclo 23 第二期摩托車維修課程 
2°Curso de Reparação de Motociclo 28 澳門冷氣從業員協會 成人教育學會 

(勞工暨就業局擔任協辦機構) 
Macau Air Conditioning Operators Association 

Associação de Educação de Adultos de Macau 
(A DSTE foi  a entidade que prestou apoio) 

第一期室內空氣調節器- 第一階段冷氣安裝進修課程 
1°Curso de Ar-condicionado de Habitação Interior –  

1a Etapa de Instalação de ar-condicionado 

52 澳門戒毒康服協會 
Associação de Reabilitação 

deToxicodependentes de Macau 

家居配電課程 
Curso de Instalações Eléctricas 

5 教育暨青年局 
Direcção dos Serviços de Educação e 

Juventude 

木具傢俬維修保養課程 
Curso de Reparação e Manutenção das Mobílias de madeira 

15 電器維修培訓課程 
Curso de Reparação dos Artigos Electrónicos 

30 

個人服務業 
Serviços Pessoais 

6 

澳門髮型美容從業員 協會 
Associação de Empregados de Barbearia e 

Salão de Beleza de Macau 

高級髮型助理培訓課程 
Curso de Auxiliar de Cabeleireiro Qualificado 

20 

98 

髮型師深造課程 
Curso Avançado de Cabeleireiro 

20 髮型師技術培訓課程 
Curso da Caracterização e Esteticista 

9 美容師化妝技術培訓課程 
Curso de Auxiliares de Esteticista 

20 美容師助理培訓課程 
Curso das Técnicas de Cabeleireiro 

20 美容師技術培訓課程 
Curso das Técnicas de Esteticista 

9 工商業 
Indústria e Comércio 

4 

澳門金業同業工會 
Grémio dos Ourives de Macau 

第一屆珠寶首飾設計專業課程 
1º Curso de Desenho Profissional de Jóias e Artefactos 

18 

96 

第五屆珠寶金飾課程 
5º Curso de Ourivesaria e Joalharia 

30 業餘進修中心 
Centro Amador de Estudos Permanentes 

第十六屆公定會計與稅務實務証書課程 
16º Curso de Aperfeiçoamento na área do Plano Oficial de 

Contabilidade 
40 澳門電腦學會 

Associação de Profissionais de Computadores 
de Macau 

網頁設計培訓強化課程 
Curso Intensivo de Desenho de Homepage 

8 酒店及飲食業 
Hotelaria e Restauração 

1 
澳門飲食聯合商會 

Associação Iam Sek Ip Lun Hap Seong Vui de 
Macau 

中式烹飪強化培訓課程 
Curso Intensivo de Gastronomia Chinesa 

4 4 其他行業 
Outros sectores 

2 
佩華花藝學院 

Pui Wa Floral Design School 

花藝培訓課程 
Curso de Floristas 

25 
31 花藝培訓強化課程 

Curso Intensivo de Arte de Colocação de Flores 
6 小計小計小計小計 Sub Total 401 工程維修業 

Indústria de Engenharia 
3 

澳門摩托車從業員協會 
Associação dos Profissionais de Motociclos de 

Macau 

第三期摩托車維修課程 
3°Curso de Reparação de Motociclo 26 課程進行中 

Cursos a serem 
ministrados 

澳門機動車入口商會 
Associação dos Importadores de Veículos 

Automóveis de Macau 

汽車維修技工培訓課程 
Curso dos Técnicos de Reparação de Automóvel 

60 澳門冷氣從業員協會 成人教育學會 
(勞工暨就業局擔任協辦機構) 

Macau Air Conditioning Operators Association 
Associação de Educação de Adultos de Macau 

(A DSTE foi a entidade que prestou apoio) 

第二期室內空氣調節器- 第一階段冷氣安裝進修課程 
Curso de ar-condicionado de Habitação Interior 

Curso de Aperfeiçoamento de Instalação de ar-condicionado 

35 總計總計總計總計 Total 23   522 
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 表表表表 7  - 2001/ 2002年度再培訓課程數目及學員人數比較年度再培訓課程數目及學員人數比較年度再培訓課程數目及學員人數比較年度再培訓課程數目及學員人數比較 
QUADRO 7 -  Relação entre o número de cursos de Reconversão e de formandos em 2001/2002 

 2001 年年年年 
Ano 2001 

2002 年年年年 
Ano 2002 

2002 年與年與年與年與 2001 之比較之比較之比較之比較 
Comparação com 2001 課程數目    N°de cursos 25 18 -28% 學員人數    N°de formandos 633 392 -38.1% 

 
 表表表表 8 - 2002年度已結業再培訓課程學員概況年度已結業再培訓課程學員概況年度已結業再培訓課程學員概況年度已結業再培訓課程學員概況 

QUADRO 8 – Situação dos formandos dos cursos de  Reconversão ministrados em 2002 行業分類行業分類行業分類行業分類 
Sectores 

económicos 

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 

完成課程學員完成課程學員完成課程學員完成課程學員 人數人數人數人數 
Nº de 

formandos 
aprovados 

就業人數就業人數就業人數就業人數 
Número de formandos empregados 完成完成完成完成 培訓課程學員培訓課程學員培訓課程學員培訓課程學員 就就就就業率業率業率業率 

Taxa de emprego  
dos formandos 
que concluiram o 

curso 

學員學員學員學員 總就業率總就業率總就業率總就業率 
Taxa global de 
emprego dos 
formandos 

完成課程學員完成課程學員完成課程學員完成課程學員 即時就業人數即時就業人數即時就業人數即時就業人數 
Nº de 

formandos que 
conseguiram 
emprego 

imediato após 
conclusão do 

curso 

因就業因就業因就業因就業 而退學人數而退學人數而退學人數而退學人數 
N° de 

desistências                     
por terem 
conseguido 
emprego 

總就業總就業總就業總就業 人數人數人數人數 
N° total dos 
formandos 
empregados 工程維修業 

Serviços de 
Manutenção 

4 80 63 23 12 35 36.5% 43.8% 個人服務業 
Serviços Pessoais 

2 60 56 3 2 5 5.% 8.3% 工商業 
Indústria e 
Comércio 

6 166 132 18 13 31 13.6% 18.7% 酒店及飲食業 
Hotelaria e 

Restauração 
1 30 29 5 1 6 17.2% 20% 其他行業* 

Outros sectores 
2 22 19 0 1 1 0% 4.5% 總計 Total 15 358 299 49 29 78 16.4% 21.8% 

* 其他行業培訓課程包括：為殘疾、智障人士而設的職業培訓課程 
*  Cursos de formação para outros sectores: Cursos de formação profissional destinados a deficientes físicos, surdos e mentais 
 

 
 

  再培訓  Cursos de Reconversão 
   再培訓課程是專為失業人士而設的課程，藉此培養及增強學員的職業技能，提升他們的競爭能力，協助他們重返就業市場。 

 Os cursos na modalidade de Reconversão destinam-se à 
população desempregada, visando formar e reforçar as 
qualificações profissionais dos formandos e elevar a sua 
capacidade competitiva, apoiando-os na sua reinserção no 
mercado de emprego. 

   

2002 年共開辦 18 個再培訓課程，雖然數量比往年輕微下降，但隨著政府推出四億元培訓計劃，失業人士除了入讀本局舉辦的職業培訓課程外，亦可入讀三所高等院校之課程。 

 Em 2002, o CFP organizou 18 cursos de Reconversão. 
Embora represente um ligeiro decréscimo em relação ao ano 
passado, a implementação da medida de dotação de 400 
milhões, financiada pelo Governo, permitiu que os 
desempregados frequentassem os cursos ministrados pela 
DSTE, bem como outros cursos de 3 estabelecimentos do 
ensino superior.  
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 表表表表 9  - 2002年度之再培訓課程及學員人數年度之再培訓課程及學員人數年度之再培訓課程及學員人數年度之再培訓課程及學員人數 

QUADRO 9 -  Cursos de Reconversão e Número de Formandos em 2002 合辦機構合辦機構合辦機構合辦機構 
Entidades colaboradoras 

課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 
Designação dos cursos 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
Nº de 

formandos 

完成課程完成課程完成課程完成課程 學員人數學員人數學員人數學員人數 

Formandos que 
concluíram o curso 

 完成課程學員完成課程學員完成課程學員完成課程學員 即時就業人數即時就業人數即時就業人數即時就業人數 

N∘∘∘∘de 

formandos que 
concluiram o 

curso e 
conseguiram 

emprego 
imediato  

因就業因就業因就業因就業 而退學人數而退學人數而退學人數而退學人數 
Nº de desistências 

por terem 
encontrado 

emprego 勞工暨就業局主辦 
DSTE 

第二期汽車噴油課程 
2°Curso de Pintura-Auto 

20 18 8 2 第三期汽車沙板課程 
3°Curso de Bate-Chapa 

20 13 6 4 第三期家用及工業製冷課程 
3°Curso de Frio Doméstico e Industrial 

20 16 2 4 第四期家用及工業製冷課程 
4°Curso de Frio Doméstico e Industrial 

20 16 7 2 合辦機構合辦機構合辦機構合辦機構 
Entidades colaboradoras 

     澳門街坊會 聯合總會 

União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau 

家務助理課程 
Curso de Serviços Domésticos 

30 27 1 1 澳門婦女聯合會 
Associação das Senhoras 

Democráticas 

第三期 家務助理培訓課程 
3°Curso de Serviços Domésticos 

30 29 2 1 澳門工會 聯合總會 

Associação Geral dos Operários 
de Macau 

第四期電腦培訓課程 
4º Curso de Informática 

25 20 3 0 第五期電腦培訓課程 
5º Curso de Informática 

25 22 3 1 第五期辦公室實務課程 
5º Curso de Práticas Administrativas 

26 19 5 3 澳門街坊會 聯合總會 
União Geral das Associações dos 

Moradores de Macau 

辦公室助理課程 
Curso de Escriturário Dactilógrafo 

30 28 2 1 店務助理課程 
Curso de Auxiliares de Vendas 

30 25 1 0 澳門大學 
Universidade de Macau 

電訊技術操作實務課程 
Curso de Operadores de Telecomunicações 

30 18 4 8 澳門工會 聯合總會 

Associação Geral dos Operários 
de Macau 

第三期 酒店管家部課程 
3º Curso de Serviço de Economato e 

Doméstico em Hotéis 

30 29 5 1 澳門聾人協會 
Associação de Surdos de Macau 

資聰工作室 職業培訓課程 
Curso de Formação Profissional Destinado 

aos Trabalhadores Surdos 

12 10 0 1 澳門弱智人士 服務協會啟能中心 
Centro de Apoio Vocacional da 

Associação de Apoio aos 
Deficientes Mentais de Macau 

書籍釘裝課程 
Curso de Encadernar 

10 9 0 0 小計小計小計小計 Sub Total 358 299 49 29 澳門弱智人士 家長協進會 

Associação dos Familiares 
Encarregados dos Deficientes 

Mentais de Macau 

園藝工作隊培訓課程 
Curso de Equipa de Jardinagem 

10 課程進行中 
Cursos a serem ministrados 

澳門聾人(成人) 特殊教育協會 

Macau Adult Deaf Special 
Education Association 

中國結編織培訓課程 
Curso de Tecelagem de Nós Chineses 

14 澳門特殊奧運會 
Special Olympics 

Macau 

汽車清潔課程 
Curso de Limpeza de Automóvel 

10 總計總計總計總計 Total 392    
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 圖圖圖圖 4 -  再培訓學員的即時就業情況再培訓學員的即時就業情況再培訓學員的即時就業情況再培訓學員的即時就業情況 

GRÁFICO 4 -  Situação de emprego imediato dos cursos de Reconversão  
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入讀其他培訓課程及待業  Optou por outro curso e Desempregado即時就業 Emprego imediato
 

A. 工程維修業 Serviços de Manutenção 
B. 個人服務業 Serviços Pessoais 
C. 工商業 Indústria e Comércio 
D. 酒店及飲食業 Hotelaria e Restauração 
E. 其他行業 Outros sectores 

 

 表表表表 10 - 2002年度在崗培訓活動概況年度在崗培訓活動概況年度在崗培訓活動概況年度在崗培訓活動概況 
QUADRO 10 - Situação das acções de formação no local de trabalho em 2002 名稱名稱名稱名稱 

Designação 

參與培訓學員參與培訓學員參與培訓學員參與培訓學員 人數人數人數人數 
Nº de formandos que 
participaram na 

formação 

完成培訓學員完成培訓學員完成培訓學員完成培訓學員 
Formandos que 

concluíram a formação 

學員學員學員學員即時就業情況即時就業情況即時就業情況即時就業情況 
Situação de emprego imediato 人數人數人數人數 

Nº de 
formandos 

% 
人數人數人數人數 
N∘∘∘∘de 

formandos 
% 飲食業飲食業飲食業飲食業 

Indústria de Restauração 
80 29 36.3% 13 44.8% 製造業製造業製造業製造業 

Indústria Transformadora 
15 7 46.7% 1 14.3% 總計總計總計總計 Total 95 36 37.9% 14 38.9% 

 

總括 2002 年度完結的再培訓課程共有 15 個，學員
358 位，其中 299 名學員完成課程(83.5%)，即時就業人數 78 人(21.8%)，有關數字偏低是由於部份學員於結業後轉讀其他培訓課程。而其餘的待業人士，則由本局屬下就業廳安排就業。另外，截至 2002 年底仍然有三個再培訓課程在進行當中。 

Em 2002, foram concluídos no total 15 cursos de 
Reconversão abrangendo 358 formandos, tendo 299 (83,5%)  
concluído o curso e destes 78 (21,8%) conseguiram emprego 
imediato. Este baixo número foi devido à transição de parte 
dos formandos para outros cursos de formação. Quanto aos 
outros que aguardam emprego, o Departamento de Emprego 
da DSTE já efectuou as respectivas diligências para 
colocação. Por outro lado, até finais de 2002, ainda haviam 3 
cursos de reconversão a serem ministrados. 

在崗職業培訓活動  Acções de formação profissional no local de trabalho 
   在崗職業培訓活動是學員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運作，同時亦能使機構了解受訓者的工作能力，為受訓者在完成課程後繼續留在原機構就業提供有利條件，活動既可紓緩失業問題，又能為相關行業提供足夠的勞動力。 

 

 A acção de formação no local de trabalho é a modalidade de 
formação ministrada nos postos de trabalho das empresas 
promotoras dessas acções. Com estas acções pretende-se, por um 
lado, que os formandos conheçam melhor a situação de produção 
das empresas onde laboram e por outro, que as entidades 
conheçam melhor a capacidade de trabalho dos formandos e criem 
condições favoráveis para que os formandos possam continuar na 
empresa, após a conclusão do curso. Essas acções permitem 
atenuar o problema do desemprego, bem como fornecer mão-de-
obra suficiente para os diversos sectores. 
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 雖然大部份實習機構均表示願意聘用完成培訓的學員，但由於有關行業之工作時間較長，部份學員覺得較難適應，故主動放棄就業機會，致令就業率下降。完成上述培訓之學員就業率合共為 38.9%。 

 Embora a maior parte das entidades formadoras tenha manifestado 
a sua pretensão de contratar os formandos que concluirem a 
formação, devido ao longo horário de trabalho nesses sectores, 
parte dos formandos acharam que seria difícil adaptarem-se e  
desistiram da oportunidade de emprego, causando uma redução na 
taxa de emprego.  
A taxa de emprego dos formandos que concluíram a formação 
acima referida foi de 38,9%. 

 圖圖圖圖 5 – 2002年度在崗培訓活動完成課程學員的概況年度在崗培訓活動完成課程學員的概況年度在崗培訓活動完成課程學員的概況年度在崗培訓活動完成課程學員的概況 
GRÁFICO 5 – Situação dos formandos aptos nas acções de formação no local de trabalho em 2002 

15 (41.7%) 14 (38.9%)

7 (19.4%)即時就業 Emprego imediato入讀其他培訓課程  Optou por outro curso待業  Desempregado

 
 

 總結在崗培訓活動之實行，很多學員因未能適應有關行業或相關的培訓模式而選擇中途退學，造成學員退學率偏高；同時，由於課程在實習機構內進行，對於學員及課程質量的監管存在一定難度。考慮到有關情況，職業培訓中心於 2002 年 7 月已暫停開辦有關在崗培訓活動，待完善有關之培訓機制，及結合社會狀況，再考慮推出此種形式之培訓活動。 

 

Analisando a implementação das acções de formação no posto de 
trabalho, verifica-se que muitos formandos optaram pela desistência 
do curso, por não conseguirem adaptar-se ao sector ou àquela 
modalidade de formação, originando uma alta taxa de desistências. 
Como o curso é ministrado na empresa promotora do estágio, 
sente-se alguma dificuldade na supervisão dos formandos e da 
qualidade dos cursos. Tendo em conta essa situação, em Julho de 
2002, o CFP suspendeu essa modalidade de formação, 
aguardando uma melhoria no mecanismo dessa formação e a 
conjugação com a situação social, para ponderar sobre a 
reorganização dos cursos nessa modalidade. 
 

 文化進修課程  Cursos de Formação em Cultura Chinesa 
   自 2001 年開始，勞工暨就業局、社會保障基金及澳門工會聯合總會為失業人士合辦了  “文化進修課程 ”，課程每期為 3個月(約 300小時)，每名學員最多可入讀 4 期。藉著課程提高失業人士之文化知識及社會認知，為日後學員重新投入就業市場作準備。
2002年， “文化進修課程” 繼續進行。 

 A DSTE, o Fundo de Segurança Social e a Associação Geral dos 
Operários de Macau têm vindo a organizar, desde 2001, o Curso de 
Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa para desempregados. A 
duração desse curso é de três meses (cerca de 300 horas), 
podendo, cada formando, frequentar, no máximo, 4 fases. Com este 
curso, pretende-se elevar os conhecimentos culturais e sociais dos 
desempregados, dando-lhes uma boa preparação para, 
futuramente, voltarem a integrar-se no mercado de emprego.  
O Curso de Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa continuou a ser 
ministrado em 2002.  
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 表表表表 11 –  文化進修課程的文化進修課程的文化進修課程的文化進修課程的概況概況概況概況 

QUADRO 11 -  Cursos de Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa ministrados em 2002  課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 
Designação do curso 

課程對像課程對像課程對像課程對像 
Destinatários do curso 

2001 年年年年 (ano) 2002 年年年年 (ano) 學員人數學員人數學員人數學員人數 
N°°°°de 

formandos 

退學人數退學人數退學人數退學人數 
N°°°°de 

desistências 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
N°°°°de 

formandos 

退學人數退學人數退學人數退學人數 
N°°°°de 

desistências 文化進修課程 
Curso de Formação em Cultura Chinesa  

領取 失業救助金人士 
N° de indivíduos que requereram 
o subsídio social de desemprego 

1,836 281 4,436 668 

 
 鑑於 2002 年入讀文化進修課程的學員逾四千人，故職業培訓中心投放了更多資源，以處理及跟進課程之監管工作。針對課堂紀律和學員缺勤問題，職業培訓中心透過與合辦機構溝通，對原來的監管程序作出檢討及完善，並在 2002 年實施一系列的新監管措施。其中包括： 

 

 
1. 增加人員到各教學地點巡查的次數，並作即場點名； 

 

2. 為防止學員中途無故離開課室，制訂 “課堂出入登記表”，要求所有中途離開課室的學員填寫； 

 
 

3. 對缺席或中途離開課堂學員即時採取警告措施，包括面談、發出警告信，防止缺勤情況惡化； 

 

 
4. 對擾亂課堂秩序或鬧事的學員，予以嚴厲的處分，包括即時調班、延長等侯入讀續期班的時間、勒令退學等； 

 
5. 審慎處理投訴信件，根據來函中涉及學員的相關資料作調查； 

 

6. 向學員宣傳反映意見的各種渠道，鼓勵學員聯絡中心人員或約見面談，直接提出意見。 

 Como, em 2002, mais de 4,000 candidatos inscreveram-se no Curso 
de Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa, o CFP disponibilizou mais 
recursos para tratar e acompanhar a supervisão desse curso.  
Através da comunicação com as entidades coorganizadoras, o CFP 
fez uma revisão do procedimento de supervisão anteriormente 
existente, aperfeiçoando-o, principalmente em relação à questão da 
assiduidade e disciplina dos formandos nas aulas, tendo por isso 
implementado, em 2002, uma série de medidas de supervisão, a 
saber:  
 
1. Aumento do número de visitas do pessoal aos 

estabelecimentos de ensino e verificação, no próprio local, das 
presenças dos formandos; 

 
2. Criação de um “registo de entradas e saídas das salas”, 

devendo os formandos preenchê-lo se, a meio da aula, 
precisarem de sair da sala, a fim de evitar que os formandos 
saiam da sala, sem justificação, antes da aula terminar; 

 
3. Adopção de uma medida de advertência aos formandos pouco 

assíduos e/ou aos que saiam da sala antes da aula terminar, 
designadamente realização de entrevistas e emissão de cartas 
de advertência, para evitar o agravamento das faltas; 

 
4. Aplicação de sanções rigorosas aos formandos indisciplinados 

nas aulas, nomeadamente transferência para outras turmas, 
prolongamento do tempo de espera para iniciar a fase seguinte 
do curso, exclusão do curso, entre outras;  

 
5. Tratamento cauteloso das cartas de reclamações, efectuando 

investigações conforme as informações dos formandos 
referidos nessas cartas; 

 
6. Divulgação, aos formandos, dos diversos meios para reflectir as 

suas opiniões, incentivando-os a contactar o pessoal do CFP ou 
a marcar encontros para emitir directamente as suas opiniões. 

 
 表表表表 12 –  2002 年度文化進修課程巡查統計年度文化進修課程巡查統計年度文化進修課程巡查統計年度文化進修課程巡查統計 (從從從從 2002年年年年 4 月起統計月起統計月起統計月起統計) 

QUADRO 12 – Visitas aos Cursos de Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa em 2002 (desde Abril de 2002) 巡查次數巡查次數巡查次數巡查次數 
N°°°°de visitas 巡查涉及班次巡查涉及班次巡查涉及班次巡查涉及班次 

N° de turmas 
envolvidas nas visitas 

巡查涉及學員人次巡查涉及學員人次巡查涉及學員人次巡查涉及學員人次 
N° de formandos 

envolvidos nas visitas 
130 387 17,082 
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 另外，為配合社會的發展需求，主辦單位對文化進修課程之教學內容作出適當的調整。在原來設有的中文及社會常識單元上，再增加英文及算術兩個單元。藉著豐富及優化有關教學內容，讓學員更全面地吸收有關知識，從而增強其在就業市場上之競爭力。 

 Além disso, a fim de articular com as necessidades do 
desenvolvimento social, as entidades organizadoras fizeram 
ajustamentos adequados ao conteúdo didáctico do Curso de 
Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa, introduzindo os módulos de 
inglês e matemática para além dos já existentes, chinês e 
conhecimentos sociais, permitindo aos formandos uma melhor 
absorção desses conhecimentos e, desse modo, elevar a sua 
competitividade no mercado de emprego.  
 總括文化進修課程由開辦至今達成的效果： 

 

 

1. 在一定的時間內穩定到失業人士的情緒，使社會各階層可以協調發展，政府可集中注意力去促進經濟發展及改善對市民的服務； 

 
 

2. 為社會上較弱勢的社群提供再學習的機會，並加強他們對社會的歸屬感，使其了解自身的權利和義務； 

 

3. 文化進修課程提供了約二百個教學的職位，大部份的導師都是較年青的大學畢業生，教授文化進修課程除了可將他們的知識傳授給學員外，他們亦可從學員方面吸收到豐富的人生及工作經驗，從而對澳門的實際情況有更深刻的認識，有助他們將來的事業發展； 

 

 

 

4. 文化進修課程確實加強了學員的積極性和重新提起了他們的學習興趣，使他們較容易適應經濟結構的轉型。 

 Analisando os resultados atingidos com o Curso de Aperfeiçoamento 
em Cultura Chinesa, desde que este foi organizado até à presente 
data, concluiu-se o seguinte: 
 
1. Estabilidade moral dos desempregados, durante algum tempo, 

permitindo às diversas camadas sociais um desenvolvimento 
conciliado, enquanto o Governo se concentra no 
desenvolvimento económico e na melhoria dos serviços 
públicos; 

 
2. Prestação de mais oportunidades de aprendizagem às 

camadas sociais mais desfavorecidas, aumento do seu sentido 
de pertença na sociedade e conhecimento dos seus próprios 
direitos e deveres; 

 
3. O Curso de Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa criou cerca 

de 200 lugares para leccionamento, sendo, a maior parte dos 
formadores, jovens finalistas de cursos superiores. Esta 
oportunidade de ensino não só permitiu que os formadores 
transmitissem os seus conhecimentos aos formandos, como 
também, através dos formandos, adquirissem ricas 
experiências sociais e profissionais e, desse modo, 
aprofundassem os seus conhecimentos sobre a situação 
concreta em Macau, contribuindo para o desenvolvimento da 
sua futura carreira profissional; 

 
4. O Curso de Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa aumentou, 

de facto, a atitude activa dos formandos e o seu interesse pela 
aprendizagem, permitindo-lhes uma melhor adaptação à 
reconversão da estrutura económica. 

 
 企業內部培訓  Acções de formação interna nas empresas 

   為協助增強本澳企業的競爭力，職業培訓中心提供場地或導師給有需要的企業以培訓人員，而培訓內容均為企業按照自身的需要而制訂。 

 Para elevar a competitividade das empresas, o CFP forneceu 
instalações e formadores às empresas para a prestação de 
formação, sendo o teor da formação elaborado consoante as 
próprias necessidades da empresa.  

 表表表表 13 - 2001 年度與年度與年度與年度與 2002 年度課程的學員人數年度課程的學員人數年度課程的學員人數年度課程的學員人數 
QUADRO 13 - Número de formandos entre 2001 e 2002 

 
2001年年年年 
Ano 2001 

2002年年年年 
Ano 2002 

2002年與年與年與年與 2001年之比較年之比較年之比較年之比較 
Comparação entre 2001 e 

2002 課程數目 
Nº de cursos 

87 55 -36.8% 學員人數 
Nº de formandos 

1,693 1,105 -34.7% 
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 表表表表 14 - 2002年企業內部培訓課程概況年企業內部培訓課程概況年企業內部培訓課程概況年企業內部培訓課程概況 
QUADRO 14 - Cursos de formação interna nas empresas realizados em 2002 課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 

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 電腦傳訊員 

Serviços de pager 
15 300 銷售技巧 

Técnicos de vendas 
9 180 客戶服務技巧 

Assistência aos clientes 
22 440 應對技巧 

Técnicas de comunicação bilateral 
7 140 加油員培訓課程 

Curso de Servidor de Posto de Combustível 
1 30 咖啡調制課程 

Curso de Preparação de Café 
1 15 總計總計總計總計 Total 55 1,105 

 
 

� 職業技能競賽職業技能競賽職業技能競賽職業技能競賽 � Competição de Aptidões Profissionais 

  職業培訓中心在 2002 年舉辦及合辦了兩項有關職業技能的競賽，分別是 “第三十七屆世界職業技能競賽 - - 澳門區選拔賽” 及 “第一屆穗港澳職業技能比賽”。 
 
 
 
 
 

“第三十七屆世界職業技能競賽第三十七屆世界職業技能競賽第三十七屆世界職業技能競賽第三十七屆世界職業技能競賽 - - 澳門區選拔賽澳門區選拔賽澳門區選拔賽澳門區選拔賽” 
 
 
“第三十七屆世界職業技能競賽”將於 2003年 6月在瑞士舉行，職業培訓中心需要為兩個參賽項目 “工業電子”及 “商業電線網絡” 作選拔參賽者之安排。為了能在瑞士取得滿意成績，必須有充足的準備時間對被選者進行加強訓練。為此，職業培訓中心於 2002年 10月舉辦了上述兩個項目之 “澳門區選拔賽”，每個項目各選出三位表現優異者作加強訓練，並於 2003 年 3 月，再在每項目的三位人選中各選出一位代表特區的參賽者到瑞士比賽。 

Em 2002, o CFP realizou 2 concursos de aptidão 
profissional, sendo um por iniciativa própria e outro em 
colaboração com outras entidades, designadamente a 
“Prova de Selecção realizada em Macau para o 37o 
Concurso Mundial de Aptidão Profissional” e a “1a 
Competição de Aptidão Profissional entre Cantão, Hong 
Kong e Macau”. 
 
Prova de selecção realizada em Macau para o 37o 
Concurso Mundial de Aptidão Profissional: 
 
O “37o Concurso Mundial de Aptidão Profissional” será 
realizado em Junho de 2003, na Suíça. Para tal, o CFP 
realizou provas de selecção dos candidatos para as 
modalidades em que pretende participar, ou seja “Electrónica 
Industrial” e “Electricidade Comercial”. Para se adquirir um 
resultado satisfatório na Suíça, sentiu-se necessidade de ter 
tempo suficiente para reforçar o treino dos candidatos 
seleccionados, pelo que, em Outubro de 2002, o CFP 
efectuou a “Prova de Selecção realizada em Macau para o 
37o Concurso Mundial de Aptidão Profissional” para aquelas 
duas modalidades. Foram seleccionados, para cada 
modalidade, 3 candidatos que receberiam um treino intensivo. 
Em Março de 2003, foram seleccionados, dos 3 candidatos de 
cada modalidade, o mais adequado, para representar a 
RAEM na Suíça. 
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“第一屆穗港澳職業技能比賽第一屆穗港澳職業技能比賽第一屆穗港澳職業技能比賽第一屆穗港澳職業技能比賽” 
 
 

“第一屆穗港澳職業技能比賽” 是由澳門勞工暨就業局、廣州市勞動和社會保障局及香港職業訓練局合辦，競賽目的是為穗、港、澳三地 22 歲以下的青少年提供一個職業技能的競技與學習的機會，同時亦可加強三地之職業技術交流，達到互相觀摩、切磋之效。比賽於
2002 年 11 月在香港進行，共設有 女子美髮、美容護理、中式烹飪、花藝設計及網頁設計 5 個項目。澳門區代表隊取得了一面銅牌及兩個第四名的成績。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 職業培訓中心在是次比賽中負責澳門區的統籌工作，包括為配合是次比賽，培訓中心舉辦了相關之進修培訓課程。除提升了本澳青少年對職業技能之注意及興趣外，也培訓出一批較高水準的參賽代表；並為參與
2003 年瑞士舉行的“第三十七屆世界職業技能競賽”作準備。 
 
 
 此外，透過參加是次比賽，使職業培訓中心從中吸取了很多寶貴經驗，尤其是在籌辦，運作及進行競賽過程等方面，對將來本澳舉辦同類型賽事(如“第三屆穗港澳職業技能比賽”將在澳門舉行)、或出外參加其他地區性技能競賽都有所裨益。 

“1a Competição de Aptidão Profissional entre Cantão, 
Hong Kong e Macau”: 
 
A “1a Competição de Aptidão Profissional entre Cantão, 
Hong Kong e Macau” foi coorganizada pela Direcção dos 
Serviços de Trabalho e Emprego, Direcção dos Serviços de 
Emprego e Segurança Social e Hong Kong Vocational 
Training Council. 
Esta competição teve como objectivo proporcionar, aos 
jovens com idade inferior a 22 anos, oriundos de Cantão, 
Hong Kong e Macau, uma oportunidade de competição e de 
aprendizagem nas áreas de aptidão profissional e reforçou o 
intercâmbio técnico-profissional entre Cantão, Hong Kong e 
Macau, tendo conseguido atingir o efeito de visita de estudo 
mútua e competição amigável . A competição foi realizada 
em Novembro de 2002, em Hong Kong, com 5 modalidades, 
nomeadamente: Cabeleireiro de Senhoras, Estética, 
Gastronomia Chinesa, Arte de Colocação de Flores e 
Desenho de Homepage. Os candidatos de Macau obtiveram 
uma medalha de bronze e dois 4os lugares. 
 
Nesta competição, o CFP encarregou-se do trabalho de 
coordenação em Macau e em articulação com essa 
competição, organizou o respectivo curso de 
aperfeiçoamento, tendo, por um lado, alertado os jovens e 
aumentado o seu interesse sobre as aptidões profissionais e 
por outro, formado um grupo de concorrentes com um nível 
relativamente alto; também, fez a devida preparação para o 
“37o Concurso Mundial de Aptidão Profissional” a realizar em 
2003 na Suíça. 
 
Além disso, essa competição permitiu ainda ao CFP adquirir 
ricas experiências, designadamente a nível de preparação, 
funcionamento e realização de competições, contribuindo 
para futuras competições similares a serem organizadas em 
Macau (como sendo a “3ª Competição de Aptidão 
Profissional entre Cantão, Hong Kong e Macau” que será 
realizada em Macau) ou para participação em competições  
a realizar noutras regiões.  
 

 

� 2002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 2002 

  接待訪客 Recepção de visitas 

  
1. 香港職業訓練局代表團 

2. 懷舊汽車翻新公司 

3. 中國勞動和社會保障部代表團 

4. 民政總署第二屆駕駛學校校長培訓課程學員 

 
5. 澳門聖公會社會服務處 

6. 澳門利民會 

1. Delegação do Hong Kong Vocational Training Council 

2. Companhia de Renovação de Carros Clássicos 

3. Delegação do Ministério do Emprego e Segurança Social 
da China 

4. Formandos do 2o Curso de Formação para Director de 
Escolas de Condução, ministrado pelo Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais 

5. Serviços Sociais da S.K.H.A 

6. Associação Richmond Fellowship de Macau 
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 參觀/交流/合作 
 

1. 參觀懷舊汽車翻新公司 

2. 參觀順德市中式烹調、餐廳服務員競賽 
 

3. 參觀英國 SKILLCITY 

4. 參加在紐西蘭舉行之 2002 世界職業技能組織會員大會 

5. 參加在瑞士舉行之2002世界職業技能組織會員大會 
 

6. 舉辦 “澳門區職業技能競賽” 
 

7. 赴廣州參加“第一屆穗港澳職業技能比賽”專家會議 

 
8. 赴香港參加“第一屆穗港澳職業技能比賽”籌備會議 

 
9. 赴香港參加 “第一屆穗港澳職業技能比賽” 

 
10. 為財政局主辦之會計考試提供場地 
 

11. 為聖公會黑沙環青年發展中心結業禮提供場地 

 
12. 參與 “新來澳人士服務推介日活動” 

 

13. 參與 “廿一世紀教師的專業成長” 學術研討會 

 

14. 參與 “學校空間革新” 研討會 
 

15. 參與 “導師評核” 講座 
 

16. 與澳廣視合作拍攝 “完全增值手冊” 節目 

Visitas / Intercâmbios / Cooperação 
 

1. Visita à Companhia de Renovação de Carros Clássicos 

2. Visita às Olimpíadas sobre culinária chinesa e 
empregados de mesa, na Cidade de Shunde 

3. Visita ao “SKILLCITY”, em Inglaterra 

4. Participação na reunião do “IVTO WORLDSKILL’2002”, 
realizada em Nova Zelândia 

5. Participação na reunião do “IVTO WORLDSKILL2002”, 
realizada na Suíça 

6. Realização do concurso de aptidão profissional, em 
Macau  

7. Deslocação a Guangzhou para participar na reunião de 
peritos do “1o Concurso de Aptidão Profissional entre 
Cantão, Hong Kong e Macau” 

8. Deslocação a Hong Kong para participar na reunião de 
preparação do “1o Concurso de Aptidão Profissional 
entre Cantão, Hong Kong e Macau” 

9. Deslocação a Hong Kong para participar no “1o 
Concurso de Aptidão Profissional entre Cantão, Hong 
Kong e Macau” 

10. Cedência de instalações para o exame de contabilidade 
organizado pela Direcção dos Serviços de Finanças 

11. Cedência de instalações para a cerimónia de 
encerramento do Centro de Desenvolvimento Juvenil da 
S.K.H. 

12. Participação na acção do Dia de promoção de serviços 
para os recém chegados a Macau 

13. Participação na conferência académica sobre o 
“crescimento profissional dos professores no século de 
XXI” 

14. Participação na conferência sobre a “Renovação do 
Espaço na Escola” 

15. Participação no seminário sobre a “classificação de 
formadores” 

16. Colaboração com a TDM na elaboração do programa  
“Prontuário de Valorização Completa” 

 
  宣傳 / 推廣 
 到下列學校舉辦“學徒培訓講座”： 
 
 
 
1. 培道中學 

2. 同善堂中學 

3. 粵華中學 

4. 雷鳴道中學 
 

Divulgação / Promoção 
 

Deslocação às escolas abaixo mencionadas para a 
realização do “Seminário sobre a Formação em regime de 
Aprendizagem”: 
 
1. Escola Pui Tou 

2. Escola Tong Sin Tong 

3. Escola Yuet Wah 

4. Escola Dom Luís Versiglia 
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  學員活動 
 

1. 舉辦 2002年職業培訓課程證書頒發暨學徒培訓課程開學典禮 

2. 舉辦學徒培訓互聯網研習班 
 

3. 舉辦新春聯歡會 

4. 學員捐血活動 

5. 舉辦學徒培訓電子及通訊職業技能競賽 

 
6. 學員 “黑沙燒烤活動” 

7. 參加 “劃出就業彩虹” 就業輔導 

 

Actividades dos formandos 
 
1. Organização da cerimónia da entrega dos certificados e 

abertura dos cursos de Aprendizagem para o ano 2002 
 

2. Organização de aulas práticas da Internet para os cursos 
na modalidade de Aprendizagem 

3. Organização de festejos do Ano Novo Chinês 

4. Acção de dádivas de sangue por parte dos formandos 
 
5. Organização do Concurso de Aptidão Profissional nas 

modalidades de Electricidade e Electrónica 

6. Piquenique na Praia Hac-Sá para os formandos 

7. Participação na acção de apoio ao emprego “Desenho 
do Arco-Íris do Emprego” 

      其他活動    Outras actividades      
1.   籌備及開展焊接訓練中心，提升本澳焊接技術人員之技術水平。     1.   Preparação e abertura da a Secção de Soldadura no CFP, 

para elevar o nível técnico dos técnicos de soldadura de 
Macau.      

� 總結總結總結總結 

 

� Conclusão  
 

1. 2002 年職業培訓中心共進行了 348 個課程，完成
129,775個課時，為 5,756人次提供培訓。 

 
2. 加強了對各類課程學員的監管，以培養其職業操守。 

 
3. 大力開拓新課程以適應社會不同層面的需要。 

 
4. 加強各類職業培訓課程之宣傳，包括舉辦講座，以及製作多媒體檔案置於本局網頁等。 
 
 
5. 繼續在本澳勞動市場尋找更多合作機構，為學員實習提供良好之條件。 

 
6. 搜集及整理有關職業技能鑑定之資料。 

 
7. 保持與本地、鄰近地區及國際職業培訓團體機構之交流，以提升本澳及拉近與國際間職業培訓的水平。 
 
 
8. 參加地區性及國際性的職業技能競賽以推動及提升本地年青人的職業技能。     

1. Em 2002, o CFP elaborou 348 cursos, com um total de 
129,775 horas,  tendo prestado formação a 5,756 
indivíduos. 

2. Aumentou a supervisão dos formandos nos cursos das 
diferentes modalidades, com vista à formação do seu 
profissionalismo. 

3. Desenvolveu intensificadamente novos cursos, para 
adaptar às necessidades das diversas camadas sociais.  

4. Reforçou a divulgação das diferentes modalidades dos 
cursos de formação profissional, organizando seminários 
e elaborando os ficheiros de multimédia que foram 
introduzidos na Homepage da DSTE. 

5. Continuou a procurar entidades colaboradoras no 
mercado de trabalho de Macau, para oferecer melhores 
condições para o estágio dos formandos. 

6. Recolheu e ordenou informações sobre a avaliação 
técnica profissional. 

7. Manteve o intercâmbio entre Macau e os territórios 
vizinhos e instituições internacionais promotoras de 
formação profissional, para elevar e aproximar o nível da 
formação profissional de Macau com os parâmetros 
internacionais. 

8. Participou nos concursos de aptidão profissional 
regionais e internacionais, para promover e aumentar o 
interesse dos jovens sobre as aptidões profissionais.  
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 附錄附錄附錄附錄 1 -  為職業培訓課程提供實習之機構為職業培訓課程提供實習之機構為職業培訓課程提供實習之機構為職業培訓課程提供實習之機構 

Anexo 1 -  Instituições que ofereceram estágio para os cursos de formação profissional 凱悅酒店 
Hyatt Regency Macau 

新祥興車行 
Agência de Automóveis San Cheong 

Heng, Lda. 

志強水電冷氣工業器材行 
Artigos Eléctricos Chi Keong 澳門假日酒店 

Hotel Holiday Inn 

夏巴工程(澳門)有限公司 
Reparações de Mecânica Haper 

(Macau) Limitada 

譚端記電業工程公司 
Tam Tuen Kei Instalações Eléctricas 澳門文華東方酒店 

Mandarin Oriental Macau 
利馬汽車服務中心 

Resoma Motors Service Centre 
志興電器行 
Chi Heng Co. 皇庭海景酒店 

Pousada Marina Infante Hotel 

新福利公共巴士有限公司 
Transmac – Transportes Urbanos de 

Macau, S.A.R.L. 

萬利消防保養設備公司 
Man Lei Cia. Mat. Contra Incéndios 

Imp. Exp. Lda. 富豪酒店 
Hotel Beverly 

華發車行 
Cherker’s Motor 

致富燈光音響公司 
Companhia de Iluminação e Artigos 

Audios Chi Fu 君悅酒店 
Hotel Grandview 

偉業達貿易行 
Vai Yip Tat Trading  

萬安防盜系統工程公司 
Man On Security Systems & Eng. 

Co. 京都酒店 
Hotel Metrópole 

金龍車行 
Golden Dragon Automobile Company 

Limited 

興業工程公司 
Heng Ip Engineering Co. 總統酒店 

Hotel Presidente 
孔雀(富豪車行) 

Volvo Car Corporation 

艾迪建築工程發展公司 
Idea Construction Eng. Development 

Co. Ltd. 集寶澳門有限公司 
CHUBB 

國維電腦電器工有限公司 
Goodwill Comm. & Elect. Co. 

信興工程裝修工程公司 
Son Heng Machinery Engineering 

Co. 聯英行有限公司 
Companhia Combustíveis United 

Lda. 

訊達科技有限公司 
Hi-Tech. Comunicações Companhia, 

Lda. 

中港傢俬工程公司 
Oficina de Decoração e Mobiliário 

Chong Kong 澳門航空食品供應中心 
Centro de Abastecimento de Comida 

do Aeroporto de Macau 

怡和科技澳門有限公司 
Agência Comercial JOS Technology 

(Macau) Lda. 

龍輝地裝修工程公司 
Cia. Fom. Pred. Decoração Long Fai 好利安藥廠 

Hovione Macau Sociedade Química 
Lda. 

捷朗菱電訊澳門有限公司 
Zetronic Comunicações Limitada 

佳進工程公司 
Kai Chin Engineering Company 

Limited 殷理基洋行 
H. Nolasco & Cia., Lda. 

和記澳門電訊有限公司 
Union Telecom Limited 

華平裝修工程 
Decoração Va Peng 民政總署 

Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais 

數碼通流動通訊有限公司 
Smartone 

勝富裝修工程 
Seng Fu Chong Sau Kong Cheong 政府船塢 

Oficinas Navais 
聯科資訊 

Information Union World Co., Ltd. 
大興工程公司 

Decoração Tai Heng 澳門自來水有限公司 
Sociedade de Abastecimento de 

Águas de Macau, S.A.R.L. 

盛世集團控股股份有限公司 
CESL Ásia, Investiment & Services, 

Ltd. 

永藝地產(工程部) 
Companhia Fomento Predial Veng 

Ngai 
 

 



2002 2002 2002 2002                                                                                                                                           勞工勞工勞工勞工事務稽查事務稽查事務稽查事務稽查廳廳廳廳   ////    DITDITDITDIT 

34 

 

 

  

勞勞勞勞 工工工工 稽稽稽稽 查查查查    

IIIINSPECNSPECNSPECNSPECÇÃO DO TRABALHOÇÃO DO TRABALHOÇÃO DO TRABALHOÇÃO DO TRABALHO                
 
 

 根據勞工暨就業局之組織法規(11 月 9 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 9 月 18 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。 
 

O Departamento da Inspecção do Trabalho é uma subunidade 
da Direcção dos Serviços de Trabalho e Emprego (DSTE), nos 
termos do diploma orgânico desta Direcção de 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 consagradas no Regulamento da Inspecção do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 60/89/M, de 18 de 
Setembro. 
 因此，2002 年勞工事務稽查廳在其參與範疇內開展以下工作： Neste contexto e no período em análise, 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 SERVIÇO INFORMATIVO 
 
� 諮詢諮詢諮詢諮詢 � Pedido de informações 
 許多僱主及工人透過諮詢服務查詢他們的權利與義務，而勞工事務稽查廳亦透過這個途徑將一些備受忽視的勞工權益予以推廣，使其得到恪守。  O Informativo permitiu aos empregadores e trabalhadores o 

esclarecimento sobre os seus direitos e deveres, tendo o DIT 
também se servido desta via para fazer a promoção dos 
direitos laborais negligenciados, de modo a regularizar a 
situação. 
 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，此外還設有一項二十四小時服務的〝打擊非法勞工之電話舉報〞。 A fim de permitir o conhecimento da lei laboral, o DIT 
disponibilizou inspectores do trabalho, bilingues, para o serviço 
de atendimento personalizado, tendo estes assegurado o 
referido atendimento em regime de escala, entre as 9h00 e as 
19h30; por outro lado, também foi instalado o “Telefone de 
Combate ao Trabalho Ilegal” que funciona 24 horas por dia. 
 

2002年提供了1,703次諮詢，次數較2001年下降32.3%。 Em 2002, o Informativo prestou informações 1,703 vezes, 
traduzindo um decréscimo de 32,3% face ao ano transacto. 

 圖圖圖圖 1 - 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 
GRÁFICO 1 - Informações prestadas nos últimos 5 anos 
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  最多市民諮詢的事項為解僱，佔 33.1%，其次為工資及強制性假日，分別佔 11.8%及 14.4%。 
 

O maior número de informações solicitadas incidiu sobre os 
despedimentos com 33,1%, seguindo-se os salários e os 
feriados obrigatórios, com 11,8% e 14,4%, respectivamente. 

 

 表表表表 1 - 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 

QUADRO 1 - 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 

Incidên-
cias 

工人人次工人人次工人人次工人人次 
Nº de 

trabalha-
dores 

次數次數次數次數 
Incidên-
cias 

僱主人次僱主人次僱主人次僱主人次 
Nº de 

emprega-
dores 

諮詢數目諮詢數目諮詢數目諮詢數目 
Total das 
incidências 

諮詢總人次諮詢總人次諮詢總人次諮詢總人次    
Total de 
pessoas 
(físicas) 

informadas 工作時間 Duração de Trabalho 28 28 2 4 30 32 週假 Descanso Semanal 87 89 2 2 89 91 年假 Descanso Anual 135 139 13 13 148 152 強制性假日 Feriados Obrigatórios 234 241 12 12 246 253 工資 Salários 189 189 12 15 201 204 津貼 Subsídios 7 9 2 2 9 11 停工 Suspensões 50 58 3 4 53 62 解僱 Despedimentos 546 548 17 17 563 565 婦女的解僱(勞工法第 
37條 ) Desped.Mulheres (Art°37°) 19 21 2 2 21 23 分娩假 Licença de Maternidade 32 37 3 3 35 40 童工 Trabalho de Menores 5 5 0 0 5 5 保險 Seguro 9 9 11 11 20 20 工作意外 Acidentes de Trabalho 37 38 3 3 40 41 職業病 Doenças Profissionais 2 2 0 0 2 2 向社會保障基金供款 Contrib. para F.S.S. 13 14 1 2 14 16 工作合約及有關事項 Contrat.Trab./ Figuras Afins 14 16 1 1 15 17 結業 Encerramentos 13 15 3 3 16 18 雙糧 13o Mês 24 24 3 4 27 28 其他 Outros 161 163 8 12 169 175 總數總數總數總數        TOTAL    1,605 1,645 98 110 1,703 1,755 

 僱主及工人的諮詢共 1,755人次，其中工人佔 93.7%，僱主佔 6.3%。與 2001 年的 2,566 諮詢總人次比較，
2002年有 31.6%的降幅。 
 

O número total de indivíduos que consultaram o Informativo atingiu 
os 1,755, sendo 93,7% trabalhadores e 6,3% empregadores. 
Quando comparado este valor com o registado em 2001 (2,566 
pessoas físicas), constatou-se um decréscimo de 31,6%. 
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 諮詢人士中不論工人或僱主，均以從事酒店及同類場所和紡織、製衣及針織業這兩個行業為主，共佔總數的 63.9%。 
 

A maior parte das pessoas que solicitaram informações, quer 
trabalhadores quer empregadores, laboravam principalmente no 
sector Hoteleiro e Similares, seguido do sector Têxtil, Vestuário 
e Malhas. 

 表表表表 2 - 按行業劃分的諮詢人次按行業劃分的諮詢人次按行業劃分的諮詢人次按行業劃分的諮詢人次 

QUADRO 2 - Pessoas informadas por sector de actividade 行行行行 業業業業    
Ramo de actividade económica    工工工工 人人人人 人人人人 次次次次    

Tralhadores 

僱僱僱僱 主主主主 人人人人 次次次次    
Emprega-
dores 

總總總總 數數數數
TOTAL 紡織、製衣及針織業 Ind. Têxtil, Vestuário e Malhas 466 29 495 玩具業 Ind. de Brinquedos 33 0 33 人造花業 Ind. Flores Artificiais 4 0 4 冶金業 Ind. Metalúrgica 8 0 8 電子及電器業 Ind. Eléctrica e Electrónica 30 2 32 木材業 Ind. de Madeiras 5 0 5 建築及公共工程業 Construção Civil e Obras Públicas 80 3 83 酒店業及同類場所 Hotelaria e Similares 599 28 627 批發及零售業 Comércio por Grosso e Retalho 147 23 170 運輸業 Transportes 28 0 28 旅遊業及旅行社 Agências de Viagens e Turismo 36 3 39 美容院 Salões de Beleza 16 2 18 其他 Outros 193 20 213 總數    TOTAL 1,645 110 1,755   

� 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時的投訴。  Um outro serviço prestado pelo Informativo é a aceitação de 

reclamações dos trabalhadores que sentem os seus direitos 
postergados. 

 圖圖圖圖 2 - 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 

GRÁFICO 2 – Reclamações recebidas nos últimos 5 por anos 
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 與 2001 年相比，投訴的工人人數大幅上升 293.3%，然而，投訴的數目僅上升 5.5%。 
Comparativamente ao ano de 2001, verificou-se um aumento 
de 293,3% no número de trabalhadores reclamantes, no 
entanto o número de reclamações aumentou apenas  5,5%. 
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 按投訴個案數目分析，以酒店業及同類場所佔最多，達 35.7%；其次是紡織、製衣及針織業，佔 28.2%；再次之為零售業，建築及公共工程業，分別佔 9.7%及

4.7%。 

Analisando o número de reclamações, verifica-se que a 
indústria hoteleira e similares ocupou a primeira posição com 
35,7%, seguindo-se a Indústria Têxtil, Vestuário e Malhas com 
28,2%; em terceiro lugar, foi o Comércio a Retalho, seguido da 
Construção Civil e Obras Públicas com 9,7% e 4,7%, 
respectivamente. 

 在接受的 1,420 宗投訴中，共有 8,956 名工人(8,274 名本地工人和 682 名外地工人)，對一個或多個事項提出了
21,235 次的投訴。投訴的事項以週假，強制性假日及年假為多，分別佔總數的 28.9%， 28.8%及 28.7%。 

Em 2001, foram apresentadas 1,420 reclamações participadas 
por 8,956 trabalhadores (sendo 8,274 residentes  e 682 não 
residentes), as quais incidiram sobre um ou diversos assuntos, 
num total de 21,235 incidências, de que se realçam pelo 
elevado número as relativas a Descanso Semanal, Feriados 
Obrigatórios e Descanso Anual, abrangendo 28,9%, 28,8% e 
28,7%, respectivamente. 

 
 表表表表 3 - 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 

QUADRO 3 - Incidências das Reclamações relativamente a cada assunto e origem dos trabalhadores 事項事項事項事項    
ASSUNTOS 次數次數次數次數    

Nº  de 
incidências 

本地工人本地工人本地工人本地工人 人次人次人次人次 
TR’s 

外地工人外地工人外地工人外地工人 人次人次人次人次 

TNR’s 

人次總數人次總數人次總數人次總數    
Total 工作時間 Duração de Trabalho 56 63 158 221 週假 Descanso Semanal 6,147 6,308 173 6,481 年假 Descanso Anual 6,097 6,284 165 6,449 強制性假日 Feriados Obrigatórios 6,113 6,357 84 6,441 工資 Salários 623 915 400 1,315 津貼 Subsídios 18 15 8 23 停工 Suspensões 132 374 114 488 解僱 Despedimentos 516 903 82 985 婦女的解僱 (勞工法第  37 Desped. Mulheres (Art°37) 1 0 1 1 童工 Trabalho de Menores 0 0 0 0 保險 Seguro 1 1 0 1 在社會保障基金登記 Inscrição no F.S.S. 16 20 4 24 工作意外 Acidentes de Trabalho 5 5 0 5 職業病 Doenças Profissionais 8 8 0 8 向社會保障基金供款 Contrib. F.S.S. 256 323 48 371 結業 Encerramentos 22 71 0 71 雙糧 13o Mês 117 204 81 285 其他 Outros 1,107 1,308 231 1,539 總數總數總數總數                Total    21,235 23,159 1,549 24,708 

 
 投訴個案所要求的追討主要是與金錢性質有關，且一如往年，對其他方面的權利，例如對工作的衛生與安全條件，仍然鮮有投訴。 
 
 
 
 顯然，需要繼續加強宣傳工作，特別是對容易發生嚴重工作意外的工種，向工人灌輸有關工作衛生安全的知識，既預防工作意外的發生，也保障工人自身的權益。  

As reivindicações contidas nas reclamações são sobretudo de 
carácter pecuniário, continuando a verificar-se, à semelhança 
dos anos anteriores, um desinteresse por outros direitos, tais 
como condições de higiene e segurança em que são exercidas 
as funções no local de trabalho. 
 
 
É notório que há necessidade de continuar a reforçar a 
divulgação, principalmente nos sectores onde facilmente 
ocorrem graves acidentes de trabalho, sensibilizando os 
trabalhadores sobre a higiene e segurança ocupacional, de 
modo a prevenir acidentes de trabalho e, por outro lado garantir 
os seus próprios direitos. 
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 從投訴工人從事的行業分析，主要來自博彩業，佔

66.1%，其次為酒店業及同類場所，以及紡織業、製衣及針織業，分別佔 8.5%及 8.2%。 
 
 
 

2002 年本地及外地工人之投訴人數，相對 2001 年的
2,092 名及 185 名，分別上升 295.5%及 268.6%。 

Analisando o sector onde os trabalhadores reclamantes 
laboravam, verificou-se que os do sector de jogos de fortuna e 
azar ocuparam a primeira posição com 66,1%, seguindo-se os 
da Hotelaria e Similares com 8,5%; em terceiro lugar, foram os 
da Indústria Têxtil, Vestuário e Malha com 8,2%.  
 
Comparativamente ao ano transacto, o número de 
trabalhadores reclamantes, quer residentes (2,092), quer não 
residentes (185), aumentaram 295,5% e 268,6%, 
respectivamente. 

 
 表表表表 4 - 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 

QUADRO 4 - Trabalhadores reclamantes por ramos de actividade económica 行行行行    業業業業    
Ramos de actividade económica    本地工人本地工人本地工人本地工人    

TR’S 
外地工人外地工人外地工人外地工人    
TNR’S 

總總總總 數數數數    
TOTAL 紡織、製衣及針織業 Indústria Têxtil, Vestuário e Malhas 502 228 730 玩具業 Indústria de Brinquedos 98 18 116 電子及電器業 Indústria Eléctrica e Electrónica 7 5 12 建築及公共工程 Construção Civil e Obras Públicas 215 61 276 酒店業及同類場所 Hotelaria e Similares 690 68 758 零售業 Comércio a Retalho 395 14 409 運輸業 Transportes 241 46 287 博彩活動 Actividades de jogos de fortuna e azar 5,919 0 5,919 旅行及旅遊社服務 Agências de Viagem 22 25 47 其他 Outros 185 217 402 總數    Total 8,274 682 8,956 

 
 
� 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 recebidos 
 
 
2002 年接受處理的個案共有 2,697 宗(包括勞資糾紛及工作意外申報)，加上 2002 年 1 月 1 日仍待處理的 491宗，合共有 3,188 宗。 
 
 關於 2002 年接受處理的 2,697 宗個案，情況如下： 

No ano de 2002, foram recebidos na Inspecção do Trabalho, 
2,697 processos para tratamento (compreendendo conflitos 
laborais e participações de acidentes de trabalho) que, 
acrescidos aos 491 pendentes, em 1 de Janeiro de 2002, 
perfazem um total de 3,188. 
 
O enquadramento dos 2,697 processos iniciados em 2002 é o 
seguinte: 
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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.................................... 

� 由勞工事務稽查廳作主動 

Por iniciativa do DIT ....................................................... 

� 因法律規定(輸入外地勞工) 

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

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades ................................. 

 

 

 

 

 

1,420 

 
486 

 
1 

 

790 

 

 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 à intervenção em geral ...................................... 

� 與外地勞工有關 

Relativo à mão-de-obra .................................................. 

� 涉及各種稽查行動 

Relativo a acções inspectivas  ........................................ 

 展開工作的性質展開工作的性質展開工作的性質展開工作的性質：：：： 

Quanto à natureza da actividade a desenvolver:  

 

� 所有個案均屬稽查性質 

Eram todos de natureza inspectiva 

 

 

 

 

 

   2,543 
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 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: 

  

� 工作意外申報 

Participação de Acidentes de Trabalho ......................... 

� 解僱 

Despedimentos .............................................................. 

� 工資 

Salários ........................................................................... 

� 工作衛生與安全 

Higiene e Segurança no Trabalho ................................... 

� 年假 

Descanso Anual ............................................................. 

� 強制性假日 

Feriados Obrigatórios ..................................................... 

� 週假 

Descanso Semanal ........................................................ 

� 社保供款 

Contribuições para F.S.S. ............................................... 

 

 

 

 

 

790 

 

492 

 

535 

 
398 

 

184 

 

195 

 

230 

 

210 
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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 
 
2002 年完成的個案有 2,668 宗，涉及 3,614 名工人，他 們 對 一 個 或 多 個事項提出投訴或舉報，總數為
3,821 項次。  
 
 

No ano de 2002, a Inspecção do Trabalho concluiu 2,668 
processos, tendo abrangido 3,614 trabalhadores que 
reclamaram ou participaram um ou mais assuntos, perfazendo 
um total de 3,821 incidências em assuntos. 
 情況如下： Enquadramento dos Processos: 

 個案來源個案來源個案來源個案來源：：：： 

Quanto à origem dos casos: 
 

� 應工人要求 

Por solicitação dos trabalhadores ....................................... 

� 由勞工事務稽查廳作主動 

Por iniciativa do DIT .......................................................... 

� 因法律規定(輸入外地勞工) 

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

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades ..................................... 
 關於參與的範圍關於參與的範圍關於參與的範圍關於參與的範圍：：：： 

Quanto ao contexto da intervenção:  
 

� 涉及一般的參與工作 

Relativo a intervenção em geral .......................................... 

� 與外地勞工有關 

Relativo a mão-de-obra ...................................................... 

� 涉及各種稽查行動 

Relativo a acções inspectivas............................................. 

 

 

 

 

 

1,360 

 
697 

 

5 

 
606 

 

 

 

 

2,306 

 

354 

 

8 

 
 
 表表表表 5 - 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 

QUADRO 5 – Estatísticas mais relevantes dos assuntos tratados  
e trabalhadores envolvidos ( pessoas físicas ) 事項事項事項事項    

ASSUNTOS 
已處理已處理已處理已處理事項的次數事項的次數事項的次數事項的次數 
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 

envolvidos (pessoas físicas) 工作意外申報  Acidentes de Trabalho 887 887 解僱  Despedimentos 555 1,216 工資  Salários 562 1,422 一 般 稽 查  ( 調 查 是否遵守勞工法例 )  
Inspecção Geral (averiguação do 
cumprimento da legislação laboral) 358 3 年假  Descanso anual 201 563 強制性假日  Feriados Obrigatórios 196 442 週假  Descanso semanal 244 527 社保供款 Contribuições para o F.S.S. 162 238 
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 無論是本地工人或外地工人，已處理的事項均以涉及工資所佔的人次最多。  Os trabalhadores, tanto residentes como não residentes, 

envolvidos em assuntos relacionados com o salário abrangeram 
a maior parte dos assuntos tratatos. 

 圖圖圖圖 3 - 按事項劃分涉及的工人人次按事項劃分涉及的工人人次按事項劃分涉及的工人人次按事項劃分涉及的工人人次 ( 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) 
GRÁFICO 3 - Trabalhadores abrangidos por assuntos (valores mais significativos) 

58
131

313

1109

169

1047

178

709

505
396

0

200

400

600

800

1000

1200

本地工人  Residentes 外地工人  N. Residentes工資 Salários 解僱 Despedimentos 工傷 Acidentes de Trabalho年假 Descanso Anual 週假 Descanso Semanal

 
 

 與 2001 年相比，完成個案及調查場所的數目分別上升 101.7%和 20.7%。 
  Comparativamente ao ano de 2001, constatou-se um acréscimo de 

101,7% e 20,7%, respectivamente, no número de processos 
concluídos e estabelecimentos inspeccionados. 

 圖圖圖圖 4 - 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 
GRÁFICO 4 - Processos concluídos e estabelecimentos inspeccionados 

nos últimos 5 anos 
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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 3,356 宗違法 行 為 ， 數字較 2001 年 的 2,637 宗 上 升
27.3%。 Na actividade inspectiva desenvolvida nos processos 

concluídos, foram detectadas 3,356 infracções, traduzindo um 
aumento de 27,3% quando comparado com as 2,637 infracções 
registadas no ano de 2001. 
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 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，涉及次數較多的有： 

Quanto aos assuntos, pelo elevado número há a destacar: 
 

� 強制性假日 
Feriados Obrigatórios ............................................................. 
 

� 年假 
Descanso Anual ..................................................................... 
 

� 工資 
Salários .................................................................................. 
 

� 解僱 
Despedimentos ....................................................................... 

 
 
 
 

266 
 
 

497 
 
 

900 
 
 

634 
 關於違法行為方面關於違法行為方面關於違法行為方面關於違法行為方面：：：： 
Quanto à natureza das infracções: 

 
� 因不遵守金錢性質的權利 

Por incumprimento de direitos de natureza pecuniária …......... 
 

� 不涉及金錢補償的違法行為 
Infracções que não envolvem reparação 
pecuniária ............................................................................... 

 受約束行為的上訴受約束行為的上訴受約束行為的上訴受約束行為的上訴：：：： 
 Quanto ao recurso a actuação coerciva: 

 
� 自願補償 

Foram reparadas voluntariamente ........................................... 
 

� 經違例起訴 
Foram objecto de auto de transgressão ….…….........……..….. 

 

 
 
 
 
 

3,270 
 

 
 

86 
 
 
 

 

 

2,924 
(87.1%) 

 
432 

(12.9%) 
 表表表表 6 - 按事項與所涉工人人次劃分的違法行為按事項與所涉工人人次劃分的違法行為按事項與所涉工人人次劃分的違法行為按事項與所涉工人人次劃分的違法行為 

QUADRO 6 - Infracções verificadas relativamente a cada assunto e trabalhadores envolvidos 事項事項事項事項 
ASSUNTOS 

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 本地本地本地本地 
TR’S 

外地外地外地外地 
TNR’S 

本地本地本地本地 
TR’S 

外地外地外地外地 
TNR’S 

本地本地本地本地 
TR’S 

外地外地外地外地 
TNR’S 工作時間 Duração de Trabalho   25 0 7 0 18 0 週假     Descanso Semanal   263 35 121 35 142 0 年假 Descanso Anual    497 44 354 44 143 0 強制性假日 Feriados Obrigatórios   266 65 142 65 124 0 工資     Salários    900 154 626 154 274 0 津貼      Subsídios    9 4 7 4 2 0 停工 Suspensões    222 46 157 31 65 15 解僱     Despedimentos    634 40 372 40 262 0 婦女的解僱(第 37條)      Desp. Mulheres (Arto.37) 2 0 0 0 2 0 分娩假 Licença Maternidade    6 0 1 0 5 0 結業        Encerramento 18 0 18 0 0 0 保險       Seguro 7 0 4 0 3 0 工作衛生與安全 Higiene e Segurança no Trab. 5 0 2 0 3 0 向社會保障基金供款 Contrib. para F.S.S.    36 0 35 0 1 0 雙糧        13° Mês 3 1 3 1 0 0 其他     Outros    31 43 24 43 7 0 總數總數總數總數    TOTAL 2,924 432 1,873 417 1,051 15 

3,356 2,290 1,066 
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 圖圖圖圖    5    ----    最近五年有關最近五年有關最近五年有關最近五年有關解僱的違法行為解僱的違法行為解僱的違法行為解僱的違法行為    

GRÁFICO 5 - Infracções por despedimentos nos últimos cinco anos 
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 有關解僱的違法行為數字與 2001 年相比下降了 10.8%。   O número de infracções por despedimento sofreu uma redução na 
ordem dos 10,8%, comparativamente ao ano de 2001. 
 

 圖圖圖圖 6 - 最近五年有關衛生安全的違法行為最近五年有關衛生安全的違法行為最近五年有關衛生安全的違法行為最近五年有關衛生安全的違法行為 
GRÁFICO 6 - Infracções às normas de Higiene e Segurança  

nos últimos cinco anos  
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 有關不遵守建築安全與衛生章程的個案數字，
2002 年與 2001 年相比，下降了 82.8%。   Relativamente à não observância das normas do Regulamento 

de Higiene e Segurança no Trabalho da Construção Civil, 
verificou-se, em 2002, um decréscimo na ordem de 82,8% em 
relação ao ano de 2001. 
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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償工作意外及職業病引致的賠償工作意外及職業病引致的賠償工作意外及職業病引致的賠償金額金額金額金額 

� 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 2002年下降至 38,906,865.45元(澳門元，下同)，總額較 2001 年的下降 43.6%，其中自願支付佔
53.3%(20,747,359.00 元)，其餘 46.7%是經由違例起訴處理 (18,159,506.45 元 )，兩者金額分別較 2001 年下降
56.4%及 15.0%。 

O valor global das indemnizações apuradas resultantes de 
infracções e de indemnizações por acidentes de trabalho e 
doenças profissionais atingiu, em 2002, o montante de 
MOP$38,906,865.45, representando uma diminuição de 43,6% 
em comparação com o ano transacto, sendo 53,3% reparações 
voluntárias (MOP$20,747,359.00) e os restantes 46,7% objecto 
de autos de transgressão (MOP$18,159,506.45), o que significa 
um decréscimo de 56,4% e 15,0%  face ao ano de 2001, 
respectivamente. 

  從下表看到，因工資而須賠償的金額最高，其次是解僱。 
Da análise do quadro seguinte, constata-se que o valor mais 
elevado das indemnizações incidiu sobre os salários, seguindo-
se os despedimentos. 
 

 表表表表 7 - 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(澳門元澳門元澳門元澳門元) 
QUADRO 7 - Valor das indemnizações apuradas relativamente a cada assunto (Mop) 

 事事事事 項項項項 
小小小小 結結結結 

SUBTOTAL 
自自自自 願願願願 補補補補 償償償償 
REP.VOL. 

經經經經 違例違例違例違例起起起起 訴訴訴訴 
OBJ. AUTO 

ASSUNTOS 本地工人本地工人本地工人本地工人 
TR’S 

外地工人外地工人外地工人外地工人 
TNR’S 

本地工人本地工人本地工人本地工人 
TR’S 

外地工人外地工人外地工人外地工人 
TNR’S 

本地工人本地工人本地工人本地工人 
TR’S 

外地工人外地工人外地工人外地工人 
TNR’S 工作時間 Duração de Trabalho   278,259.00 0.00 14,319.00 0.00 263,940.00 0.00 週假 Descanso Semanal   6,256,455.00 60,120.00 1,279,355.00 60120.00 4,977,100.00 0.00 年假     Descanso Anual    1,327,511.00 85,903.00 892,124.00 85,903.00 435,387.00 0.00 強制性假日     Feriados Obrigatórios   938,944.00 47,251.00 564,351.00 47,251.00 374,593.00 0.00 工資     Salários    10,302,567.00 310,709.00 6,641,737.00 310,709.00 3,660,830.00 0.00 津貼     Subsídios    34,667.00 8,095.00 10,295.00 8,095.00 24,372.00 0.00 停工     Suspensões    841,731.00 89,924.00 514,031.00 49,393.00 327,700.00 40,531.00 解僱     Despedimentos    8,108,924.00 207,050.00 3,712,110.00 207,050.00 4,396,814.00 0.00 婦女的解僱 (第 37條) 

Desp. Mulheres (Art. 37o) 
27,461.00 0.00 0.00 0.00 27,461.00 0.00 分娩假   Licença Maternidade 43,639.00 0.00 2,415.00 0.00 41,224.00 0.00 向社保供款  Contrib. para o F.S.S 12,980.00 0.00 12,980.00 0.00 0.00 0.00 保險     Seguro 20,147.00 0.00 17,480.00 0.00 2,667.00 0.00 工作衛生與安全    

Higiene e Segurança no Trab. 
7,168.00 0.00 3,500.00 0.00 3,668.00 0.00 雙糧    13° Mês 20,842.00 3,250.00 10,205.00 3,250.00 10,637.00 0.00 其他     Outros    432,847.45 25,609.00 62,053.00 25,609.00 370,794.45 0.00 違違違違 法法法法 金金金金 額額額額 總總總總 數數數數 

Total por infracções 
28,654,142.45 837,911.00 13,736,955.00 797,380.00 14,917.187.45 40,531.00 

29,492,053.45 14,534,335.00 14,957,718.45 

 
 結結結結 算算算算 金金金金 額額額額  

APURADAS 
已已已已 付付付付 金金金金 額額額額 
PAGAS  

欠欠欠欠 付付付付 金金金金 額額額額 
EM DÍVIDA  工工工工 作作作作 意意意意 外外外外    Acidentes de Trabalho 9,414,812.00 6,213,024.00 3,201,788.00 

 總總總總  數數數數    TOTAL 38,906,865.45 20,747,359.00 18,159,506.45 
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 圖圖圖圖 7 - 最近最近最近最近五五五五年的賠償總額年的賠償總額年的賠償總額年的賠償總額 

GRÁFICO 7 - Evolução das indemnizações apuradas nos últimos cinco anos 
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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 3,426名，其中: 
Pelas indemnizações apuradas foram beneficiados 3,426 trabalhadores, dos 
quais : 

 
� 在違法行為情況下，自願賠償 
Por pagamento voluntário, 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 
   Por casos de acidentes de trabalho ........................................... 
 
� 因職業病而獲得賠償 
Por um caso de doença profissional ......................................... 

 

 
 
 
 
 
2,016  (58,8%) 
 
 

923 (26,9%) 
 
 

487 (14,2%) 
 
 

0     (0%) 
 

 
 圖圖圖圖 8 - 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 (澳門澳門澳門澳門元元元元) 

GRÁFICO 8 - Valor das Indemnizações e trabalhadores beneficiados (MOP) 
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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 dos acidentes de trabalho 

 

 表表表表 8 - 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(澳門元澳門元澳門元澳門元) 
QUADRO 8 - 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     2,537,560.00 2,462,297.00 75,263.00 永久喪失工作能力   Incapacidade Permanente     121,098.00 121,098.00 0 死亡                           Morte     3,746,121.00 1,214,221.00 2,531,900.00 索償醫療費用           Despesas Médicas Reclamadas 3,010,033.00 2,415,408.00 594,625.00 總金額總金額總金額總金額    Total     9,414,812.00 6,213,024.00 3,201,788.00 

 
 
 圖圖圖圖 9 - 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(澳門元澳門元澳門元澳門元) 

GRÁFICO 9 - Evolução das indemnizações apuradas por  

acidentes de trabalho nos últimos cinco anos (MOP) 
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 與 2001 年相比，2002 年因工作意外作出的賠償金額有 1.9%的降幅。  

  Em 2002, o valor das indemnizações por acidentes de trabalho 
sofreu um decréscimo na ordem de 1,9% , comparativamente 
ao ano de 2001. 
 寄往法院申報的工作意外有 99 宗，涉及工人 102名。  

 

Foram enviadas a Tribunal  99 participações de acidentes de 
trabalho, abrangendo 102 trabalhadores. 

� 職業病職業病職業病職業病 

 寄往法院申報的職業病有 2 宗，涉及工人 2 名。  

� Doenças Profissionais 
 
Foram enviadas a Tribunal 2 participações de doença 
profissional, abrangendo 2 trabalhadores. 

 



2002 2002 2002 2002                                                                                                                                           勞工勞工勞工勞工事務稽查事務稽查事務稽查事務稽查廳廳廳廳   ////    DITDITDITDIT 

47 

 

 

 

 
� 科處罰款科處罰款科處罰款科處罰款 � Multas Aplicadas 
 因 654 宗違法行為而向 99 間企業作出 177 宗起訴，科處的罰款總額為 2,289,000 元，金額較
2001 年下降 20.3%。  
 科處罰款的事項以解僱及工資為主，分別佔總數的 50.7%及 17.0%。 

Pelas 654 infracções notificadas a 99 empresas, nos 177 autos 
de transgressão, foram aplicadas multas no montante global de 
MOP$2,289,000.00, traduzindo um decréscimo de 20,3% 
quando comparado com o montante registado em 2001. 
 
As multas aplicadas segundo os assuntos, incidiram sobretudo 
em salários (17,0%) e despedimentos (50,7%). 

 
 表表表表 9 - 按事項所科處的罰款按事項所科處的罰款按事項所科處的罰款按事項所科處的罰款(澳門元澳門元澳門元澳門元) 

QUADRO 9 - Valor das multas aplicadas relativamente a cada assunto (MOP) 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 
VALOR DAS MULTAS 週假 Descanso Semanal 219,000.00 年假 Descanso Anual 168,000.00 強制性假日 Feriados Obrigatórios 130,000.00 工資 Salários 390,000.00 津貼 Subsídios 1,550.00 停工 Suspensão 63,000.00 解僱 Despedimentos 1,160,000.00 分娩假 Licença de Maternidade 19,000.00 保險 Seguro 10,000.00 工作衛生與安全 Higiene e Segurança no Trab. 19,000.00 其他 Outros 109,450.00 總數總數總數總數    TOTAL 2,289,000.00 

 圖圖圖圖 10 – 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(澳門元澳門元澳門元澳門元) 
GRÁFICO 10 - Montante das multas aplicadas nos últimos cinco anos(MOP) 
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 圖圖圖圖 11 - 最近五年執行的各項起訴最近五年執行的各項起訴最近五年執行的各項起訴最近五年執行的各項起訴 

GRÁFICO 11 - Número de autos nos últimos cinco anos 
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 與 2001 年比較，2002 年因違例起訴及工作意外而作的起訴，分別上升 2.3%及 4.2%。   Em 2002 e relativamente ao ano de 2001, os autos de 

transgressão e  autos de participação por acidentes de trabalho 
sofreram acréscimos de 2,3% e 4,2%, respectivamente,. 

 
� 打擊非法工作的聯合行動打擊非法工作的聯合行動打擊非法工作的聯合行動打擊非法工作的聯合行動 � Intervenções em conjunto para combate ao 

trabalho ilegal 
 

2002 年，勞工事務稽查廳聯同治安警察局向 182間企業作出巡查，共發現 125 名非法勞工，13 名外地勞工於非核准的場所工作。   No ano de 2002, nas 182 intervenções feitas pelo DIT em 
conjunto com o Corpo de Polícia de Segurança Pública às 
empresas, foram detectados 125 trabalhadores ilegais, sendo 
que 13 TNR’s encontravam-se a trabalhar em estabelecimentos 
para os quais não tinham sido autorizados. 

 另外，勞工事務稽查廳還聯同經濟局及治安警察局向 136 間企業作出有關外地勞工方面之聯合巡查。   Para além daquelas intervenções, o DIT, conjuntamente com a 
Direcção dos Serviços de Economia e o Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, fez ainda intervenções relacionadas com os 
TNR’s a 136 empresas. 

 
 
� 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 DO DIT 
 
2002 年本廳還展開了以下工作：  Durante o ano de 2002, este Departamento desenvolveu ainda o 

seguinte trabalho: 
 

1.  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；  

 

2.  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；  

 

3.  參與草擬  “勞動訴訟法典”方案小組；  

 
4.  草擬有關勞工事務稽查廳內部規章之法規方  案；  

 

1. Análise e parecer sobre reclamações e recursos dos 
despachos proferidos no âmbito do DIT; 

 
2. Emissão de pareceres e elaboração de respostas sobre 

questões de ordem jurídica levantadas pelos 
empregadores e trabalhadores; 

 
3. Participação no grupo de trabalho para a elaboração do 

projecto  de Lei sobre o “Código do Processo de Trabalho” 
 
4. Elaboração de um projecto sobre o Regulamento Interno 

do Departamento de Inspecção do Trabalho; 

 

….. // ….. 
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….. // ….. 

 

5.  草擬有關勞工稽查特別職程及其職業培訓之方案；  

 

6.  透過公司、企業及傳媒宣傳勞動法例；  

 

7.  研究優化勞工事務稽廳內部運作之方案；  

 

 

8.  就本廳向市民提供的各項服務，完成了提供服務承諾的研究及其準備工作，並已在年中正式推行；  

 

9.  對職業介紹所發出執照並進行監察；  

 

10.  參加國際勞工組織在中國深圳舉辦之有關編製國際勞工組織公約年度報告的培訓課程；  

 

11.  參加葡萄牙里斯本舉行關於勞工法之國際研討會；  

 

12. 參加荷蘭海牙舉行關於打擊童工之國際研討會； 

 
13. 參加國際勞工監察組織全體大會及周年大會； 

 
14. 與司法培訓中心合辦課程，為本廳督察提供定期法律培訓。 
 

5. Elaboração de um projecto sobre a “Carreira específica de 
inspector de trabalho e da sua formação profissional”; 

 
 
6. Divulgação da Legislação Laboral através das 

companhias, empresas e orgãos de comunicação social; 
 
7. Estudo do projecto sobre a optimização do funcionamento 

interno do DIT; 
 
 
8. Finalização do estudo para a implementação da Carta de 

Qualidade e sua preparação, relativamente aos vários 
serviços que este Departamento presta à população; 

 
 
9. Licenciamento e fiscalização das actividades das agências 

de emprego; 
 
10. Participação no Curso de Formação sobre “Elaboração 

dos relatórios anuais das convenções da O.I.T.” 
organizada pela O.I.T., em Shenzhen, R. P. da China 

 
11. Participação na Conferência Internacional do Direito de 

Trabalho, em Lisboa, Portugal 

 
12. Participação na Conferência Internacional sobre o 

combate a trabalho de menores (“Combating Child Labour) 
em Haia, Holanda; 

 
13. Participação no Congresso Anual e na Assembleia Geral 

da Associação Internacional da Inspecção do Trabalho; 
 
14. Formação contínua dos inspectores na área jurídica em 

colaboração com o Centro de Formação Jurídica e 
Judiciária. 

 
 總結表總結表總結表總結表 - 有關有關有關有關 2002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 

QUADRO RESUMO - Elementos estatísticos mais relevantes  
referentes à actividade da Inspecção do Trabalho no ano de 2002 

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 ........... 

 

                        1,703 

1.1 提供諮詢服務的總數 

Total de informações prestadas: 

� 工人人次 

A trabalhadores (pessoas físicas) .................................................. 

� 僱主人次 

A empregadores (pessoas físicas) ................................................. 

 

 

 

1,605 

 

98 

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 ............................................................................ 8,274 

� 外地工人 

     Não Residentes ........................................................................ 682 

 

1,420 

 

8,956 

 

 

 

 
 

….. // ….. 
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….. // ….. 

 

2. 於於於於 2002年年年年 1月月月月 1日尚待處理的個案日尚待處理的個案日尚待處理的個案日尚待處理的個案 

Processos Pendentes em 1/1/02 ....................................................................... 

 

491 

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 .......................................................................................... 

 

2,697 

3.1 起因 

Quanto à origem: 

� 應工人要求 

Por solicitação dos trabalhadores ............................................ 1,420 

� 由勞工事務稽查廳作主動 

Por iniciativa do DIT .................................................................... 486 

� 應法例的規定(輸入外地勞工) 

Por determinação legal (Importação de mão-de-obra) ..................  1 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades ............................................ 790 

� 由督察作主動 

Por iniciativa do inspector ............................................................... 0 

 

 

 

 
 

 

4. 完成的個案完成的個案完成的個案完成的個案 

Processos Concluídos ...................................................................................... 

 

2,668 

4.1起因 

Quanto à origem: 

� 應工人要求 

Por solicitação de trabalhadores .............................................. 1,360 

� 由勞工事務稽查廳作主動 

Por iniciativa do DIT .................................................................... 697 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades  ............................................... 5 

� 應法例的規定(輸入外地勞工) 

Por determinação legal (Importação de mão-de-obra) ............... 606 

� 由督察作主動 

Por iniciativa do inspector ............................................................... 0 

 

 

 

 

4.2   涉及的企業數目 

Nº de empresas a que respeitam ............................................................. 

 

923 

4.3 涉及的工人人數 

Nº de trabalhadores abrangidos ............................................................... 

 

3,614 

4.4 查出的違法行為總數 

Total de Infracções verificadas ................................................................ 

� 經自願賠償 

Reparadas voluntariamente ................................................... 2,924 

� 經違例起訴 

Objecto de auto de transgressão .............................................. 432 

 

3,356 

 
 

 

 

4.5 違例起訴數目 

Nº de autos de transgressão levantados .................................................. 

 

177 

4.6 受起訴的企業 

Empresas autuadas ................................................................................. 

 

99 

4.7 罰款(澳門元) 

Multas aplicadas (MOP)........................................................................... 

 

$ 2,289,000.00 
 

….. // …..
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….. // ….. 

 

4.8 因違法行為及工作意外結算的賠償總額(澳門元) 

Total das Indemnizações apuradas em consequência de  

 Infracções sobre Acidentes de Trabalho (MOP)……………….................... 

� 自願繳付 

(違法行為、工作意外及職業病) 

Pagas voluntariamente 

(Infracções, A.T. e D.P.) ................................... $ 20,747,359.00 

� 經違例起訴  

Apuradas em auto de transgressão…... .......... .$ 14,957,718.45 

� 因工作意外欠付(已寄往法院) 

Dívida, por A.T. (remetidas a Tribunal) .............. $ 3,201,788.00 

 

 
$ 38,906,865.45 

 

 
 

 

4.8.1 透過賠償受惠的工人 

Trabalhadores beneficiados pelas indemnizações ................................... 

 

3,426 

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 ................................................ 

 

 

 
887 

 

887 

 

887 

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 .…....… 

 

99 

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 ...................................................... 

 

 

 

9 

 
9 

 

9 

4.11   因職業病申報法院的數目 

Nº de participações a Tribunal - autos de doenças profissionais ............ 

 

2 

4.12   稽查性質的巡查總數 

Total de visitas inspectivas efectuadas .................................................. 

� 日間 

Diurnas  .................................................................................. 3,012 

� 夜間 

Nocturnas ................................................................................. 231 

 

3,243 

4.13   會議數目 

Nº de reuniões realizadas ..................................................................... 

 

4,213 

4.14   書面報告數目 

Nº de informações escritas prestadas .................................................... 

 

5,609 

4.15   寄出公函數目 

Nº de ofícios enviados .......................................................................... 

 

5,803 

4.16   作出的書面通傳令數目 

Nº de notificações escritas efectuadas .................................................. 

 

2,318 

4.17   發出意見書數目(輸入外地勞工) 

Nº de pareceres emitidos (IMO) ............................................................ 

 

 

45 
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工作衛生與安全工作衛生與安全工作衛生與安全工作衛生與安全 

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

 
 

 
� 職業安全與衛生的巡視職業安全與衛生的巡視職業安全與衛生的巡視職業安全與衛生的巡視  � Visitas da Segurança e Saúde 

Ocupacional 
   

� 飲食業飲食業飲食業飲食業 

 
 �  A estabelecimentos de comida 承接 2001 年開展的“酒店、餐廳、酒樓及同類場所”的職業安全與衛生巡視工作，在 2002 年工作衛生暨安全廳共巡視、測量和監察 19 間酒樓及餐廳的工作環境之職業安全衛生狀況。  Dando continuidade ao trabalho de visitas de segurança  e 

saúde ocupacional a “Hotéis, Restaurantes e 

estabelecimentos similares”, iniciado no ano transacto, em 

2002 o DHST inspeccionou, mediu e fiscalizou as condições 

de segurança e saúde ocupacional em 19 restaurantes. 
 
� 工作環境的安全巡視工作環境的安全巡視工作環境的安全巡視工作環境的安全巡視 

 
 � Visitas de segurança a locais de trabalho 

 技術人員在首次巡視時，共提出了 274 項改善建議。至 2002年底，有 8間酒樓及餐廳完成本局所建議的改善項目達 80%，而未能完成的改善項目包括使用個人防護器具、照明及廚房地面積水。  Na primeira inspecção os nossos técnicos propuseram 274 

recomendações. Até finais de 2002, 8 restaurantes tinham 

cumprido as recomendações efectuadas, representando 

80% do total das recomendações. Os itens não cumpridos 

incidiram sobre o equipamento de protecção individual, a 

iluminação e o chão molhado nas cozinhas.  

 

 圖圖圖圖 1 - 改善工作環境安全及衛生的建議改善工作環境安全及衛生的建議改善工作環境安全及衛生的建議改善工作環境安全及衛生的建議 
GRÁFICO 1 - Recomendações de Segurança e Saúde nos locais de trabalho 
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其他建議 Outros

凍房 Câmara Frigorífica

高壓及易燃氣樽 Utilização de Botijas de Gás

機器使用的安全 Utilização Segura de Máquinas

噪音 Ruído

刀具的使用及擺放 Utilização/Arrumação Utensílios Cortantes

食物升降機 Montacargas

灼熱器皿及灼熱食物的處理 Manuseamento Produtos/Objectos Quentes

通風 Ventilação

防火 Prevenção de Incêndios

化學物品的使用 Substâncias Químicas

照明 Iluminação

用電安全 Riscos Eléctricos

工作場所的環境 Local de Trabalho

共：274 項次建議
Total: 274 recomendações
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� 工作環境的職業衛生測量和監察工作環境的職業衛生測量和監察工作環境的職業衛生測量和監察工作環境的職業衛生測量和監察  � Medição e fiscalização das condições de saúde 

ocupacional nos ambientes de trabalho 
   
� 照明度測量  � Medição da iluminação 

   共進行 61 次照明度測量。在 37 次的首次測量中，32個測量點(86.5%)的照明度低於 300 勒克司的標準。在
24 次的複檢測量中，8 個測量點(25%)已作出改善，其餘未能作出改善多因天花板被燻黑，光線受櫃或柱位所阻擋。 

 Foram realizadas 61 medições da iluminação. Os resultados 

mostraram que em 37 medições iniciais, 32 (86,5%) 

estavam abaixo do nível de referência (300 Lux). Em 24 

medições de acompanhamento, 8 (25%) tinham já 

melhorado. As que não melhoraram apontam como razões o 

facto de o tecto estar preto com o fumo, a luz ser bloqueada 

pelas prateleiras ou pelas colunas da estrutura do edifício. 

   
�  職業性噪音評估  � Avaliação do Ruído Ocupacional 

   在炒爐位置進行 26 次職業性噪音測量，其中有 13 個
(50%)及 3 個(11.5%)的噪音聲級分別超過經七月十二日第 34/93/M號法令核准的《適用於職業性噪音的法律制度》所規定的警戒聲級及極限聲級；這表示廚工在日常的工作中受到職業噪音的影響。  Foram realizadas 26 medições de ruído ocupacional na zona 

dos fogões. Os resultados mostraram que 13 (50%) estavam 

acima do Nível de Alerta e 3 (11,5%) estavam acima do 

Nível Limite de Exposição, estipulado pelo Regime Jurídico 

aplicável ao Ruído Ocupacional, aprovado pelo D.L. n° 

34/93/M. Isto significa que os trabalhadores que laboram nas 

cozinhas foram afectados diariamente pelo ruído 

ocupacional. 
   
�  熱壓力監測  � Fiscalização do Ambiente Térmico 

   在 23個工作地點進行測量，其中 14個(60.9%)的濕黑球溫度指數不超過 26.7°C，其餘 9 個的濕黑球溫度指數因超過 26.7°C 而被建議需改善作息時間的比例，以免廚工因長時間在熱環境工作而影響健康。  Foram realizadas 23 medições em locais de trabalho, das 

quais 14 (60,9%) estavam dentro do limite máximo de 

exposição – 26,7°C - quando utilizado o Wet Bulb Globe 

Temperature Index (WBGT). Os restantes 9 locais 

encontravam-se acima do limite de referência WBGT 

(26,7°C), necessitando de melhorar o coeficiente 

trabalho/descanso dos trabalhadores, para evitar que a 

saúde dos trabalhadores seja prejudicada por estes 

laborarem, durante um longo período, na cozinha e num 

ambiente com altas temperaturas. 
   
�  空氣質素監測  � Medição da Qualidade do Ar  

   主要在炒爐位置抽取 18 個空氣樣本。當中只有 1 個
(5.6%) 樣 本 測 出 含 有 多 環 芳 烴 (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons, PAH)中(Naphthalene)的成份，但含的濃度(0.5ppm) 並不超過美國政府工業衛生專家協會所制定的職業衛生閾限量  – 時量平均值 (TLV-TWA) 的
10ppm。 

 Foram recolhidas 18 amostras do ar, sobretudo na zona dos 

fogões. Os resultados mostraram que apenas 1 delas (5,6%) 

continha Naftaleno, incluído no grupo dos Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos-HPA, embora a sua concentração 

(0,5 ppm) fosse inferior àquela preconizada pela American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists-ACGIH: 

TLV-TWA, que é de 10 ppm. 
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� 超級市場超級市場超級市場超級市場  � A supermercados  
   
2002年 11月，開展超級市場工作環境安全與衛生的巡視工作。在 2 間大型超級市場進行首次巡視及對 6 個測量點進行照明度測量，其中有 4 個測量點(66.7%)的照明度低於 300 勒克司。對此項巡查工作，本局已發函提出 19 項有關改善工作環境的整潔及管理、貨品堆放及照明的建議。 

 Em Novembro de 2002, O DHST deu início às visitas de 

segurança e saúde nos locais de trabalho. Para tal, foram 

feitas inspecções iniciais e 6 medições da iluminação em 2 

supermercados de grande dimensão, sendo que 4 medições 

de iluminação estavam abaixo dos 300 Lux. Portanto, o 

DHST emitiu ofícios, prestando 19 recomendações nas 

áreas da gestão e limpeza do ambiente de trabalho, 

armazenamento dos bens e iluminação. 
 
� 在工作場所推動並輔助安全事務部門在工作場所推動並輔助安全事務部門在工作場所推動並輔助安全事務部門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及安全委員會之發展工作及安全委員會之發展工作及安全委員會之發展工作 

 � Promoção e apoio ao desenvolvimento 
do trabalho dos Serviços para os 
Assuntos de Segurança e as Comissões 
de Segurança nos locais de trabalho 

   

� 根據根據根據根據 3月月月月 22日第日第日第日第 11/99/M號法令號法令號法令號法令，，，，參與參與參與參與工業場所准照檢查委員會工作工業場所准照檢查委員會工作工業場所准照檢查委員會工作工業場所准照檢查委員會工作 

 

 �  Participação, nos termos do D.L. n° 11/99/M 
de 22 de Março, na Comissão de Vistorias de 
Licenças a Estabelecimentos Industriais  

   本廳技術人員參與由經濟局統籌之工業場所准照檢查委員，聯合經濟局、消防局及民政總署等部門，對工業場所共進行 330次檢查。其中首次檢查 77次，確認檢查 207次，複認檢查 30次，投訴檢查 16次。  Os técnicos do DHST, participaram na Comissão de 

Vistorias a Estabelecimentos Industriais coordenada pela 

Direcção dos Serviços de Economia, a qual integra também 

o Corpo de Bombeiros e o Instituto para os Assuntos Cívicos 

e Municipais. No ano de 2002, a Comissão de Vistorias 

efectuou 330 vistorias, sendo : 77 rastreios iniciais, 207 de 

confirmações, 30 de revisões e 16 de queixas. 

 在進行巡視時，技術人員根據第 57/82/M號法令所核准的《工業場所衛生與工作安全總章程》內容向有關工業場所提出 692 項次改善工作環境的衛生和安全條件的建議。 

 Durante as visitas, os técnicos prestaram 692 
recomendações para a melhoria da higiene e segurança no 

trabalho, nos termos do Regulamento Geral de Higiene e 

Segurança no Trabalho dos Estabelecimentos Industriais - 

D.L.n° 57/82/M.  

 圖圖圖圖 2 - 建議改善工作環境衛生和安全的項目建議改善工作環境衛生和安全的項目建議改善工作環境衛生和安全的項目建議改善工作環境衛生和安全的項目 
GRÁFICO 2 - Recomendações de Higiene e Segurança 
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個人防護用具Prot. Individual
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共：692 項次建議
Total: 692 Recomendações
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� 根據根據根據根據 9月月月月 19日第日第日第日第 58/90/M號法令號法令號法令號法令，，，，參與參與參與參與從事藥物業活動准照檢查委員會工作從事藥物業活動准照檢查委員會工作從事藥物業活動准照檢查委員會工作從事藥物業活動准照檢查委員會工作 

 � Participação na Comissão de Vistorias de 
Licenças a estabelecimentos do ramo 
farmacêutico, nos termos do D.L. n° 
58/90/M, de 19 de Setembro 

   本廳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，聯合消防局對 23 間從事藥物業活動場所進行巡視達 30次。 

 Os técnicos do DHST, participaram na Comissão de 

Vistorias a estabelecimentos do ramo farmacêutico, 

coordenada pela Direcção dos Serviços de Saúde, que 

integra também o Corpo de Bombeiros, tendo efectuado 30 

vistorias a 23 estabelecimentos daquele ramo. 
   表表表表 1 - 藥物業活動場所的類別及巡視次數藥物業活動場所的類別及巡視次數藥物業活動場所的類別及巡視次數藥物業活動場所的類別及巡視次數 

QUADRO 1 - Distribuição de estabelecimentos do ramo farmacêutico e n° de vistorias 活活活活 動動動動 場場場場 所所所所 
Actividade farmacêutica 

場場場場 所所所所 數數數數 目目目目 
Número de estabelecimentos 

巡巡巡巡 視視視視 次次次次 數數數數 
Número de vistorias 藥物產品的出入口及批發商號 (CAM 51394) 

Firmas de importação, exportação e venda por grosso de 

produtos farmacêuticos (CAM 51394)  

11 17 中藥藥房 (CAM 52312) 

Farmácias Tradicionais Chinesas (CAM 52312) 
7 8 西藥房 (CAM 52311) 

Farmácias Ocidentais (CAM 52311) 
5 5 總數總數總數總數 

TOTAL 
23 30 

 

� 根據根據根據根據 4月月月月 1日第日第日第日第 16/96/M號法令號法令號法令號法令，，，，參與酒參與酒參與酒參與酒店店店店、、、、餐廳餐廳餐廳餐廳、、、、酒樓及同類場所活動准照檢酒樓及同類場所活動准照檢酒樓及同類場所活動准照檢酒樓及同類場所活動准照檢查委員會工作查委員會工作查委員會工作查委員會工作 

 � Participação na Comissão de Vistorias de 
Licenças a Hotéis, Restaurantes e similares, 
nos termos do D.L. n° 16/96/M, de 1 de Abril  

   

� 本廳技術人員參與由旅遊局統籌之酒店、餐廳、酒樓及同類場所活動准照檢查委員，聯合衛生局、消防局、民政總署和土地工務運輸局，向申請准照和延續准照且僱用三十名以上僱員的酒樓、舞廳、酒吧及卡拉 OK進行了 6次檢查。所有檢查之工作環境，其安全及衛生條件均符合第 37/89/M號法令《商業場所，辦事處場所及勞務場所之衛生與安全總規章》的要求。 

 � Os técnicos do DHST participaram na Comissão 

coordenada pela Direcção dos Serviços de Turismo, 

a qual integra também a Direcção dos Serviços de 

Saúde, o Corpo de Bombeiros, o Instituto para os 

Assuntos Cívicos e Municipais, a Direcção dos 

Serviços de Obras Públicas e Transportes, tendo 

realizado 6 vistorias a restaurantes, salões de 

dança, bares e karaokes que empregam mais de 30 

trabalhadores. Os resultados das vistorias sobre o 

ambiente de trabalho demonstraram que as 

condições higiene e de segurança estavam em 

conformidade com as exigências previstas no 

Regulamento Geral de Higiene e Segurança do 

Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de 

Escritórios e Serviços (D.L. n° 37/89/M). 
   

� 本廳技術人員參與由民政總署統籌，聯合土地工務運輸局、衛生局及消防局，向 1 間僱用三十名以上僱員的飲食場所進行檢查，其工作環境的安全及衛生條件均符合第 37/89/M號法令的要求。 

 

 � Os técnicos do DHST participaram na Comissão 

coordenada pelo IACM, a qual integra também os 

SSM, o Corpo de Bombeiros e a DSSOPT, tendo 

realizado vistoria a um estabelecimento de comida 

que emprega mais de 30 trabalhadores. Os 

resultados demonstraram que as condições de 

higiene e de segurança desse estabelecimento 

estavam em conformidade com as exigências 

previstas no D.L. n° 37/89/M. 
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� 根據根據根據根據 11 月月月月 3 日第日第日第日第 222/98/M 號訓令號訓令號訓令號訓令，，，，參與參與參與參與申請汽車駕駛學校准照檢查委員會工作申請汽車駕駛學校准照檢查委員會工作申請汽車駕駛學校准照檢查委員會工作申請汽車駕駛學校准照檢查委員會工作 

 � Participação na Comissão de Vistorias de 
Licenças a Escolas de Condução, nos 
termos da Portaria n° 222/98/M, de 3 de 
Novembro 

 根據民政總署來函，本廳技術人員到 1 間汽車駕駛學校進行檢查；該汽車駕駛學校工作環境的安全及衛生條件均符合第 37/89/M號法令的要求。 

 De acordo com a carta enviada pelo IACM, os técnicos do 

DHST fizeram vistoria a uma escola de condução, sendo 

que as condições de higiene e segurança daquela escola 

prenchiam as condições previstas no D.L. n° 37/89/M. 

   
� 其他安全與衛生巡視及調查的工作其他安全與衛生巡視及調查的工作其他安全與衛生巡視及調查的工作其他安全與衛生巡視及調查的工作  � Outras acções relacionadas com as 

condições de saúde e segurança no 
trabalho e investigações 

   
� 工作意外調查工作意外調查工作意外調查工作意外調查  � Investigação de acidentes de trabalho 
 
� 聯同本局稽查廳人員調查仔一游泳池建築工程發生工人觸電死亡的個案。經調查後，除了通知承建商馬上進行改善工地中多項高危因素外，還敦促其盡快安排工作人員參加《建造業職安咭》課程；同時，與土地工務運輸局代表開會，建議推行工程合約價格與安全表現掛的制度，務使承造商積極改善地盤工地安全，以減少工作意外。 

 

 � Investigação, em conjunto com o DIT, de um 

acidente de trabalho mortal por electrocussão, que 

ocorreu na obra da construção de uma piscina sita 

na Taipa. Após a inspecção, para além de terem 

sido dadas recomendações para a melhoria dos 

diversos factores de risco existentes nos estaleiros 

de construção civil, também se aconselhou os 

trabalhadores a frequentarem o curso de construção 

civil, com emissão do “Cartão de Formação em 

Segurança Ocupacional”. Por outro lado, na reunião 

com representantes da DSSOPT, foi proposta a 

implementação do regime de correspondência, no 

sentido de incluir uma cláusula nos contratos de 

obras, prevendo uma recompensa ao construtor, 

caso este atinja um determinado patamar no que diz 

respeito às condições de segurança no estaleiro, 

com vista à redução dos acidentes de trabalho. 

   
� 調查本局職業培訓中心一名學徒的工作意外及跟進有關機械護罩改良的事宜。 

 

 � Investigação de um acidente de trabalho que 

ocorreu com um formando no CFP destes Serviços 

e acompanhamento de assuntos relacionados com 

os equipamentos de protecção das máquinas. 

   
� 提供職業衛生與安全的建議提供職業衛生與安全的建議提供職業衛生與安全的建議提供職業衛生與安全的建議 

 
 � Prestação de recomendações sobre a 

Segurança e a Saúde Ocupacional 
   
� 應某銀行要求對其辦公室的室內空氣質量進行評估，結果顯示空氣內的二氧化碳平均濃度均超過美國採暖制冷與空調工程師學會所制定的標準；為此，建議增加新鮮空氣，以改善室內空氣質素。 

�  
 

 � Em resposta ao pedido para a realização de testes 

e medições sobre a qualidade do ar interior de uma 

instituição bancária,  verificou-se que a 

concentração média do CO2 estava acima do 

padrão proposto pela American Society of Heating 

Refrigerating and Air Condition Engineer 

Association, pelo que se recomendou o aumento de 

indução de ar fresco, para melhorar a qualidade do 

ar interior. 
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� 應私營機構要求提供有關清洗大型玻璃外牆的工作安全建議。技術人員巡視工作環境後，建議須對高空工作平台進行定期檢查及使用個人防墮器具。 

 

 � Em resposta ao pedido de uma companhia privada, 

os nossos técnicos deslocaram-se ao local para dar 

sugestões sobre a limpeza de grandes superfícies 

vidradas. Após visita ao local de trabalho, os 

técnicos proposeram a realização de investigações 

periódicas às plataformas para trabalho em altura e 

ao equipamento de protecção individual. 

  
� 應一間公共服務機構要求到其影印房巡視，技術人員在巡視實際工作情況後建議改善抽風設施。此外，亦為該機構提供石棉資料及清拆石棉時的安全措施。 

 

 � Em resposta ao pedido de uma companhia de 

serviço público, os nossos técnicos deslocaram-se à 

sala de fotocópias, tendo recomendado a melhoria 

das condições de ventilação. Foram também 

fornecidas informações sobre asbestos e 

procedimentos para a sua remoção. 
   

� 為一公共部門提供照明意見。 

 

 � Foram dadas recomendações sobre a iluminação 

num serviço público. 
   

� 跟進跟進跟進跟進 2001年個案年個案年個案年個案 � � Acompanhamento dos casos de 2001 
   

� 跟進某鞋廠工作環境的空氣質素情況。技術人員於工作環境中進行 17 個空氣取樣，經化驗後，其中 5 個樣本中有害物質的濃度超過美國政府工業衛生工作者協會所制定的混合物總閾限值標準﹝TTLV>=1﹞。其後，該廠按本局的建議，增強其生產線抽風設備之抽氣效率，空氣樣本中有害物質的濃度均已低于上述的標準。 

 

 � Acompanhamento da qualidade do ar do local de 

trabalho de uma fábrica de calçados. Os técnicos 

recolheram, nos locais de trabalho, 17 amostras do 

ar, tendo verificado, após análises, que a 

concentração das substâncias tóxicas de 5 dessas 

amostras era superior (TTLV≧1) à preconizada 

pela American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH) (TTLV ≧ 1). 

Posteriormente, essa fábrica aumentou, conforme 

as recomendações destes Serviços, a ventilação na 

linha de produção, diminuindo assim a concentração 

das substâncias tóxicas das amostras recolhidas 

para um valor inferior ao padrão acima referido. 
   

� 跟進一間私人企業的結晶高溫生產間使用電插座個案。技術人員再到該企業巡視時，發現其電插座盒及電插蘇頭的使用情況良好。 

 � Acompanhamento de um caso, de uma empresa 

privada, sobre a utilização de tomadas eléctricas no 

local de produção de componentes electrónicos em 

ambiente térmico. Quando os técnicos voltaram a 

visitar o  local, verificaram que as caixas de 

extensão eléctrica e as fichas triplas se 

encontravam em boas condições. 

   

� 跟進某毛紡廠工人使用個人防護器具的情況。巡視當日，曝露於噪音及塵粉環境的工作人員已佩戴適當和適合其工作的呼吸保護器及聽覺保護器。 

 � Acompanhamento da situação de utilização de 

equipamento de protecção individual por parte dos 

trabalhadores de uma fábrica de fiação de lã. No dia 

da visita, os trabalhadores expostos a ambientes 

ruidosos e empoeirados utilizavam o equipamento 

de protecção individual respiratória e auditiva 

apropriado. 
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� 處理投訴個案處理投訴個案處理投訴個案處理投訴個案 � � Tratamento de Queixas 
   就市民投訴某地盤積水，技術人員巡視後，已即場敦促承造商進行改善，並致函衛生局知會跟進。 

 

 Relativamente às queixas apresentadas por cidadãos, 

reclamando contra resíduos de água num estaleiro de 

construção civil, os técnicos fizeram uma visita e prestaram 

recomendações no próprio local, tendo também enviado um 

ofício aos SSM, dando conhecimento da situação,  para 

estes Serviços fazerem o devido acompanhamento. 

 

� 職業健康醫療職業健康醫療職業健康醫療職業健康醫療  � Saúde Ocupacional  
 與前兩年比較，2002 年在本廳職業健康醫療室進行身體檢查的人數有大幅增長，這包括了為在職人士提供的職業健康檢查，以及為本局職業培訓中心的取錄學員作入學前身體檢查。 

 

 Comparando com os dois últimos anos, verificou-se, em 

2002, um aumento significativo, no número de pessoas que 

efectuaram exames médicos no Gabinete de Saúde 

Ocupacional do DHST, compreendendo exames médicos 

destinados a trabalhadores efectivos e destinados a 

candidatos aos cursos do CFP,  antes da sua admissão. 

   檢查內容包括：  一般項目的檢查主要包括：量度血壓、身高、體重，心肺聽診等等。 

 Os exames médicos incluem: 

Exames gerais: medição da tensão arterial, altura, peso, 

auscultação do coração e pulmões, etc... 

   特殊項目的檢查主要包括：血液生化檢查、視力檢查、尿常規檢查和心電圖檢查等等。 

 Exames especiais: exames bioquímicos ao sangue, exames 

oftalmológicos, exames à urina, electrocardiogramas, etc... 

 圖圖圖圖 3 - 最近三年的在職人士及本局職業培訓中心取錄學員身體健康檢查情最近三年的在職人士及本局職業培訓中心取錄學員身體健康檢查情最近三年的在職人士及本局職業培訓中心取錄學員身體健康檢查情最近三年的在職人士及本局職業培訓中心取錄學員身體健康檢查情況況況況 
GRÁFICO 3 – Exames médicos efectuados aos trabalhadores efectivos e 

aos candidatos dos cursos do CFP, antes da sua admissão, nos últimos 3 anos 
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2002 年，職業健康醫療室為在職人士及本局職業培訓課程(13 個)的取錄學員，合共 599 人提供職業健康服務，包括：特殊項目的檢查 4,150 項次，相關健康改善建議 724項次，並發出職業健康問卷 434份。 

 No ano de 2002, o Gabinete de Saúde Ocupacional do DHST 

prestou aos trabalhadores e aos candidatos aos cursos (13) 

do CFP (599 indivíduos no total), o serviço de saúde 

ocupacional, designadamente 4,150 exames especiais, 724 

sugestões para melhoria da saúde e 434 inquéritos sobre a 

saúde ocupacional.   
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 表表表表 2 - 2002年提供職業健康服務情況年提供職業健康服務情況年提供職業健康服務情況年提供職業健康服務情況 
QUADRO 2 - Serviços sobre a Saúde Ocupacional em 2002 健康服務項目健康服務項目健康服務項目健康服務項目 

Serv iços  p restados  

機構機構機構機構[間間間間] 

Empresas 

接受服務人數接受服務人數接受服務人數接受服務人數 

Pessoas que 

receberam esse 

serviço 

特殊檢查項次特殊檢查項次特殊檢查項次特殊檢查項次 

Exames especiais 

健康建議健康建議健康建議健康建議[項次項次項次項次] 

Sugestões sobre 

a saúde 

職業健康問卷職業健康問卷職業健康問卷職業健康問卷[份份份份] 

Número de questionários 

sobre a saúde 

ocupacional 職業健康調查 

Investigação sobre Saúde 

Ocupacional 

34 250 2,791 683 401 室內空氣質素調查 

Inquéritos sobre a qualidade 

do ar interior 

1 28 0 6 28 職業健康諮詢 

Informação sobre Saúde 

Ocupacional 

11 11 24 0 5 培訓學員 

Formandos 
-- 310 1,335 35 0 總數總數總數總數 Total 46 599 4,150 724 434 

 

 

� 取錄學員入學前身體檢查取錄學員入學前身體檢查取錄學員入學前身體檢查取錄學員入學前身體檢查  � Exames médicos para admissão nos cursos 
   職業健康醫療室 2002年共為 310名學員除進行了一般項目的身體檢查外，亦為他們進行了 1,335 項次的特殊項目檢查。檢查合格的學員 292 人(94.2%)，不合格的 18人(5.8%) 

 O Gabinete de Saúde Ocupacional realizou exames médicos 

a 310 candidatos do CFP, compreendendo exames gerais e 

ainda 1,335 exames específicos. Os candidatos aprovados 

nos examos foram 292 (94,2%) e os não aprovados 18 

(5,8%). 

 圖圖圖圖 4 - 職業培訓課程取錄學員特殊項目體檢結果職業培訓課程取錄學員特殊項目體檢結果職業培訓課程取錄學員特殊項目體檢結果職業培訓課程取錄學員特殊項目體檢結果 
GRÁFICO 4 – Resultados dos Exames Médicos Específicos dos formandos do CFP para Admissão nos Cursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� 在職人士職業健康檢查在職人士職業健康檢查在職人士職業健康檢查在職人士職業健康檢查  � Exames de Saúde Ocupacional aos 
trabalhadores efectivos 

   為保障在職人士的健康， 2002 年應企業或僱員的要求，本廳技術人員為 289名在職人士提供 2,815項次特殊項目的職業健康身體檢查。 

 A fim de assegurar a saúde dos trabalhadores efectivos, em 

2002, os técnicos do DHST efectuaram, a pedido das 

empresas ou trabalhadores, 2,815 exames especiais de 

saúde ocupacional a 289 trabalhadores. 
 



2002200220022002                                                        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     

60 

 

 
 圖圖圖圖 5 – 在職人士特殊項目職業健康體檢結果在職人士特殊項目職業健康體檢結果在職人士特殊項目職業健康體檢結果在職人士特殊項目職業健康體檢結果 

GRÁFICO 5 – Resultados dos exames especiais de saúde ocupacional a trabalhadores efectivos 
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 註： 

 

1. 聽覺檢查出現不正常的在職人士共130人，根據經八月十四日第 40/95/M 號法令核准的《工作意外及職業病所引致之損害之彌補之法律制度》界定為聽覺異常的有5人，另125人是聽覺出現早期噪音損害。 

 

2. 192名受檢工人共接受了783次肺功能測試，經確定有
117人(61%)的肺功能達正常標準，其餘75人(39%)的肺功能未達正常標準。 

 

 Nota: 

1. Dos 130 trabalhadores cujos resultados dos testes 

audiométricos mostraram anomalias, 5 já tinham sido 

afectados e 125 estavam na fase inicial, nos termos 

do “Regime Jurídico da Reparação por Danos 

Emergentes de Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais”, aprovado pelo DL n° 40/95/M, de 14 

de Agosto. 

2. Foram efectuados 783 testes pneumológicos a 192 

trabalhadores, tendo os resultados demonstrado que 

as funções pulmonares de 117 trabalhadores (61%) 

eram normais, enquanto que as de 75 trabalhadores 

(39%) não atingiam o padrão normal. 
 

 
� 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 de Saúde Ocupacional 
  

2002 年度，職業健康醫療室對印刷業、水泥製造業及酒店業這三個行業的員工進行職業健康調查，內容包括：一般項目及特殊項目的職業健康身體檢查，以及職業健康問卷調查。 

 No ano de 2002, o Gabinete de Saúde Ocupacional efectuou 

rastreios de saúde ocupacional a trabalhadores de diversos 

sectores (Tipografia, Cimenteira, Hotelaria), os quais 

incluiram exames gerais, especiais e inquéritos sobre saúde 

ocupacional.  

   

� 印刷業員工  � Aos trabalhadores da indústria tipográfica 

   

2002 年上半年，本廳繼續對印刷業的工人進行了職業健康調查。調查目的在於了解本澳印刷業工人受職業危害影響的情況，並藉此加強和提高工人的職業健康意識，以保障工人的職業健康。 

 No primeiro semestre de 2002, o DHST deu continuidade aos 

rastreios de saúde ocupacional aos trabalhadores das 

Tipografias. O objectivo destes exames foi o de conhecer os 

riscos profissionias a que os trabalhadores desta actividade 

estavam expostos e, desse modo, aumentar e elevar os seus 

conhecimentos sobre a saúde ocupacional, para garantir a 

sua saúde.  

 

 

 
 

聽覺測試 

Audiometrias 

聲阻抗測試 

Audiometria 

do ouvido 

médio 

肺功能 

Pneumo- 

lógicos 

血液生化 

Bioquímica do 

sangue 

視力檢查 

Oftalmo- 

lógicos 

尿常規 

Urina 

血細胞分析 

Células 

sanguíneas 

心電圖 

Electrocar- 

diogramas 

 
� 不正常 Anormal 1301 19 6422 136 48 49 18 75 

 � 正常 Normal 122 21 141 815 201 199 132 67 

檢查項次 

pessoas 
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24 間印刷廠的 61 名操作印刷機的工人參與了是次調查；調查分為職業健康問卷調查及職業健康身體檢查兩部份。 

 Participaram nos rastreios 61 trabalhadores que operavam 

com máquinas impressoras de 24 fábricas de tipografia. Os 

rastreios estavam divididos em 2 partes, designadamente 

questionário sobre saúde ocupacional e exames médicos 

sobre saúde ocupacional. 

   問卷調查包括職業性失聰問卷及有機溶劑問卷，內容包括受檢者的個人資料，工作中接觸噪音及有機溶劑的情況，過往使用個人保護用品的情況以及與聽力有關的健康記錄等等。 

 Os questionários incidiram sobre a surdez ocupacional e os 

solventes orgânicos, sendo que o teor abrangia dados 

pessoais dos trabalhadores examinados, questões sobre o 

ruído e os solventes orgânicos a que estavam expostos 

durante o trabalho, uso de equipamento de protecção 

individual no passado, registos sobre testes auditivos, etc... 

   身體檢查方面包括血液、皮膚及聽覺檢查，並對有需要的工人進行中耳聲阻抗測試。 

 Os exames médicos de saúde ocupacional abrangeram 

exames ao sangue, à pele e à audição, tendo alguns 

trabalhadores sido examinados, quando necessário, ao 

ouvido médio. 

 

� 水泥製造業員工  � Aos trabalhadores da indústria cimenteira 
   由於水泥生產行業的職業危害性較一般行業嚴重，員工除會接觸生產性塵粉的危害之外，尚會受到高噪音、化學品的危害。為了解有關實際情況，本廳技術人員於四月至八月期間，抽選了 89 名從事水泥製造業的工人，進行了職業健康檢查和問卷調查。 

 Os factores de risco existentes na indústria cimenteira são 

mais elevados do que em outras indústrias, pois para além 

dos trabalhadores terem contacto com poeiras tóxicas, ainda 

se encontram expostos a elevados ruídos e produtos 

químicos. Para conhecer melhor a situação, os técnicos do 

DHST fizeram, entre Abril e Agosto de 2002, questionários e 

exames de saúde ocupacional a 89 trabalhadores dessa 

indústria. 

 在是次調查，本廳技術人員詳細向工人講解工作中的職業危害，以及教授使用個人保護用品的正確方法，提高員工的職業健康意識，以減少職業病的發生。 

 Nesse rastreio, os técnicos do DHST explicaram 

pormenorizadamente aos trabalhadores os riscos 

profissionais a que estavam expostos durante o seu trabalho 

e o método correcto de utilização do equipamento de 

protecção individual, com o objectivo de reduzir as doenças 

profissionais, aumentando os conhecimentos dos 

trabalhadores sobre a saúde ocupacional. 

 
� 酒店業廚工  � Aos trabalhadores das cozinhas de hotéis 

   

2001 年資料顯示“酒店、餐廳、酒樓及同類場所”為本澳發生工作意外的第二高危行業；為了解本澳廚工的職業健康情況，由 2002年 7月開始，開展了酒店業廚工的職業健康檢查及問卷調查工作。至 12 月底為止，已有 9間酒店共 100名廚工參與了是次調查。 

 

 Em 2001, o sector “Hotéis, Restaurantes e Similares” foi o 

segundo com maiores riscos de acidentes de trabalho. A fim 

de conhecer a situação de saúde ocupacional dos 

trabalhadores das cozinhas de hotéis, foram realizados, a 

partir de Julho de 2002, questionários e exames sobre a 

saúde ocupacional. Até finais de Dezembro, 100 

trabalhadores de 9 hotéis participaram nesses rastreios. 

 酒店業廚工普遍會在工作期間面對噪音、化學品及長時間站立等職業危害，另外，因廚房工作者日常飲食多偏肥膩，易患高脂血症，故本次的職業健康檢查主要針對職業性噪音損害、皮膚炎、靜脈曲張及高脂血症方面與職業危害有關的健康問題。 

 Os trabalhadores das cozinhas estão sujeitos a riscos 

profissionais, tais como o ruído, produtos químicos e longos 

períodos de tempo em pé. Além disso, como a alimentação 

diária desses trabalhadores contém bastantes lípidos, podem 

ainda sofrer de altos níveis de hiperlipemia, pelo que os 

exames de saúde ocupacional centraram-se nos prejuízos 

causados pelo ruído profissional, nas dermatites, varizes, 

hiperlipemia e questões de saúde relacionadas com riscos 

profissionais.  
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 上述三個行業員工的職業健康調查情況，如下表 3：  O QUADRO seguinte mostra os resultados dos rastreios de 

saúde ocupacional realizados nos 3 sectores acima 

referidos: 

 表表表表 3 - 職業健康調查情況職業健康調查情況職業健康調查情況職業健康調查情況 
QUADRO 3 - Rastreios sobre a Saúde Ocupacional 

                           行業行業行業行業   Actividades  情況情況情況情況 Situação 

印刷業印刷業印刷業印刷業 

Tipografia  

水泥製造業水泥製造業水泥製造業水泥製造業 

Cimenteira 

酒店業酒店業酒店業酒店業 

Hotelaria 

總數總數總數總數 

Total 調查人數 

Número de pessoas examinadas 
61 89 100 250 職業性失聰人數 

Número de Surdez Ocupacional 
0 1﹝1.1%﹞ 0 1﹝0.4%﹞ 早期噪音損傷人數 

Número de Princípio de Surdez Ocupacional 
35﹝57.4%﹞ 47﹝52.8%﹞ 40﹝40%﹞ 122﹝48.8%﹞ 因接觸化學品患有手部皮膚炎人數 

Número de Inflamações da Pele por Contacto Continuado com 

Produtos Químicos 

12﹝19.7%﹞ 3﹝3.4%﹞ 4﹝4%﹞ 19﹝7.6%﹞ 肺塵埃沉著症人數 

Número de Silicose 
----- 0﹝0%﹞ ----- 0 長期站立引致的下肢靜脈曲張人數 

Número de Varizes por Excesso de Tempo em Pé  
----- ----- 2﹝2%﹞ 2﹝0.8%﹞ 血脂異常人數 

Número de Nível Anormal de Gordura no Sangue 
----- ----- 16﹝16%﹞ 16﹝6.4%﹞ 提出職業健康方面的改善建議項次數目 

Número de recomendações prestadas sobre Saúde Ocupacional 
493 10 180 683 發出的問卷總數  

Total de inquérito emitidos 
122 179 100 401 有關職業性失聰 

Sobre acuidade auditiva profissional 
61 89 ----- 150 有關有機溶劑 

Sobre os riscos com solventes orgânicos a nível profissional 
61 1 ----- 62 有關有害塵粉作業 

Sobre poeiras tóxicas 
----- 89 ----- 89 有關廚房作業 

Sobre trabalho nas cozinhas 
  100 100 

 

 

 
� 工作場所的室內空氣質素問卷調查工作場所的室內空氣質素問卷調查工作場所的室內空氣質素問卷調查工作場所的室內空氣質素問卷調查  � Inquéritos sobre a qualidade do ar interior nos 

estabelecimentos de trabalho 
   應一銀行要求，本廳技術人員於 6月及 7月份對其 28位工作人員展開室內空氣質素問卷調查。 

 

 A pedido de uma instituição bancária, os técnicos dos 

nossos Serviços efectuaram, entre Junho e Julho, inquéritos 

a 28 trabalhadores sobre a qualidade do ar interior. 

   經問卷分析，上述銀行情況被考慮為因該工作環境的通風欠佳而致其員工頻繁患上呼吸道感染。 

 

 Após análise dos questionários, considerou-se que as 

condições de ventilação do local de trabalho daquela 

instituição bancária não eram boas, causando aos 

trabalhadores frequentes infecções nas vias respiratórias. 

   本局已致函提出 6 項改善室內空氣和保障員工健康的建議。 

 A DSTE apresentou, através de ofícios, 6 recomendações 

para melhorar a qualidade do ar e assegurar a saúde dos 

trabalhadores. 
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� 職業健康諮詢職業健康諮詢職業健康諮詢職業健康諮詢  � Informações sobre Saúde Ocupacional 

2002 年職業健康醫療室接獲 11 宗職業健康的諮詢，其中 5宗涉及職業病索償的個案，而經確定診斷為職業病個案則有 3 宗：1 宗是在職業健康調查中發現的職業性失聰，另外 2宗為工人向本局稽查廳申請“矽肺症”索償的個案。 

 No ano 2002, o Gabinete da Saúde Ocupacional recebeu 11 

pedidos de informações sobre saúde ocupacional, sendo 5 

sobre reivindicações devido a doenças profissionais, das 

quais 3 foram diagnosticadas como casos de doença 

profissional, designadamente 1 caso de surdez profissional e 

2 casos de silicose, tendo os trabalhadores apresentado a 

sua reivindicação, junto do DIT. 

 

� 工作衛工作衛工作衛工作衛生與安全的培訓及宣傳活動生與安全的培訓及宣傳活動生與安全的培訓及宣傳活動生與安全的培訓及宣傳活動  � ACÇÕES DE FORMAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO SOBRE HIGIENE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO 

 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 2002 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、宣傳海報、報章特稿及廣告、攤位遊戲、比賽等，使本澳市民進一步加深對工作安全衛生與健康的認識。 

 Numa perspectiva de prestar informações sobre a higiene e 

segurança no trabalho à população em geral, bem como aos 

trabalhadores e empresários, no ano de 2002, o DHST levou 

a cabo diversas acções de divulgação, tais como 

conferências, semana de segurança e saúde ocupacional, 

seminários, cursos, entre outros; em articulação com essas 

acções, foram também realizadas exposições, cartazes de 

divulgação, anúncios e textos publicados nos jornais,  

tendas de jogos, concursos, etc… para aprofundar os 

conhecimentos de higiene e segurança no trabalho dos 

cidadãos. 

  

� 建造業職安咭推介會建造業職安咭推介會建造業職安咭推介會建造業職安咭推介會  � Cerimónia de Apresentação do Certificado de 
Formação em Segurança e Saúde 
Ocupacional 

   由本局與澳門建築置業商會、澳門建造業總工會、澳門建造商會、澳門工程施工主管協會、澳門建築機械工程商會等合辦之〝建造業職安咭推介會暨頒咭典禮〞活動，於 2002年 5月 16日假澳門世界貿易中心五樓蓮花廳舉行，活動目的主要是介紹有關 “建造業職安咭” 的培訓計劃，並提醒該行業的員工關注施工安全，約有 200多人參加，在典禮上並對首批 143名合格學員頒發 “建造業職安咭”。 

 No dia 16 de Maio de 2002, o DHST coorganizou com a 

Associação dos Construtores Civis e Empresas de Fomento 

Predial de Macau, a Associação Geral dos Operários da 

Construção Civil de Macau, a Associação de Engenharia e 

Construção de Macau, a Associação de Chefes de 

Estaleiros de Obras e a Associação dos Proprietários de 

Máquinas de Construção Civil de Macau, a “Cerimónia de 

Apresentação do Certificado de Formação em Segurança e 

Saúde Ocupacional e de Entrega de Cartões”, na sala Lótus 

do Edifício “World Trade Centre”, tendo sido o objectivo 

deste evento, a apresentação do plano de formação sobre o 

cartão de segurança ocupacional no sector da construção 

civil e a sensibilização aos trabalhadores daquele sector 

sobre a segurança no trabalho. Nesta acção, que contou 

com a presença de mais de 200 participantes, foram 

entregues os cartões de segurança ocupacional daquele 

sector a 143 formandos aprovados. 
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� 2002’ 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’ 
2002 

 本局與澳門各工商團體合辦之〝2002’職業安全健康活動週〞於 2002年 11月 7日至 14日假議事亭前地舉行。活動目的是透過綜合性的資訊文娛及比賽等活動，向廣大市民傳播有關職業安全與健康的訊息，推動社會對職業安全方面的關注。整個活動包括：研討會、展覽、綜合晚會、示範、比賽、攤位遊戲、宣傳單張、講座等。 

  

  De 7 a 14 de Novembro de 2002 decorreu no Largo do 

Senado a “Semana de Segurança e Saúde Ocupacional 

2002” coorganizada pelo DHST, Associações de Operários e  

Associações de Empregadores. O objectivo deste evento foi 

a transmissão de informações, ao público em geral, sobre a 

segurança e saúde ocupacional, através de uma diversidade 

de actividades informativas, competitivas e recreativas, 

impulsionando a sociedade a ter em conta a segurança 

ocupacional. Nas actividades desta Semana, foi incluida 

uma conferência, uma exposição, um espectáculo de 

variedades, demonstrações, concursos, tendas de jogos, 

folhetos de divulgação, seminários, etc.  

 

� 研討會研討會研討會研討會  � Conferências 

   由本局與澳門中華總商會、澳門工會聯合總會、澳門酒店協會及澳門旅業職工會合辦之〝職業安全健康約章簽署典禮暨研討會〞於 2002年 11月 9日假澳門世界貿易中心蓮花廳舉行。是次簽署約章單位包括 5 間五星級酒店、澳門酒店旅業職工會及澳門酒店協會；研討會的主題為〝酒店業職業安全健康約章〞，共有約
200名來自本澳的酒店及飲食業從業員參加，會上發表了 7篇有關工作衛生安全的文章。 

  

 No dia 9 de Novembro de 2002, a DSTE conjuntamente com 

a Associação Comercial de Macau, a Associação Geral das 

Associações dos Operários de Macau, a Associação de 

Hotéis de Macau e a Associação de Empregados da 

Indústria Hoteleira de Macau levaram a cabo a “Cerimónica 

de Assinatura e Conferência do Acordo de Segurança e 

Saúde Ocupacional na Indústria Hoteteira”, na sala Lótus do 

Edifício “World Trade Centre”. Neste evento, 5 hotéis de 

cinco estrelas, a Associação de Hotéis de Macau e a 

Associação de Empregados da Indústria Hoteleira de Macau 

assinaram o Acordo. O tema da conferência foi o “Acordo de 

Segurança e Saúde Ocupacional na Indústria Hoteleira”. 

Esta acção contou com a presença de 200 operadores dos 

sectores hoteleiro e de restauração de Macau, tendo sido 

apresentadas sete comunicações sobre higiene e segurança 

no trabalho. 
   
� 展覽展覽展覽展覽 

 透過職業安全健康活動之圖片及個人保護用品展覽， 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。 

 � Exposições 
 

Apresentação dos diplomas legais sobre a HST em Macau, 

de informações sobre acidentes de trabalho ocorridos nos 

últimos anos e de conhecimentos sobre HST em diferentes 

sectores, através de exposições de fotografias e de 

equipamentos de protecção individual da mesma área. 

 

� 綜合晚會綜合晚會綜合晚會綜合晚會 

 晚會圍繞著商業、服務業、建造業及酒店業等行業的職業安全健康問題及預防意外措施為主題，向廣大市民傳播有關的訊息。 

 � Espectáculo de Variedades 
 

O espectáculo de variedades versou a temática segurança e 

saúde ocupacional e medidas de prevenção de acidentes 

nos sectores comercial, de serviços, da construção civil, da 

indústria hoteleira, etc..., tendo difundido informações sobre 

esse tema. 

 

� 示範示範示範示範 

  設有兩項有關職業安全的示範及講座活動，分別是急救示範和個人保護用品使用講座。 

  � Demonstrações  
  

Integradas nas actividades da “Semana de Segurança e 

Saúde Ocupacional 2002”, foram realizadas demonstrações 

e seminários, designada e respectivamente sobre  primeiros 

socorros e a utilização dos equipamentos de protecção 

individual. 
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� 比賽比賽比賽比賽 

  比賽活動包括職業安全問答、繪畫等，參與人數共三千多人。 

  � Concursos 
  

Foram realizados vários concursos, como perguntas e 

respostas sobre a segurança ocupacional e concursos de 

desenhos, tendo contado com a participação de cerca de 

3,000 pessoas. 

 

� 宣傳單張宣傳單張宣傳單張宣傳單張 

  為活動週製作了三款宣傳單張，向本澳市民推廣職業安全健康活動和訊息。 

 

 

 

  � Folhetos de divulgação 
  

Foram publicados 3 tipos de folhetos de divulgação para 

aquela semana de actividades, através dos quais foram 

difundidas mensagens sobre a segurança e saúde 

ocupacional. 

 

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

   
� 在澳門工會聯合總會出版的刊物《工聯會訊》上刊登六篇文章和廣告，向工人傳達工作安全的訊息。 

  � Foram publicados 6 textos e anúncios na revista da 

Associação Geral das Associações dos Operários de 

Macau, a fim de serem transmitidas aos trabalhadores 

mensagens sobre a segurança no trabalho. 

   

� 在澳門監獄出版的季刊《啟報》上刊登一篇文章，以推廣工作安全的訊息。 

  � Foi publicado 1 texto na revista do Estabelecimento 

Prisional de Macau, a fim de serem transmitidas 

mensagens sobre a segurança no trabalho. 

 

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

 透過參與各社團機構的宣傳活動，設置與工作安全衛生有關的有獎攤位遊戲，向市民宣傳安全的工作行為。 

 

  Através da participação nas actividades de divulgação 

organizadas por Associações, foram instaladas tendas de 

jogos com prémios relacionados com HST, a fim de 

promover junto do público o comportamento seguro no 

trabalho. 

 

� 於 5 月 1 日參加由澳門工會聯合總會主辦的 〝五一國際勞動節〞活動，並設置兩個推廣職業安全的遊戲攤位。 

  � Participação na “Festa do Dia Internacional do 

Trabalhador” organizada, no dia 1 de Maio, pela 

Associação Geral das Associações dos Operários de 

Macau, através da instalação de duas tendas de 

jogos relacionados com a HST. 

 

� 於 5 月 1 日參與由澳門製造業總工會舉辦的 〝北區五一國際勞動節園遊會〞活動，並設置兩個推廣職業安全的遊戲攤位。 

  � Participação na “Festa do Dia Internacional do 

Trabalhador do Bairro Norte” organizada, no dia 1 de 

Maio, pela Associação Geral dos Operários da 

Indústria de Manufacturas de Macau, através da 

instalação de duas tendas de jogos relacionados com 

a HST. 

   

� 於 5 月 26 日參與由澳門工會聯合總會舉辦的 〝2002 六一國際兒童節園遊會〞活動，並設置兩個推廣職業安全的遊戲攤位。 

  � Participação na “Festa do Dia Mundial da Criança’ 

2002” organizada, no dia 26 de Maio, pela Associação 

Geral das Associações dos Operários de Macau, 

através da instalação de duas tendas de jogos 

relacionados com a HST. 
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� 於 6月 1日參與社會工作局主辦的〝2002年國際兒童節園遊會〞活動，並設置一個推廣職業安全的遊戲攤位。 

  � Participação na “Festa do Dia Mundial da Criança’ 

2002”, organizada pelo Instituto de Acção Social de 

Macau, através da instalação de uma tenda de jogos 

relacionada com a HST. 

    

� 於 11月 2日及 3日參與澳門明愛主辦的〝明愛第三十三屆慈善園遊會〞活動，並設置一個推廣職業安全的遊戲攤位。 

  � Participação no “33° Aniversário do Bazar da 

Caridade”, organizado, nos dias 2 e 3 de Novembro, 

pela Caritas de Macau, através da instalação de uma 

tenda de jogos relacionados com a HST. 

 

� 於〝2002’ 職業安全健康活動週〞設置六個有關職業安全意識的有獎攤位遊戲。 

  � Instalação de 6 tendas de jogos com prémios 

relacionados com a HST, durante a “Semana de 

Segurança e Saúde Ocupacional’ 2002”. 

 

� 職安健課程及講座職安健課程及講座職安健課程及講座職安健課程及講座   �  Cursos e seminários sobre a segurança e 
saúde ocupacional 

 為喚醒公眾對預防工作意外及職業病的關注，工作衛生暨安全廳透過不同內容的講座及課程，向僱主和僱員傳遞安全工作行為的訊息，除了下表 5 所列舉 2002年舉辦的職業安全健康講座及課程外，並為建造業從業員開辦了 85班《建造業職安咭訓練課程》，共 2,314人參加，其中 2,186名學員合格並獲發 “建造業職安咭” 

  Com o objectivo de despertar o interesse do público pela 

prevenção de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais, o DHST transmitiu aos empregadores e 

trabalhadores mensagens sobre comportamentos de 

segurança no trabalho, através de diversos seminários e 

cursos. Para além do quadro 5 mostrar os cursos e 

seminários realizados nessa área, no ano de 2002, também 

foram organizadas 85 turmas para o “Curso de Cartão de 

Formação em Segurança Ocupacional para a Construção 

Civil” destinado aos trabalhadores da construção civil, tendo 

contado com 2,314 participantes, dos quais 2,186 foram 

aprovados, tendo, portanto, recebido os referidos cartões. 

   

 表表表表 4 - 2002年職安健培訓課程及講座年職安健培訓課程及講座年職安健培訓課程及講座年職安健培訓課程及講座 
QUADRO 4 - Cursos e Seminários sobre H.S.T. no ano de 2002 行業行業行業行業 

Ramos de Actividade Económica 

機構數目機構數目機構數目機構數目 

N° de Entidades 

講座數目講座數目講座數目講座數目 

N° de Seminários 

課程數目課程數目課程數目課程數目 

N° de Cursos  

人數人數人數人數 

N° de 

Participantes 

課時課時課時課時 

Duração (Horas) 教育機構 

Estabelecimentos de Ensino 
15 25 -- 4,636 23 酒店業 

Hotelaria 
11 28 3 907 126.5 公共事業 

Entidades Públicas Profissionais 
2 7 -- 118 13 製造業 

Indústria Têxtil 
2 3 -- 198 3.5 建造工程業 

Construção Civil 
5 3 3 287 162.5 社會團體 

Associações 
1 1 -- 120 1 其他 

Outros 
2 1 6 174 25 總數 

Total 
38 68 12 6,440 354.5 
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� 規章草擬的工作規章草擬的工作規章草擬的工作規章草擬的工作  � Acções sobre projectos de regulamentos 
   
1. 於年中完成《職業安全健康規章》諮詢意見稿的初稿。九月份，由經濟財政司司長辦公室代表、本廳代表及稽查廳代表組成工作小組，開展上述規章的完備工作。 

 1. Em meados do ano, conclusão da primeira minuta do 

texto para recolha de comentários sobre o 

“Regulamento de Segurança e Saúde Ocupacional”. 

Em Setembro, formação de um grupo de trabalho, 

composto por representantes do Gabinete do 

Secretário para a Economia e Finanças, do DHST e 

do DIT, para desenvolver acções sobre o referido 

regulamento.  

 

    

2. 完成對第 44/91/M 號法令《建築安全與衛生章程》中加入全面推行強制性職業安全健康訓練條文的可行性研究。 

 2. Conclusão do estudo sobre a viabilidade de inclusão de 

uma cláusula de obrigatoriedade de um treino sobre a 

segurança e saúde ocupacional no Decreto-Lei n° 

44/91/M (Regulamento de Higiene e Segurança no 

Trabalho da Construção Civil). 
 

 

� 經驗交流經驗交流經驗交流經驗交流 / 參與本地及外地的交流活參與本地及外地的交流活參與本地及外地的交流活參與本地及外地的交流活

動動動動 

  � Intercâmbio de experiências/ 
Participação em acções de intercâmbio 
local e no estrangeiro 

 

 

1. 參與澳門展貿協會主辦之『保健照明與光學』研討會並發表講詞 (4月) 

  1. Participação, em Abril, na “Conferência sobre 

iluminação no ambiente de trabalho”, organizada pela 

“Associação de Comércio e Exposições de Macau”, 

tendo apresentado uma comunicação.  

    

2. 參加及合辦在昆明舉行之「第十屆海峽兩岸及香港、澳門地區職業安全衛生學術研討會」並發表講詞 (4月) 

  2. Participação e colaboração, em Abril, na “10ª 

Conferência de Higiene e Segurança do Trabalho, 

realizada em Kunming, RPC, tendo apresentado uma 

comunicação. 
   

3. 參觀香港建造業訓練局 (4月)   3. Visita à “Hong Kong Construction Industry Training 

Authority” (Abril) 
   

4. 參觀香港勞工處 (4月)   4. Visita ao “Hong Kong Labour Department” (Abril) 

   

5. 參觀香港職業安全健康局 (5月)   5. Visita ao “Hong Kong Occupational Safety & Health 

Council” (Maio) 

     

6. 參加在奧地利維也納舉行之「第十六屆工作安全與健康世界會議」(5月) 

  6. Participação no “XVIth World Congress on Safety and 

Health at Work”, realizado em Viena, Aústria (Maio) 

   

7. 參與澳門生產力暨科技轉移中心主辦之『環保、勞資、職安法面面觀』研討會並發表講詞 ( 9月) 

  7. Participação na “Conferência sobre Regulamentos de 

Segurança e Saúde Ocupacional”, organizada pelo 

CPTTM, tendo apresentado uma comunicação  

(Setembro) 
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8. 參與在日本舉辦的『日本建築項目安全健康管理』學術交流  (9月) 

  8. Participação no intercâmbio académico 

“Benchmarking Study on Project Management of  

Construction Safety and Health”, realizado no Japão  

(Setembro) 
   

9. 參加在越南河內舉行之「第十八屆亞太區職業安全及健康組織年會」並發表講詞  (10月) 

  9. Participação na “The 18th Annual Conference of the 

Asia – Pacific Occupational Safety & Health 

Organisation (APOSHO 18) ”, realizada em Hanoi, 

Vietname, tendo apresentado uma comunicação  

(Outubro) 
   

10. 參加在北京舉行之「中國勞動保護科學技術學會第四次全國會員代表大會和第二次全國安全科學技術學術交流大會」(11月) 

 10. Participação no “IV National Conference of member 

representatives of Chinese Society of Science & 

Technology of Labor protection & II National 

Conference of Science & Technology of Safety”, 

realizado em Pequim, RPC. (Novembro) 
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優化服務優化服務優化服務優化服務    

OPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOSOPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOSOPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOSOPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOS    
    
 

 
 為配合特區政府施政方針，及遵照第 13/2000 號行政法務司司長批示，本局於 2001 年 12 月成立優化服務小組，主要負責執行下列工作： 

 

 
1. 就部門的內部運作以及與經常接觸的其他公共部門或公共機構在職務上的聯繫方面的簡化、合理化和工作效能的提高，編製研究報告並提交建議書；  

 
 

2. 就各附屬單位執行按上項規定而訂定的計劃或由政府訂定的計劃的情況，作出核實和評估； 

 

3. 根據二月二日第 5/98/M 號法令第二十一條規定，對市民提出的各項建議、投訴和異議，作出分析、處理並提交報告。 

 Em articulação com as linhas de acção governativa da 

RAEM e em cumprimento do despacho da Secretária para a 

Administração e Justiça n° 13/2000, em Dezembro de 2001 

a DSTE criou o grupo de trabalho para a optimização de 

serviços que efectua essencialmente o seguinte trabalho: 

 

1. Elaboração de estudos e apresentação de propostas 

sobre simplificação, racionalização e melhoria de 

eficácia do funcionamento interno e do relacionamento 

funcional com outros serviços e organismos públicos 

com os quais estabeleçam contactos mais frequentes; 

 

2. Verificação e avaliação do cumprimento por parte das 

subunidades orgânicas de programas definidos nos 

termos da alínea anterior ou pelo Governo; 

 

3. Análise, tratamento e apresentação de relatórios sobre 

as sugestões, queixas e reclamações levantadas pelos 

cidadãos, nos termos do artigo 21o do       Decreto-Lei 

n° 5/98/M, de 2 de Fevereiro. 

 
� 投訴機制投訴機制投訴機制投訴機制  � Mecanismo de queixas 

 小組在 2002 年收到市民的建議、投訴和異議個案共
59 宗，其中立案跟進處理的有 56 宗，餘下的 3 宗因個案資料或立案人身分資料的不足或不確而無法進行處理，同時，亦收到 9宗有關讚揚的個案。 

 Em 2002, o grupo de trabalho recebeu dos cidadãos um 

total de 59 casos de sugestões, queixas e reclamações, 

tendo sido aberto processo para tratamento em relação a 56 

deles, enquanto que os restantes 3 casos não puderam ser 

tratados por insuficiência ou desconhecimento de 

informações ou de dados de identificação dos utentes; foram 

ainda recebidos 9 casos relativos a elogios. 

 

 圖圖圖圖 1 – 按收到的個案和立案處理的個案性質統計按收到的個案和立案處理的個案性質統計按收到的個案和立案處理的個案性質統計按收到的個案和立案處理的個案性質統計 

GRÁFICO 1 -  N° de casos recebidos e de processos abertos segundo a sua natureza 

18

9

3

4

34

建議 sugestões 投訴 queixas 異議 reclamações 讚揚 elogios 無法處理 impossibilidade de tratamento

 



2002200220022002                                                                                        優化服務小組優化服務小組優化服務小組優化服務小組   ////    OPTOPTOPTOPT     

70 

 

 

 表表表表 1 – 按個案的處理內容統計按個案的處理內容統計按個案的處理內容統計按個案的處理內容統計 

QUADRO 1 -  Casos segundo o teor de tratamento 個案性質個案性質個案性質個案性質    
Natureza dos casos 處理內容處理內容處理內容處理內容 

 Teor do tratamento 

建議建議建議建議    
Sugestões 

投訴投訴投訴投訴    
Queixas 

異議異議異議異議    
Reclamações 

讚揚讚揚讚揚讚揚    
Elogios 

總數總數總數總數 
Total 人員 Pessoal 0 18 0 8 26 設施 Instalações 2 4 0 0 6 環境 Ambiente 0 3 0 0 3 手續 Formalidades 2 8 0 0 10 其他 Outros 0 1  18 (1) 1  20 總數總數總數總數 TOTAL 4 34  18 (1) 9  65 註  (1) –涉及對特區整體政策、社會問題等異議。 

Nota 1. Reclamações sobre questões sociais, política global da RAEM, entre outras. 

 在 65 宗接受處理的個案中，以提出投訴及異議的個案為主，佔 80%。至於市民對本局提出的建議包括： 

 Os 65 casos que foram tratados incidiram principalmente 

sobre queixas e reclamações, representando 80%.  As 

sugestões apresentadas pelos cidadãos sobre a DSTE 

compreendem o seguinte: 

   

1. 於本局各辦事處設置公用電話。  1. Instalação de telefone público nos diversos locais de 

trabalho da DSTE. 

   
2. 勞工事務稽查廳：要求簡化處理勞資糾紛個案的程序及手續、改善 3999136諮詢熱線的服務。 

 2. DIT: pedido de simplificação dos procedimentos e 

formalidades de tratamento dos casos de conflitos 

laborais e melhoria do serviço da linha informativa 

aberta n° 3999136. 

   
3. 就業廳：於就業暨職業關係促進處招聘欄中加入年齡限制資料、增設網上求職登記；要求延長非本地勞動力處之接待時間。 

 3. DE: pedido de acréscimo de informações sobre o 

limite de idade na coluna de oferta de emprego da 

DPERP e no registo de pedidos de emprego por rede 

informática;  pedido de prolongamento do horário de 

atendimento da Divisão de Mão-de-Obra Não 

Residente. 

   
4. 職業培訓中心,：入學考試形式以電腦輸入取代筆試。 

 4. CFP: alteração do método dos exames de admissão, 

passando as provas escritas a serem feitas em 

computador. 

   
5. 對市民提出之建議，經研究其可行性，除個別建議因抵觸現行法例之規定外(如於招聘宣傳中加入年齡限制資料)，對餘下之建議皆相繼作出措施回應市民的需求，包括已增設網上招聘及就業選配、於各辦事處設立公眾使用電話、增設諮詢服務熱線電話 400333以紓緩現有 3999136勞資法例諮詢服務熱線的高使用率及難以接通的情況。 

 5. Relativamente às sugestões apresentadas pelos 

cidadãos,  após estudada a sua viabilidade, para além 

de sugestões em particular que infringem a actual 

legislação vigente (como introdução de informações 

sobre o limite de idade nas acções de divulgação das 

ofertas de emprego), foram sucessivamente 

adoptadas medidas em relação às restantes 

sugestões para dar resposta às necessidades dos 

cidadãos, nomeadamente o registo de pedidos de 

emprego e a conjugação entre a oferta e a procura de 

emprego por meio da rede informática, instalação de 

telefones públicos nos diversos locais de trabalho da 

DSTE, instalação de uma linha aberta informativa 

(400333) para melhorar a situação de alta taxa de 

utilização e de frequente impedimento da actual linha 

informativa aberta sobre a legislação laboral 

(3999136). 
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� 服務承諾服務承諾服務承諾服務承諾  � Carta de Qualidade 
 

 為履行第 13/2003 號行政法務司司長的批示，關於優質服務計劃  –“服務承諾”的推行，本局「服務承諾工作小組」於 2001年 10月組成，並於 2002年 3月重組，重組後小組由 8 人組成，包括 5 名廳長、行政暨財政處處長，以及優化服務小組兩名成員分別擔任召集人及秘書職務。 
 Em cumprimento do despacho da Secretária para a 

Administração e Justiça n° 13/2003 sobre o plano de serviço 

de qualidade – implementação da “Carta de Qualidade”, o 

“grupo de trabalho para a Carta de Qualidade” da DSTE foi 

constituído em Outubro de 2001 e reestruturado em Março 

de 2003, passando a ser constituído por 8 membros, sendo 

5 chefes de departamento, um Chefe da DAF e dois 

membros do grupo para a optimização de serviços que 

passaram a desempenhar cargos de convocador e 

secretário. 

   小組成立以來，為本局推行「服務承諾」不斷進行分析及研究，透過各項工作，例如：舉行定期會議；參加由行政暨公職局舉辦之解釋會，與不同行政部門交流經驗；以及與行政暨公職局合辦了 3 次對象為主管及前線工作人員的「服務承諾講解會」，共有 74位人員參加。 

 Para a DSTE implementar a “Carta de Qualidade”, desde a 

criação do grupo, foram efectuados continuamente análises 

e estudos, através de diversas acções, designadamente 

realização periódica de reuniões, participação nas sessões 

de esclarecimento organizadas pelos SAFP, intercâmbio de 

experiências com diferentes serviços administrativos e 

coorganização de 3 “Sessões de Esclarecimento da Carta 

de Qualidade” com os SAFP, destinadas a chefias e pessoal 

de atendimento, tendo contado com a participação de 74 

indivíduos. 

   經多月籌備，本局勞工事務稽查廳及就業廳率先於
2002 年 6 月 10 日正式對公眾推行 16 項「服務承諾」。表 2 為上述兩廳就推行「服務承諾」之執行情況的簡介及達標比率的統計。 

 Após vários meses de preparação, em 10 de Junho de 2002 

o DIT e o DE deram início à implementação formal de 16 

serviços envolventes na “Carta de Qualidade”. O quadro 2 

mostra o ponto da situação da introdução e do nível dos 

serviços da “Carta de Qualidade” implementada pelos 

referidos Departamentos. 

 表表表表 2  – 本局服務承諾工作報告本局服務承諾工作報告本局服務承諾工作報告本局服務承諾工作報告 (2002年年年年 6月月月月 10日至日至日至日至 12月月月月 31日日日日) 
QUADRO 2  – Ponto da situação da Carta de Qualidade destes Serviços (10 de Junho a 31 de Dezembro de 2002) 服務項目服務項目服務項目服務項目 

Serviços envolventes 
等候或回覆時間等候或回覆時間等候或回覆時間等候或回覆時間 

Prazo/duração de resposta 

目標比率目標比率目標比率目標比率 
Nível dos 
serviços 

服務實現比率服務實現比率服務實現比率服務實現比率 
Taxa de concretização dos 

serviços 

1. 電話諮詢求職和 / 或招聘手續 

 Informações por telefone sobre a procura e/ou a 

 oferta de emprego 

即時回覆 

resposta imediata 

90% 95% 

2. 親臨諮詢求職手續 

Informações pessoais sobre a procura de emprego 

20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

90% 97.75% 

3. 求職登記  Pedido de emprego 20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

90% 96.89% 

4. 招聘登記  Oferta de emprego 即時接待 

atendimento imediato 

90% 95% 

5. 發出申請社保津貼之各項聲明書 

Emissão de documento comprovativo destinado ao 

pedido do subsídio de desemprego (FSS) 

3個工作天內 

dentro de 3 dias úteis 

90% 100% 

 

 

…//… 
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6. 接收聘請外勞的各類申請 

Recepção de pedidos sobre mão-de-obra não 

residente 

15分鐘內 

dentro de 15 minutos 

90% 98.39% 

7. 電話查詢申請外勞之手續 

Consulta telefónica sobre o procedimento dos 

pedidos de mão-de-obra não residente 

即時回覆 

resposta imediata 

95% 100% 

8. 親臨查詢申請外勞之手續 

Consulta pessoal sobre o procedimento dos 

pedidos de mão-de-obra não residente 

10分鐘內接待 

atendimento dentro de 10 

minutos 

90% 98.63% 

9. 以書面查詢申請外勞之手續 

Consulta por escrito sobre o procedimento dos 

pedidos de mão-de-obra não residente 

5個工作天內跟進有 關個案，並回覆申請人 

contacto e acompanhamento 

do processo no prazo de 5 

dias úteis 

90% 未有使用此服務的記錄 

Não há registo de utilização 

deste serviço 

10. 勞資問題諮詢 

Informativo sobre relação laboral 

15分鐘內接待 

atendimento dentro de 15 

minutos 

80% 95.63% 

11. 勞資問題諮詢電話“338808” 錄音服務  

Gravação automática para anotação das 

informações por meio do nosso telefone “338808” 

5個工作天內回覆 

resposta dentro de 5 dias úteis 

85% 未有使用此服務的記錄 

Não há registo de utilização 

deste serviço 

12. 在諮詢服務中提出投訴的人士均 會獲發“投訴回條 

Todas as reclamações apresentadas directamente 

no Serviço Informativo estão condicionadas à 

passagem do respectivo “Recibo de Apresentação 

de Queixas” 

即時發出 

emissão imediata 

99% 99.86% 

13. 通知投訴人有關負責其個案的督察姓名 

Aos trabalhadores reclamantes que apresentaram 

queixa no Serviço Informativo do DIT, será 

comunicado o nome do instrutor do processo 

instaurado 

10個工作天內 

dentro de 10 dias úteis 

85% 93.29% 

14. 不論卷宗送交法院與否, 又或投訴因理據不足而被歸檔, 有關的投訴人和企業均會接到通知 

Aos trabalhadores reclamantes e às empresas em 

causa, será comunicado o resultado final da nossa 

investigação, independentemente se o mesmo foi 

remetido ao Juízo ou foi ordenado o seu 

arquivamento por insubsistência da denúncia 

10個工作天內 

dentro de 10 dias úteis 

85% 98.86% 

15. 將法院對投訴個案的判決通知有關投訴人 

Aos trabalhadores reclamantes será transmitido o 

teor da sentença proferida pelo Tribunal 

15個工作天內 

dentro de 15 dias úteis 

80% 98.86% 

16. 通知投訴人領取補償的款項 

Serão notificados os trabalhadores reclamantes 

que tenham indemnizações a receber 

15個工作天內 

dentro de 15 dias úteis 

90% 98.86% 
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� 優化行政程序優化行政程序優化行政程序優化行政程序  � Optimização dos procedimentos 
administrativos 

 

 為履行第 13/2000號行政法務司司長批示的規定 ，特別是有效推動部門本身內部運作及與其他公共部門或實體間在職務聯繫上的簡化、合理化和工作效率的提高方面開展工作，本局於 2002 年 5 月組成「優化行政程序工作小組」，有關工作由「服務承諾工作小組」成員同時兼任，藉以建立良好的內部溝通及加強各部門間的協作。 
 Em cumprimento do despacho da Secretária para a 

Administração e Justiça n° 13/2000, designadamente para 

impulsionar o desenvolvimento do funcionamento interno da 

DSTE e da simplificação, racionalização e melhoria da 

eficácia do trabalho a nível do relacionamento funcional com 

outros serviços públicos ou entidades, em Maio de 2002 a 

DSTE constituiu o “grupo de trabalho para a optimização dos 

procedimentos administrativos”, do qual fazem parte os 

membros do “grupo de trabalho para a Carta de Qualidade”, 

com acumulação de funções, de modo a estabelecer uma 

boa comunicação interna e reforçar a colaboração entre os 

diversos serviços. 

   小組召集人及秘書於 2002 年 5 月 2 日至 3 日參加了由行政暨公職局舉辦之「行政程序測量、分析及改進課程」，而各成員亦於同年 10月 24日出席由行政暨公職局舉辦之「優化行政程序工作解釋會」，藉以暸解優化程序工作的概念、執行的程序及關鍵等問題，為執行工作作好準備。但由於本局改組在即，改組後，部份單位的工作及職能會重新分配，故為免在法例通過後又要就程序上的優化重新分析，出現工作重複，經徵詢行政暨公職局意見後，優化程序工作將於其後才開展。 

 Nos dias 2 e 3 de Maio de 2002, o convocador e o secretário 

daquele grupo participaram no “Curso de Medição, Análise e 

Aperfeiçoamento do Procedimento Administrativo” 

organizado pelos SAFP, tendo os membros assistido, em 24 

de Outubro de 2002, à “sessão de esclarecimento sobre a 

optimização de procedimentos administrativos” para 

compreenderem o conceito de optimização de 

procedimentos, os procedimentos para a execução e os  

pontos principais, entre outras questões. Atendendo que a 

DSTE será reestruturada brevemente e o trabalho de 

algumas unidades e suas atribuições serão novamente 

distribuidas, ouvida a opinião dos SAFP, a optimização dos 

procedimentos só será feita posteriormente, para evitar 

duplicação de trabalho. 

 
 

� 400333諮詢電話熱線服務諮詢電話熱線服務諮詢電話熱線服務諮詢電話熱線服務  � Linha Aberta Informativa (400333) 
 

 為回應市民的需求，本局於 2002 年積極籌設諮詢電話熱線服務，設置能涵蓋本局各主要職能及服務的電話熱線，令市民於任何時間均可瞭解本局的職能及所提供的服務內容和辦理手續﹔諮詢電話熱線：
400333預計於 2003年年初推出。 

 Em resposta às necessidades dos cidadãos, em 2002 a 

DSTE preparou activamente o serviço de Linha Aberta 

Informativa, instalando essa linha com uma cobertura maior 

quanto às atribuições e serviços prestados por estes 

Serviços, permintido aos cidadãos a consulta de 

informações, a qualquer hora, sobre as atribuições da 

DSTE, os serviços prestados pela mesma e as respectivas 

formalidades; a implementação dessa linha com o n° 

400333 está prevista para o princípio de 2003. 
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� 內部紀律審查內部紀律審查內部紀律審查內部紀律審查  � Examinação disciplinar interna 
 

 

2002 年，經小組處理有關本局提起的內部預審及調查程序共 17 宗，於紀律預審程序中，以工作人員違反現行《澳門公共行政工作人員通則》第二百七十九條第二款 h)項，以及第三百一十三條第一款及第二款 e)項的規定佔多數，共 13 宗；其次為涉及工作人員違反通則第七十八條第二款、第二百七十九條第二款 a)﹔b)﹔d)﹔和 g)項、第三百一十二條、以及第三百一十五條第一款及第二款 n)項的規定。表 3為本局於 2002 年提起之內部預審及調查程序的裁定結果。 
 Em 2002, o grupo de trabalho tratou de 17 casos de 

processos de investigação e instrução interna levantados 

pela DSTE, tendo registado, no processo de instrução 

disciplinar, um maior número de infracções ao disposto na 

alínea h) do n° 2 do art° 279o e alínea e) dos n°s 1 e 2 do 

art° 313o do “Estatuto dos Trabalhadores da Administração 

Pública de Macau” (ETAPM), perfazendo um total de 13 

processos, seguindo-se-lhe a infracção ao disposto no n° 2 

do art° 78o, alíneas a), b), d) e ) n° 2 do art° 279o, art° 312o 

e n° 1 e alínea n) do n° 2 do art° 315o. O quadro 3 mostra 

os resultados das decisões dos processos de investigação e 

instrução interna levantados em 2002 pela DSTE. 

 
 表表表表 3 – 經優化服務小組處理本局提起之內部預審及調查程序統計經優化服務小組處理本局提起之內部預審及調查程序統計經優化服務小組處理本局提起之內部預審及調查程序統計經優化服務小組處理本局提起之內部預審及調查程序統計 

QUADRO 3 – Processos de investigação e instrução interna levantados pela DSTE 
e tratados pelo Grupo de Trabalho para a Optimização de Serviços 程序的性質程序的性質程序的性質程序的性質 

Natureza dos processos 
 
 裁定裁定裁定裁定結果結果結果結果 

Resultados das decisões 

屬簡易調查程序屬簡易調查程序屬簡易調查程序屬簡易調查程序 
Processos de investigação  

simples 

屬紀律預審程序屬紀律預審程序屬紀律預審程序屬紀律預審程序 
Processos de instrução 

disciplinar 

總數總數總數總數 
TOTAL 歸檔 Arquivo 1 3 4 罰款 Multas -- 6 6 書面申誡 

Repreensão escrita 
-- 6 6 撤職 Demissão -- 1 1 總數總數總數總數 TOTAL 1 16 17 

 

 


