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就業市場就業市場就業市場就業市場  
MERCADO DE EMPREGO 
 
 

 
 
�  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 
 

2005 年就業拓展處錄得之求職登記為 24,103 宗，與 2004年相比減少 25.1%。 
Em 2005, a Divisão de Promoção do Emprego (DPE) registou 
24,103 pedidos de emprego, representando um decréscimo 
de 25,1%, em relação ao ano de 2004.  

 
 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 – Dados estatísticos dos pedidos de emprego nos últimos três anos 
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 求職人士中，失業者的人數與 2004 年相比減少
26.7%。 

O número de candidatos desempregados inscritos à procura 
de emprego decresceu 26,7% em relação ao ano transacto. 

 
 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 - 失業人士和失業津貼申請人失業人士和失業津貼申請人失業人士和失業津貼申請人失業人士和失業津貼申請人 

GRÁFICO 3 - Desempregados e candidatos ao subsídio de desemprego 
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 從上圖可以看出，2005 年被解僱的人士中有 24.5% 申請失業津貼。 

Através do gráfico supra podemos verificar que, em 2005, 
24,5% 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情況之就業情況之就業情況之就業情況 

GRÁFICO 4 - Evolução dos pedidos de emprego por sexo 
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� 在職在職在職在職 Empregados   � 失業失業失業失業 Desempregados   � 尋找首份工作尋找首份工作尋找首份工作尋找首份工作 À procura do 1º emprego   

 
 據圖 4 資料顯示， 2005 年男性及女性的失業人數均比過去兩年減少。 

De acordo com o gráfico 4, podemos verificar que, em 2005 os 
desempregados de ambos os sexos registaram um decréscimo, 
quando comparados com os registados nos dois anos 
anteriores.  
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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 
2004 2005 

百分比變化百分比變化百分比變化百分比變化 
Variação (%) 

SEXO 失業及尋找首份工作人士
Desemprega-
dos à procura 

do 1º 
emprego 

在職人士
Empregados 

合計 
Total 

失業及尋找首份工作人士
Desemprega- 
dos à procura 

do 1º 
emprego 

在職人士
Empregados 

合計 
Total 

失業及尋找首份工作人士
Desemprega-
dos à procura 

do 1º  
emprego 

在職人士
Empregados 

合計 
Total 總數總數總數總數

TOTAL 
31,331 854 32,185 22,934 1,169 24,103 -26.8 +36.9 -25.1 男性男性男性男性

Homens 
11,713 305 12,018 8539 442 8,981 -27.1 +44.9 -25.3 女性女性女性女性

Mulheres 
19,618 549 20,167 14,395 727 15,122 -26.6 +32.4 -25.0 

 
 與 2004年比較，2005年的求職者中，無論是男性或女性的失業及尋找首份工作的求職者均大幅減少，而擬覓較佳職位的在職者則有所增加。 

Em 2005 e relativamente ao ano transacto, registou–se um 
decréscimo significativo no número de pedidos de emprego 
dos desempregados à procura do 1o emprego, quer do sexo 
masculino, quer do sexo feminino, enquanto os empregados 
à procura de melhor emprego, registaram um acréscimo. 

 
 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，具大學程度及中學程度的求職者有輕微增加。 
 

Da análise da distribuição dos candidatos à procura de 
emprego segundo as suas habilitações académicas, 
detectam-se  pequenas subidas dos pesos relativos dos que 
possuem o ensino superior ou ensino secundário. 

 
 



2005            2005            2005            2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    就業廳就業廳就業廳就業廳    / / / / DEDEDEDE     

 4

 
 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

76.1%。 
Analisando os candidatos a emprego segundo os escalões 
etários, verifica-se que estes continuam a concentrar-se no 
escalão de “mais de 35 anos”, representando 76,1%.   

 
 
 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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 因轉工而作求職登記的人士與 2004 年的相比增加
88.9% 。 

Assiste-se a uma subida das inscrições de candidatos a 
emprego, por razões de mudança, na ordem dos 88,9%, em 
relação a 2004.  
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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、司機及裝配員 

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

Trabalhadores não qualificados 
 

 求職者最希望從事之職業仍以〝非技術工人〞和〝服務、銷售及同類工作人員〞為主。  
Relativamente às ocupações profissionais mais pretendidas, 
verificou-se que, a maior procura continua a incidir 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的五種的五種的五種職業職業職業職業 
QUADRO 2 - As cinco 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 

3,961 $4,141.20 3,165 $3,369.90 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 

1,788 $4,415.40 1,872 *$3,946.50 店舖售貨員及商品示範員 
Vendedores e demonstradores 

1,640 $4,522.20 2,150 $3,961.30 賭場人員及同類工作人員 

Empregados da Banca de Casinos e Similares 
1,615 $9,151.20 3,430 $5,087.90 侍應生及同類工作人員 

Empregados de mesa e  trabalhadores similares 
1,603 $4,635.90 4,448 $4,134.50 

.* 不包括 17個以件工計算薪金之職位空缺。/ Não inclui 17 ofertas pagas à peça. 
 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 16.4%，其次為〝未能歸入其他分類的銷售及服務業非技術工人〞，佔 7.4%，反映出求職者需求之職位均為低技術性工作。此外，從表 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” (16,4%), seguindo- 
-se os “trabalhadores não qualificados do comércio e serviços 
não classificados em outra parte” (7,4%), 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. 
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� 職位空缺職位空缺職位空缺職位空缺 � Ofertas de emprego 

 
2005 年在就業拓展處登記的職位空缺有 65,721 個，與 2004年相比增加 41.6%。 

As 65,721 ofertas de emprego registadas na DPE em 2005, 
representam um acréscimo de 41,6% em relação ao ano de 
2004. 

 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 três 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 com mais ofertas de emprego 

 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 

9,772 * $2,906.80 431 $5,003.90 侍應生及同類工作人員 
Empregados de mesa e  trabalhadores similares 

4,448 $4,134.50 1,603 $4,635.90 賭場人員及同類工作人員 
Empregados da banca de casinos e similares 

3,430 $5,087.90 1,615 $9,151.20 木匠 
Carpinteiros 

3,371 $8,431.00 290 $8,295.90 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 
Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 
trabalhadores similares 

3,165 $3,369.90 3,961 $4,141.20 

.* 不包括 8,470個以件工計算薪金之職位空缺。/ Não inclui 8,470 ofertas pagas à peça. 

 
 在 2005 年登記的 65,721 個職位空缺中，上表所列五個職業合共佔總空缺數目的 36.8%。 
 

Das 65,721 ofertas de emprego recebidas em 2005, as 5 
profissões que constam do quadro acima exposto perfazem 
36,8% daquelas ofertas. 
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� 就業安排就業安排就業安排就業安排 � Colocações profissionais 

 
 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 para entrevistas 
e candidatos colocados nos últimos três anos 
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2005年，就業拓展處共安排了 51,041名求職者面試，其中 1,502名成功轉介。被安排面試之求職者人數比 2004年減少 9.6%，而成功轉介之人數亦比 2004 年減少
24.3%。 
 

No ano de 2005, a DPE apresentou 51,041 candidatos para 
entrevistas, dos quais 1,502 foram colocados. Face ao ano 
anterior, o número de candidatos apresentados para 
entrevistas registou um decréscimo de 9,6% e o de candidatos 
colocados registou um decréscimo, na ordem dos 24,3%.  

 在成功轉介就業的 1,502宗個案中，涉及 105種不同的職業，而 38.2%的成功轉介就業個案集中於下表 4 所列的五種職業。 

As 1,502 colocações estiveram distribuídas por 105 profissões, 
sendo as 5 profissões referidas no quadro 4 as dominantes, 
representando 38,2% 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 

2004 2005 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 寫字樓文員 

Empregados de escritório 137 6.9 144 9.6 賭場人員及同類工作人員 
Empregados da banca de casinos e 
similares 

206 10.4 131 8.7 會計文員及同類工作人員 
Empregados administrativos de 
contabilidade e trabalhadores similares 

138 7.0 105 7.0 統計、財務文員及同類工作人員 
Empregados administrativos dos servi;cos 
estatísticos e financeiros e trabalhadores 
similares 

78 3.9 100 6.7 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 
Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 
trabalhadores similares 

196 9.9 93 6.2 總數  Total 755 38.1 573 38.2 
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 就業拓展處於 2003年開始鼓勵僱主公開招聘之資料，讓求職者可直接與僱主聯絡面試。2005 年就業處接獲同意公開招聘資料之空缺佔總登記空缺的 48.7%，較
2004年的 42.3%為高。 

No ano de 2003, a DPE começou a encorajar os 
empregadores, no sentido de dar a conhecer publicamente os 
dados referentes às ofertas de emprego, para que os 
candidatos os pudessem contactar directamente e marcar 
entrevistas. Em 2005, observou-se que 48,7% das empresas 
concordaram com este procedimento, tendo representado um 
aumento de 42,3% face ao ano transacto. 

 
 
� 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  (月計月計月計月計) 
GRÁFICO 11 - Salários médios (mensais) 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、司機及裝配員 

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 

  
 

 大部份獲成功轉介就業人士的工資平均數與 2004年的相比均有較大增幅，其中〝漁業熟練工作者〞、〝機台、機器操作員、司機及裝配〞及〝社團領導人員、企業領導人員及經理〞三個組別之平均數升幅最大，分別增加 45.2%、33.6%及 21.1% %；而工資平均數下降的則只有專業人員，減幅為 13.8%。 

Verificou–se um maior aumento na média salarial da maioria dos 
trabalhadores colocados face a 2004, principalmente nos grupos 
de “Trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca”,  
“Operadores de instalações e máquinas, condutores e 
montadores” e “Quadros Superiores de Associações, Directores 
e Quadros Dirigentes de Empresas”, na ordem de 45,2%, 33,6% 
e 21,1% respectivamente, enquanto no dos “Especialistas das 
profissões intelectuais e científicas” registou-se um decréscimo 
de 13,8% quando comparado com o ano de 2004.  

 
 
� 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 
   就業拓展處為澳門博彩有限公司共舉辦了 3 個見工日，提供包括莊荷及酒店業員工職位空缺共 2,150個，而成功轉介就業的人數有 124人。 

Em 2005, a DPE realizou 3 dias de entrevistas para a Sociedade 
de Jogos de Macau,SA, incluindo um total de 2,150 ofertas de 
emprego que compreenderam as categorias profissionais de 
croupier e trabalhadores do sector hoteleiro, tendo sido 
colocados 124 candidatos.  
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� 一站式服務一站式服務一站式服務一站式服務 
 就業拓展處自 2000年 6月起已實行一站式服務，為市民申請〝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〞提供簡化的服務，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會工作局各堂區辦事處作資料核實之用。 而隨著上述規章在 2004年 1月被〝就業輔助及培訓規章〞廢止，該處轉為向申請參與〝就業輔助及培訓規章〞內〝就業輔助培訓〞的市民提供同樣性質的一站式服務。 

 
 

� "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 DPE, no mês de Junho de 2000, o “One-stop 
Service”, servindo não só para a inscrição dos candidatos a 
emprego, mas também para a recolha de todos os documentos 
necessários e posterior envio ao IASM para confirmação dos 
dados. Na sequência da revogação, em Janeiro de 2004, do 
regulamento acima referido, através do “Regulamento dos 
Incentivos e Formação aos Desempregados”, a DPE prestou um 
serviço de natureza semelhante ao do “One-stop Service” aos 
cidadãos que participaram nas “acções de formação de 
emprego” ao abrigo do “Regulamento dos Incentivos e Formação 
aos Desempregados”. 
 鑑於就業輔助培訓課程在 2005年中停辦，因此，設於望廈社區中心之有關一站式服務登記點於 2005年 6月底關閉。 

Com o fim, em meados de 2005, das acções de formação de 
emprego, o local para inscrição através do “One-Stop Service” 
situado no Bairro Social de Mong-Ha foi encerrado no final de 
Junho de 2005. 

 圖圖圖圖 12 - 有關有關有關有關「「「「就業輔助及培訓規章就業輔助及培訓規章就業輔助及培訓規章就業輔助及培訓規章」」」」之工作之工作之工作之工作 
GRÁFICO 12 – Actividades no âmbito do “Regulamento dos Incentivos e Formação aos Desempregados”  
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   為領取培訓津貼所簽發之聲明書 
Declarações emitidas para efeitos de obtenção do subsídio das acções de Formação  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 

 
 □       職業介紹所職業介紹所職業介紹所職業介紹所 
 就業拓展處於2005年共處理了25宗新申請，32宗續期，14宗更改附注及6宗聲明異議之個案。直至2005年底，共有51間職業介紹所獲發執照，其中19間是2005年新發出的。 

� Agências de emprego 
 

Em 2005, a DPE tratou um total de 25 novos pedidos, 32 
pedidos de renovações, 14 pedidos de alteração e 6 
reclamações. No fim do ano de 2005, existiam 51 Agências de 
emprego licenciadas, tendo 19 sido licenciadas em 2005.  

 
 □       顯能小組顯能小組顯能小組顯能小組 � “Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de 

Capacidades”””” 
  於 2005 年，顯能小組繼續為殘障人士提供就業服務。 

Em 2005 o “Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de 
Capacidades” (GTDC) deu continuidade às acções de apoio ao 
emprego aos candidatos deficientes. 

  以下表 5及表 6分別是為殘障人士所作的求職登記及成功轉介就業的資料。 
Os quadros 5 e 6 mostram os dados referentes às inscrições 
para pedido de emprego efectuadas pelos deficientes e 
respectivas colocações. 
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 表表表表 5 - 2005年殘障求職登記者之殘障情況年殘障求職登記者之殘障情況年殘障求職登記者之殘障情況年殘障求職登記者之殘障情況 

Quadro 5 – Distribuição dos candidatos deficientes segundo a incapacidade em 2005 類別類別類別類別   
Tipo 

人數人數人數人數  
 Número de indivíduos 失明/弱視 – Visão 36 失聰/弱聽 – Audição 27 肢體傷殘 – Deficiência física 104 精神病康復者 – Doentes do foro psiquiátrico 26 智障 – Doentes com deficiência mental 25 長期病患者 – Doentes crónicos 52 多重障礙 – Deficiências múltiplas 29 總數總數總數總數 – Total 299 

 
 表表表表 6 - 2005年顯能小組成功轉介就業資料年顯能小組成功轉介就業資料年顯能小組成功轉介就業資料年顯能小組成功轉介就業資料 

QUADRO 6 – Dados referentes às colocações do GTDC, em 2005 職業分類職業分類職業分類職業分類 
CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES 

PROFISSIONAIS 

人次 
pessoas 
físicas 

殘障類別 (人次) 
Tipo de incapacidades (pessoas físicas) 

薪金(人次) 
Remuneração  

(pessoas físicas) 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 

1 肢體傷殘 Deficiência física (1) $8,000 (1) 技術員及輔助專業人員 
Técnicos e profissionais de nível 
intermédio 

1 肢體傷殘 Deficiência física (1) $4,000 (1) 

文員 
Empregados administrativos 

17 

失聰/弱聽 Audição (4) 智障 Deficiência mental (1) 肢體傷殘 Deficiência física (9) 長期病患者 Doentes crónicos (1) 精神病康復者 Doentes mentais 
reabilitados (2) 

$2,400 (2) 
$3,000 (3) 
$3,500 (1) 
$3,800 (1) 
$4,000 (4) 
$4,500 (2) 
$4,800 (1) 
$5,000 (1) 

$14/小時/hora (2) 服務、銷售及同類工作人員 
Pessoal dos serviços, vendedores e 
trabalhadores similares 

14 

失聰/弱聽 Audição (4) 智障 Deficiência mental (4) 肢體傷殘 Deficiência física (1) 精神病康復者 Doentes mentais 
reabilitados (4) 多重障礙 Deficiências múltiplas (1) 

$1,000 (1) 
$1,500 (2) 
$2,300 (2) 
$2,500 (3) 
$3,300 (1) 
$3,500 (1) 
$3,800 (1) 

$10/小時/hora (1) 
$14/小時/hora (2) 漁農業熟練工作者 

Trabalhadores qualificados da 
agricultura e da pesca 

3 
失聰/弱聽 Audição (2) 肢體傷殘 Deficiência física (1) 

$4,000 (2) 
$4,500 (1) 工業工匠及手工藝工人 

Trabalhadores da produção industrial e 
artesãos 

4 

失聰/弱聽 Audição (1) 智障 Deficiência mental (1) 肢體傷殘 Deficiência física (1) 精神病康復者 Doentes mentais 
reabilitados (1) 

件工 à peça (1 ) 
$2,300 (1) 
$4,200 (1) 

$80/日/dia (1 ) 機台、機器操作員、司機及裝配員 
Operadores de instalações e máquinas, 
condutores e montadores 

1 肢體傷殘 Deficiência física (1) $3,000 (1) 

 
 

…//… 
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…//… 
    

非技術工人 
Trabalhadores não qualificados 

47 

失聰/弱聽 Audição (7) 智障 Deficiência mental (30) 肢體傷殘 Deficiência física (4) 精神病康復者 Doentes mentais 
reabilitados (3) 多重障礙 Deficiências múltiplas (3) 

 

$1,000 (1) 
$1,500 (1) 
$2,000 (2) 
$2,300 (1) 
$2,400 (3) 
$2,500 (3) 
$2,800 (3) 
$3,000 (4) 
$3,100 (2) 
$3,200 (1) 
$3,300 (1) 
$4,500 (1) 

$14/小時/hora (12) 
$15/小時/hora (2) 
$18/小時/hora (1) 
$25/小時/hora (1) 

$80/日/dia (6) 
$120/日/dia (1) 
$130/日/dia (1) 總數 Total 88   

 
 

� 外地僱員的聘用外地僱員的聘用外地僱員的聘用外地僱員的聘用 � CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES NÃO-            
-RESIDENTES 

  
2005 年與外地僱員有關的個案共有 12,340 宗，數字較 2004年上升 46.8%，平均每季個案達 3,085宗。 
 
 
 根據第 70/2005 號經濟財政司司長批示，勞工事務局局長獲授予第 12/GM/88 號批示、第 49/GM/88 號批示及第 17/2004 號行政法規第三條第三款所載的權限，以及對有關外地僱員家庭團聚申請發出意見書的權限。 

Em 2005, foram registados 12,340 pedidos relacionados com os 
trabalhadores não-residentes, traduzindo um aumento de 46,8% 
face ao ano transacto, o que significa uma média de 3,085 casos 
por cada trimestre. 
 
Conforme Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
nº 70/2005, foram subdelegadas no Director da DSAL, as 
competências dos Despachos nº 12/GM/88 e nº 49/GM/88, as da 
alínea 3) do artigo 3o do Regulamento Administrativo nº 17/2004, 
bem como as competências para a emissão de pareceres 
relativos aos pedidos de reagrupamento familiar dos TNR’S. 
 
 圖圖圖圖 13 - 2005年與外地僱員有關的申請年與外地僱員有關的申請年與外地僱員有關的申請年與外地僱員有關的申請 

GRÁFICO 13 – Pedidos relacionados com os trabalhadores não-residentes em 2005 
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 在上述的申請個案中，純屬申請外地僱員的佔

86.6%，共 10,690宗，當中 1,811宗申請屬第 12/GM/88號批示，8,879 宗申請屬第 49/GM/88 號批示。申請之外地僱員人數合共 143,161 名，其中 59,574 人獲批准。 

Dos pedidos atrás referidos, 86,6% incidiram simplesmente nos 
pedidos de contratação de TNR’s (10,690), dos quais 1,811 
foram efectuados ao abrigo do Despacho n° 12/GM/88 e 8,879 
ao abrigo do Despacho n° 49/GM/88. Foram requeridos um total 
de 143,161 TNR’s, tendo 59,574 sido autorizados. 

 
 表表表表 7 - 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號號號號批示之外地僱員申請及批准人數批示之外地僱員申請及批准人數批示之外地僱員申請及批准人數批示之外地僱員申請及批准人數 

QUADRO 7 - Número de pedidos de TNR’s solicitados ao abrigo dos 
Despachos nos 12/GM/88 e 49/GM/88 e o número de TNR’s autorizados 

 申請類別申請類別申請類別申請類別 
Tipos de pedido 

申請個案申請個案申請個案申請個案 
Pedidos Entrados 

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

批准批准批准批准 
 Autorizados 

 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 聘用 Contratação 1,386 5,081 99,446 16,375 115,821 36,842 5,695 42,537 續期 Renovação 420 1,268 19,636 4,706 24,342 11,187 3,391 14,578 替換 Substituição - 2,483 - 2,802 2,802 - 2,296 2,296 轉換 Transferência 5 47 105 91 196 102 61 163 合計合計合計合計 Total 1,811 8,879 119,187 23,974 143,161 48,131 11,443 59,574 

 
 

2005年外地僱員之申請個案比 2004年上升 41.0%，而獲批准之人數亦上升了 140.4%。 
Verifica-se que o número de pedidos de contratação de 
TNR’s recebidos no ano de 2005 registou um acréscimo de 
41,0% em relação a 2004, tendo havido também um aumento 
de 140,4% no número de trabalhadores autorizados. 

 
 
 表表表表 8 - 最近三年之外地僱員最近三年之外地僱員最近三年之外地僱員最近三年之外地僱員申請申請申請申請及獲批人數及獲批人數及獲批人數及獲批人數 

QUADRO 8 - Número de TNR’s solicitados e  
autorizados nos últimos três anos 

 申請類別申請類別申請類別申請類別 
Formas de  

pedido 

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 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 

05-04/04 變動變動變動變動 
Variação 
(%) 

2003 2004 2005 

05-04/04 變動變動變動變動 
Variação 
(%) 聘用 Contratação 2,324 4,422 6,467 20,470 38,863 115,821 198.0% 7,880 11,564 42,537 267.8% 續期 Renovação 1,094 1,231 1,688 18,885 14,932 24,342 63.0% 10,727 10,414 14,578 40.0% 替換 Substituição 1,225 1,879 2,483 1,460 2,256 2,802 24.2% 1,123 1,645 2,296 39.6% 轉換 Transferência 36 51 52 459 1,365 196 -85.6% 280 1,160 163 -85.9% 合計合計合計合計 Total 4,679 7,583 10,690 41,274 57,416 143,161 149.3% 20,010 24,783 59,574 140.4% 
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 圖圖圖圖 14 - 第第第第 12/GM/88及及及及 49/GM/88號批示之外地僱員申請人數與獲批准人數比較號批示之外地僱員申請人數與獲批准人數比較號批示之外地僱員申請人數與獲批准人數比較號批示之外地僱員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 nos 12/GM/88 e 49/GM/88 e o número de TNR’s autorizados 
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 屬於第 12/GM/88 號批示的總申請人數為 119,187 名；獲批准之總人數為 48,131名，其中 23.2%為續期。 
  
 而屬於第 49/GM/88號批示的總申請人數為 23,974名；獲批准之總人數為 11,443名，其中 49.8%為聘用。 

Dos 119,187 TNR’s requeridos ao abrigo do Despacho                  
n° 12/GM/88, foi autorizado um total de 48,131 TNR’s, dos quais, 
23,2% reportam-se a renovações.  
 
Dos 23,974 TNR’s requeridos ao abrigo do Despacho n° 
49/GM/88, foi autorizado um total de 11,443 TNR’s, dos quais 
49,8% reportam-se a contratações. 

 
 在根據第 49/GM/88號批示的 8,879宗申請外地僱員個案中，4,227 宗為家庭傭工之申請個案，其中獲批准的共有 3,771宗。 

 

Dos 8 879 pedidos de contratação de TNR’s, efectuados ao 
abrigo do Despacho n° 49/GM/88, 4,227 foram respeitantes a 
pedidos de empregadas domésticas, tendo 3,771 sido 
autorizados. 

 
 表表表表 9 - 家庭傭工之申請及批准個案數目家庭傭工之申請及批准個案數目家庭傭工之申請及批准個案數目家庭傭工之申請及批准個案數目 

QUADRO 9 - Número de pedidos apresentados e autorizados (empregadas domésticas) 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 聘用 Contratação 2,137 1,899 續期 Renovação 35 30 替換 Substituição 2,026 1,816 轉換 Transferência 29 26 合計合計合計合計 Total 4,227 3,771 

 
 經第 12/GM/88號批示聘用之外地僱員申請，必須提交有關之提供勞務合同，該合同須經由中介之職業介紹所與申請人簽署後，交由勞工事務局局長批核。該批核權限已透過授權由就業廳廳長負責。 

Para os pedidos de contratação de TNR’s solicitados ao abrigo 
do Despacho n° 12/GM/88 é necessário apresentar os 
contratos de prestação de serviços, assinados entre uma 
agência de emprego intermediária e o requerente, a fim de 
serem entregues ao Director da DSAL para aprovação. Esta 
competência foi subdelegada na Chefe do Departamento de 
Emprego. 
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 經第 12/GM/88 號批示之續期申請，亦必須提交一份續期合同，以便交由勞工事務局局長批核。該批核權限已透過授權由就業廳廳長負責。 

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 entregues ao Director da 
DSAL para aprovação. Esta competência foi subdelegada na 
Chefe do Departamento de Emprego. 

 
 表表表表 10 - 經第經第經第經第 12/GM/88號批示之合同所批准之人數號批示之合同所批准之人數號批示之合同所批准之人數號批示之合同所批准之人數 

QUADRO 10 - Número de trabalhadores autorizados através dos contratos  
ao abrigo do Despacho no. 12/GM/88 

 
 

 
 
2005年共審批 1,272份提供勞務合同，獲批准之人數共 48,229名，其中新合同涉及的批准人數佔 75.4%，而續期合同則佔 24.6%。 
 

No ano de 2005, foi recebido um total de 1,272 contratos de 
prestação de serviços para apreciação. O total de trabalhadores 
autorizados foi de 48,229, tendo sido 75,4% referentes a novos 
contratos e os restantes 24,6% a contratos de renovação. 
 

 
 家庭團聚家庭團聚家庭團聚家庭團聚：：：： 經第 49/GM/88 號批示或第 12/GM/88 號批示獲准聘用之外地僱員（主要為具專業技能的人士），可申請其家庭成員到澳門臨時逗留，逗留期限與該名外地僱員於澳門之工作期限相同，此類申請是根據 2003年 3月 17日公佈的第 4/2003號法律第 8條第 5款有關批給外地僱員家庭成員逗留澳門之許可的規定。 

Agregado familiar  : 
 Os TNR’s com autorização concedida ao abrigo dos Despachos 
n° 49/GM/88 e n° 12/GM/88 (principalmente, trabalhadores 
especializados) podem 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 5 do arto 8 da Lei n° 4/2003, 
publicada em 17 de Março de 2003, no respeitante à autorização 
concedida ao TNR para o seu reagrupamento familiar.  

  
 
2005 年共有 378 份外地僱員家庭團聚申請個案，人數為 608名，而獲得給予贊同意見之人數則為 422名。 
 

Em 2005, registaram-se 378 pedidos de permanência de 
agregado familiar de TNR’s, tendo abrangido 608 membros de 
agregados familiares, dos quais 422 obtiveram pareceres 
favoráveis. 

 
 
 表表表表 11 - 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、、、、人數及給予贊同意見之人數人數及給予贊同意見之人數人數及給予贊同意見之人數人數及給予贊同意見之人數 

QUADRO 11 - Número de pedidos e de membros dos agregados familiares solicitados 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 378 608 422 合計 Total 378 608 422 

 

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 
Pedidos Entrados 

批准人數批准人數批准人數批准人數 
 Trabalhadores autorizados 合同 Contrato 825 36,365 續期合同 Renovação do Contrato 447 11,864 合計合計合計合計 Total 1,272 48,229 
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 延期證明書延期證明書延期證明書延期證明書：：：： 在 2005 年，本局為在申請續期期間，外地僱員的非本地勞工身份咭有效期限屆滿而簽發的延期證明書共

722份，與 2004年的 575份相比，上升了 25.6%。延期證明書之有效期由 60天延長至 90天。 

Certificado de extensão : 
Durante o ano de 2005, foram emitidos pela DSAL um total de        
722 “certificados de extensão” aos TNR’s cujo Título de 
Identificação de Trabalhador Não-Residente havia caducado mas 
que aguardavam a renovação, correspondendo a um aumento de 
25,6%, quando comparados com os 575 emitidos em 2004. O 
período de validade do “certificado de extensão” foi prorrogado de 
60 dias para 90 dias. 

 
 

 為自身利益從事活動為自身利益從事活動為自身利益從事活動為自身利益從事活動 ：：：： Exercício de actividade em proveito próprio :  
2005 年共有 205 份非居民為自身利益從事活動申請個案，申請人主要是來自中國內地，共有 89 份完成分析報告，其中獲批准的為 39宗。 

Em 2005, foram apresentados 205 pedidos para o exercício de 
actividade em proveito próprio por parte de não-residentes, na 
sua maioria provenientes do Continente Chinês, tendo sido 
concluídos 89 relatórios de análise, dos quais 39 foram 
autorizados. 
 
 表表表表 12 - 2005年按行業統計申請及批准之外地僱員年按行業統計申請及批准之外地僱員年按行業統計申請及批准之外地僱員年按行業統計申請及批准之外地僱員 

QUADRO 12 - Distribuição dos trabalhadores não-residentes solicitados e  
autorizados por actividade económica durante o ano de 2005 

 行業行業行業行業 
Actividades económicas 

申請個案數目申請個案數目申請個案數目申請個案數目 
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 

批准佔申請批准佔申請批准佔申請批准佔申請 的人數比例的人數比例的人數比例的人數比例 
Ratio 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 農、林、牧及狩獵業  
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 0 2 0 2 0 2 0.0% 100.0% 製造業  
Indústria transformadoras 462 270 25,144 1,217 10,215 305 40.6% 25.1% 水電及氣體生產供應業 
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água 0 8 0 9 0 5 0.0% 55.6% 建築業 
Construção 62 1,374 24,106 12,526 12,061 3,831 50.0% 30.6% 批發及零售業 
Comércio por grosso e retalho 396 401 3,460 809 391 407 11.3% 50.3% 酒店及飲食業 
Hotéis, restaurantes e similares 550 675 9,853 1,191 2,850 546 28.9% 45.8% 運輸通訊及倉儲業 
Transportes, armazenagem e comunicações 41 277 799 644 208 437 26.0% 67.9% 金融業  
Actividades financeiras 1 66 6 131 0 63 0.0% 48.1% 不動產及工商服務業 
Actividades imobiliárias e serviços prestados às 
empresas 

121 433 7,303 998 1,189 371 16.3% 37.2% 公共行政及社保事務 
Administraçãopública e segurança social  0 38 0 141 0 136 0.0% 96.5% 教育  
Educação 1 319 2 402 0 349 0.0% 86.8% 醫療衛生及社會福利 
Saúde e acção social 13 105 344 156 234 122 68.0% 78.2% 文娛博彩及其他服務業 
Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços 164 682 48,170 1,517 20,983 1,096 43.6% 72.2% 家庭傭工 
Empregados domésticos 0 4,227 0 4,229 0 3,771 0.0% 89.2% 國際組織及外駐機構 
Organismos internacionais e outras instituições extra-
territoriais 

0 2 0 2 0 2 0.0% 100.0% 合計合計合計合計 Total 1,811 8,879 119,187 23,974 48,131 11,443 40.4% 47.7% 
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� 有關就業的宣傳有關就業的宣傳有關就業的宣傳有關就業的宣傳  �   DIVULGAÇÃO SOBRE O EMPREGO 
 
 就業廳在 2005 年以不同形式推廣有關就業的各項活動，計有：講座及社會服務等等。 

 

Em 2005, o Departamento de Emprego fez a promoção de 
diversas actividades sobre o emprego, designadamente 
seminários, serviço social, entre outras.  
 

 
 
� 講座講座講座講座 � Seminários   
 於 1 月份，為聾人協會及澳門中小企業協進會舉行就業講座。 

Realização, em Janeiro, do “Seminário de Emprego” 
destinado à Associação de Surdos e à Associação de 
Pequenas e Médias Empresas de Macau 

  於 2月份，為澳門利民會舉行就業講座。 Realização, em Fevereiro, do “Seminário de Emprego” 
destinado à Associação Richmond Fellowship de Macau. 

  於 3月份，為中學學生舉行就業講座。 Realização, em Março, do “Seminário de Emprego” 
destinado aos alunos do ensino secundário. 

  於 4 月份，為善牧會－婦女互助中心及協力社舉行就業講座。 
Realização, em Abril, do “Seminário de Emprego” 
destinado ao “Good Shepherd Sisters – Women’s Mutual 
Help Center” e ao Grupo de Cooperação Hip Lek. 

  於 8月份，為澳門海關舉辦就業講座。 
 

Realização, em Agosto, do “Seminário de Emprego” 
destinado aos Serviços de Alfândega de Macau. 

 
 

� 活動活動活動活動  �  Actividades 

   於 10 月份，與社會工作局合辦〝聘僱殘疾人士僱主嘉許計劃〞。 
Coorganização com o Instituto de Acção Social, em 
Outubro, do plano “Prémio de Excelência às Entidades 
Empregadoras de Pessoas Deficientes” . 

 於 12 月份，參加由社會工作局主辦之國際復康日。 
Participação, em Dezembro, no “Dia Internacional de 
Pessoas com Deficiência”, organizado pelo IAS.  

 
 
� 經驗交流經驗交流經驗交流經驗交流  �  Troca de Experiências 

 於 7 月份，隨人力資源發展委員會前往廣州廣東省勞動和社會保障廳進行為期兩天的訪問活動。 
 
 

Visita com membros da “Comissão de Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos” a Guangzhou, “GuangDong Bureau Labour 
and Social Security , PR China”, em Julho.  
 

 
 
� 國際會議國際會議國際會議國際會議 �  Conferência Internacional 

 於 6 月份，出席國際勞工組織於瑞士日內瓦舉行之〝第 93屆國際勞工大會〞。 
Participação, em Junho, na “93a Conferência Internacional do 
Trabalho”, realizada pela OIT, em Genebra, Suíça. 
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職業培訓職業培訓職業培訓職業培訓  
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 

  
 
� 全年概況全年概況全年概況全年概況  � Apresentação Geral 
   
2005 年參與由職業培訓廳主辦、合辦或協辦的職業培訓課程的學員，合共有 9,554人次，較 2004年下降 2.5%。 

 Durante o ano de 2005 registou-se, nos cursos de formação 
profissional ministrados pelo Departamento de Formação 
Profissional (DFP) ou em colaboração com outras entidades, 
uma frequência de 9,554 formandos (pessoas físicas). Em 
comparação com o ano de 2004 estima-se um decréscimo de 
2,5%. 

   學員減少的主要原因是：就業輔助培訓課程在 2005 年
8月結束；博彩、旅遊及服務業迅速擴展的帶動下，失業率持續下降，市民對再培訓課程之需求相對減少；以及， 由於 2005年本澳並沒有發生較嚴重之疫症，故停辦「有津貼特困行業從業員培訓計劃」。 
 

 A diminuição do número dos formandos deveu-se 
principalmente às seguintes causas: 1. As “Acções de 
Formação de Emprego” terminaram em Agosto de 2005; 2. O 
rápido desenvolvimento dos sectores de Jogos, de Turismo e 
de Serviços contribuiu para a redução da taxa de 
desemprego, tendo-se verificado consequentemente uma 
menor procura dos cursos de formação reconversão por parte 
da população; 3. A não ocorrência, em 2005, de graves 
epidemias em Macau, pôs termo ao “Plano de Formação 
Subsidiado para os Trabalhadores dos Sectores Económicos 
com Dificuldades Particulares”. 

   然而，因應經濟的高速發展和各行業對人力資源素質要求的提升，職業培訓廳於 2005 年增辦了多個進修課程，因此，就讀該類課程的人數與 2004 年相比增長
172.5%。 

 Todavia, na sequência do rápido desenvolvimento económico 
e da maior procura de recursos humanos com alta 
qualificação, o DFP aumentou, em 2005, o número de cursos 
na modalidade de Aperfeiçoamento, pelo que, face ao ano de 
2004, registou-se um aumento de 172,5% no número de 
formandos dessa modalidade. 

 
 圖圖圖圖 1 – 職業培訓課程學員人數職業培訓課程學員人數職業培訓課程學員人數職業培訓課程學員人數比較比較比較比較  

GRÁFICO 1 – Evolução do número de formandos nos cursos de formação profissional 
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 表表表表 1 - 2004及及及及 2005年度職業培訓課程學員人數年度職業培訓課程學員人數年度職業培訓課程學員人數年度職業培訓課程學員人數 

QUADRO 1 - Número de formandos dos cursos de formação profissional durante 2004 e 2005 
 培訓制度培訓制度培訓制度培訓制度 

Regime da formação 
課程模式課程模式課程模式課程模式 

Modalidades dos cursos  

課程數目課程數目課程數目課程數目 
Número 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 

2004  
(2003/2004 學年學年學年學年 ano lectivo) 

2005 
(2004/2005 學年學年學年學年 ano lectivo) 職前培訓 

Formação Inicial 

學徒培訓  Aprendizagem 9 

291 

159 * 168* 職業資格培訓  Qualificação Profissional 11 172 212 

延續培訓 
Formação Contínua 

進修培訓  Aperfeiçoamento 140 1,806 4,921 再培訓    Reconversão 18 644 314 就業輔助培訓 Acções de Formação de Emprego 113 6,511 3,939 受疫症影響特困行業從業員有津貼短期培訓 
(有津貼特困行業從業員培訓計劃) 

“Plano de Formação Subsidiado para os Trabalhadores dos 
Sectores Económicos com Dificuldades Particulares” 

0 503 0 由勞工事務局主辦或合辦的培訓課程 
Cursos de formação organizados pela DSAL ou em colaboração com 

outras entidades 

合合合合 計計計計 
Soma 

291 9,795 9,554 為企業(機構)提供場地進行培訓或考核 
Cedência de instalações a empresas/instituições para 

a realização de acções de formação ou testes de avaliação 
13 15 928 總總總總 數數數數  Total 304 9,810 10,482 

* 數字包括該年度畢業人數、進入第二學年人數及新開課第一學年人數 
* Neste número estão incluídos os formandos aptos no respectivo ano lectivo, o número de transferências para o 2.° ano lectivo e o número de  
 formandos do 1.° ano lectivo. 

 
 
 表表表表 2 - 2005年度職業培訓課程學員歲組分佈情況年度職業培訓課程學員歲組分佈情況年度職業培訓課程學員歲組分佈情況年度職業培訓課程學員歲組分佈情況 

QUADRO 2 – Distribuição dos formandos dos cursos de formação profissional por escalões etários em 2005 
 歲組歲組歲組歲組 

Grupos 
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 
Profissional 

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 

就業輔助培訓就業輔助培訓就業輔助培訓就業輔助培訓 
Acções de Formação de 

Emprego 人數人數人數人數 
N.º  de 

formandos 

比率比率比率比率 
Taxa 
(%) 

人數人數人數人數 
N.º  de 

formandos 

比率比率比率比率 
Taxa 
(%) 

人數人數人數人數 
N.º  de 

formandos 

比率比率比率比率 
Taxa 
(%) 

人數人數人數人數 
N.º  de 

formandos 

比率比率比率比率 
Taxa 
(%) 

人數人數人數人數 
N.º  de 

formandos 

比率比率比率比率 
Taxa 
(%) 

14~19 
168 100.0 

87 41.0 196 4.0 23 7.3 0 0 

20~29 54 25.5 1,033 21.0 61 19.5 10 0.2 

30~39 --- --- 51 24.1 1,369 27.8 77 24.5 647 16.4 

40~49 --- --- 17 8.0 1,347 27.4 92 29.3 2,181 55.4 ≧50 --- --- 3 1.4 976 19.8 61 19.4 1,101 28.0 總總總總 數數數數  
Total 

168 100.0 212 100.0 4,921 100.0 314 100.0 3,939 100.0 

*學徒培訓課程年齡限制為 14至 24歲  
*A idade de admissão nos cursos de Aprendizagem fica compreendida entre os 14 e os 24 anos 
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� 職前培訓職前培訓職前培訓職前培訓  � Formação Inicial  
 
 
� 學徒培訓學徒培訓學徒培訓學徒培訓  � Formação em Regime de Aprendizagem 
   學徒培訓課程為兩年全日制職前培訓，共開辦有「電氣裝置」、「電子及通訊」和「汽車機電」三個課程。至 2005年，學徒培訓課程已連續舉辦至第九屆，而過去七屆課程共為本澳培訓出 297位技術人員。 

 Os cursos em regime de Aprendizagem consistem na 
formação inicial ministrada em regime de tempo inteiro, com 
a duração de 2 anos. Nesta modalidade de formação estão 
incluídos os cursos de Electricidade de Instalações, de 
Electrónica de Potência e Telecomunicações e de 
Electromecânica–Auto. Até 2005, foram ministrados 
ininterruptamente 9.os cursos nesse regime, tendo já sido 
concluídos os 7 cursos e formado 297 técnicos para o 
mercado de trabalho de Macau. 

   第七屆學徒培訓課程於 2005年 8月完結，中途退學的有 18 人，大部份因就業而放棄學習；而完成課程的
42名學員，畢業率為 100%，成績十分理想。 

 Os 7.os cursos em regime de Aprendizagem terminaram em 
Agosto de 2005, tendo 18 formandos desistido durante a sua 
frequência, na sua maioria por terem encontrado um 
emprego; a percentagem de aproveitamento dos 42 
formandos que concluíram os cursos foi de 100%, 
significando um resultado ideal. 

 
 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 – Aproveitamento dos formandos aptos nos cursos em regime de Aprendizagem 
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 學徒培訓課程包括理論及實踐兩部份，目的是使學員更容易適應勞動市場不斷變遷之需求。 
 
 
 學員在理論課程中，除了學習專業技術單元外，亦會修讀文化課程單元；而實踐部份，學員將會被分派到不同的機構進行實習，以助驗證所學的知識和了解企業的實際運作情況，強化技能及溝通技巧，同時，並可增加學員在畢業後受聘於實習機構的機會。 
 
 

 Os cursos de formação em regime de Aprendizagem têm 
uma componente teórica e uma prática, para permitir aos 
formandos a fácil correspondência às exigências do mercado 
de trabalho. 
 
Na formação teórica, os formandos não só recebem a 
formação técnico-profissional, mas também a cultural. Quanto 
à formação prática, os formandos são enviados a diferentes 
entidades para fazer o estágio, para se certificarem dos 
conhecimentos adquiridos e conhecerem o funcionamento 
concreto da empresa, reforçando as suas aptidões e técnicas 
de comunicação, para além de simultaneamente aumentar as 
suas oportunidades de contratação pela respectiva empresa, 
após concluído o curso. 
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 學員通過專業能力考試及實習後，會獲發同等於高中二年級程度之學歷的專業能力證明書。 
 

 Após aprovação na prova de aptidão profissional e do 
estágio, os formandos obtiveram o  certificado de aptidão 
profissional com equivalência ao 2.° ano do ensino 
secundário complementar . 
 
 表表表表 3 – 2005年度學徒培訓課程及學員就業情況年度學徒培訓課程及學員就業情況年度學徒培訓課程及學員就業情況年度學徒培訓課程及學員就業情況 

QUADRO 3 – Cursos de Aprendizagem e situação de emprego dos formandos durante 2005 
 課程名稱課程名稱課程名稱課程名稱 

Designação dos cursos 

報名人數報名人數報名人數報名人數 
N.º de 

inscrições 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
N.º de 

formandos 

完成課程完成課程完成課程完成課程 學員人學員人學員人學員人數數數數 
N.º de formandos 
que concluíram o 

curso 

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 *  
Formandos que conseguiram 

emprego imediato * 人數人數人數人數 
N.º de 

formandos 

比率比率比率比率 
Taxa (%) 第七屆電氣裝置   

7.o Curso de Electricidade de Instalações 

281 

18 18 17 94.4 第七屆電子及通訊 
7.o Curso de Electrónica de Potência e Telecomunicações 

9 9 8 88.9 第七屆汽車機電 
7.o Curso de Electromecânica – Auto 

15 15 15 100 小計小計小計小計  Subtotal 42 42 40 95.2 第八屆電氣裝置 
8.o Curso de Electricidade de Instalações 

194 

20 課程進行中並延續至 2006年 
Cursos a serem ministrados e que continuam em 

2006 

第八屆電子及通訊 
8.o Curso de Electrónica de Potência e Telecomunicações 

20 第八屆汽車機電 
8.o Curso de Electromecânica – Auto 

20 小計小計小計小計  Subtotal 60 第九屆電氣裝置 
9.o Curso de Electricidade de Instalações 

203 

22 課程進行中並延續至 2007年 
Cursos a serem ministrados e que continuam em 

2007 

第九屆電子及通訊 
9.o Curso de Electrónica de Potência e Telecomunicações 

22 第九屆汽車機電 
9.o Curso de Electromecânica – Auto 

22 小計小計小計小計  Subtotal 66 總總總總數數數數 Total 168 

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

 
 在完成第七屆學徒培訓課程的 42位學員中，即時就業者達 40人(95.2%)，成績斐然；而其餘 2位學員則繼續升學。 

 Dos 42 formandos aptos do 7.° curso de Aprendizagem, 40 
foram colocados imediatamente, representando um bom 
resultado; os restantes 2 formandos continuaram os seus 
estudos. 

 在完成學徒培訓課程的 40名即時就業的學員中，12名學員於實習期完結後獲實習機構即時聘用，這反映了學員在培訓期間所學到之技術及實習期間之表現受到外界認同，亦說明了有志從事須具備專業技術職業之青少年透過學徒培訓課程，可投身相關行業。  

 Dos 40 formandos que concluíram o curso e conseguiram 
colocação imediata, 12 foram contratados imediatamente pelas 
empresas onde fizeram o estágio, o que demonstra o 
reconhecimento da sociedade quanto às técnicas adquiridas 
durante o seu estágio e o seu desempenho durante o estágio, e 
significa também que, através da formação em regime de 
Aprendizagem, os jovens com interesse em exercer profissões 
que exijam qualificações profissionais podem integrar-se nessa 
profissão.  
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� 職業資格培訓職業資格培訓職業資格培訓職業資格培訓  � Cursos de Qualificação Profissional 
   
2005 年共開辦 11 個職業資格培訓課程，其中 7 個已完結，完成課程的學員共有 105位。 

 Em 2005, foram iniciados 11 cursos em regime de 
Qualificação Profissional, tendo 7 sido concluídos com um 
total de 105 formandos. 

 完成課程的學員中，即時就業者有 43人(41.0%)，而待業之 62人(59.0%)亦相繼由本局就業廳安排就業。 
 Dos formandos que concluíram o curso, 43 (41,0%) conseguiram 

colocação imediata e 62 (59,0%) que aguardavam emprego 
foram sucessivamente colocados através das diligências do 
Departamento de Emprego destes Serviços. 

 表表表表 4 - 2005年度年度年度年度職業資格職業資格職業資格職業資格培訓培訓培訓培訓課程及學員就業情況課程及學員就業情況課程及學員就業情況課程及學員就業情況 
QUADRO 4 – Cursos de Qualificação Profissional e situação de emprego dos formandos em 2005 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 
N.º 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 que concluíram o 

curso 

完成課程學員即時就業情況完成課程學員即時就業情況完成課程學員即時就業情況完成課程學員即時就業情況 
Formandos que concluíram o curso 
e conseguiram colocação imediata 人數人數人數人數 

N.º de formandos 
比率比率比率比率 

Taxa (%) 
人數人數人數人數 

N.º de formandos 
比率比率比率比率 

Taxa (%) 第一期初級廚藝培訓課程 
1. o Curso de Culinária (nível elementar) 

20 18 90 4 22.2 第二期初級廚藝培訓課程 
2. o Curso de Culinária (nível elementar) 

20 18 90 4 22.2 第一期初級點心培訓課程 
1. o Curso de Acepipes Chineses (nível elementar) 

20 14 70 6 42.9 第二期初級點心培訓課程 
2. o Curso de Acepipes Chineses (nível elementar) 

20 17 85 6 35.3 第三期屋宇及酒店設備維修課程 
3.o Curso de Reparação de Equipamentos em 
Habitações e Hotéis 

20 14 70 6 42.9 第十屆粗細木工培訓課程 
10.° Curso de Carpintaria/Marcenaria 

20 17 85 10 58.8 保安監控及電話交換機綜合技術課程 
Curso Técnico de Sistemas de Vigilância e de 
Telefones 

12 7 58.3 7 100 小計小計小計小計  Subtotal 132 105 79.5 43 41.0 第三屆初級廚藝培訓課程 
3.o Curso de Culinária (nível elementar) 

20 課程進行中並延續至 2006年 
Cursos ministrados e que continuam em 2006 

 

第三屆初級點心培訓課程 
3.o Curso de Acepipes Chineses (nível elementar) 

20 第十一屆粗細木工培訓課程 
11.o Curso de Carpintaria/Marcenaria 

20 第十一屆汽車機械培訓課程 
11 .o Curso de Mecânica-Auto  

20 小計小計小計小計  Subtotal 80   總總總總數數數數 Total 212   

 職業資格培訓課程開辦的目的為教授學員從事相關職業應具備之技能、知識和態度，使其能獲得一技之長和更容易融入勞動市場。 

 O objectivo dos cursos em regime de Qualificação consiste em 
ensinar os formandos as técnicas, conhecimentos e 
comportamentos necessários ao exercício das respectivas 
profissões, permitindo-lhes uma integração mais fácil no 
mercado de trabalho, através do domínio de técnicas.  

 為使課程緊貼勞動市場的發展趨勢， 2005年職業培訓廳對課程進行了檢討和修改，以〝汽車機械〞為例，於課程中增加〝汽車沙板單元〞及〝汽車噴油單元〞，讓學員能更全面掌握有關行業之技術，以切合發展需要。 

 Para que os cursos acompanhem as tendências do mercado de 
trabalho, o DFP, em 2005, procedeu a revisões e alterações 
desses cursos, por exemplo, foram introduzidos os módulos de 
“bate-chapa” e de “pintura-auto” no “Curso de Mecânica-Auto, 
permitindo aos formandos um domínio mais vasto das técnicas 
do sector em causa, para satisfazer as necessidades 
decorrentes do desenvolvimento. 
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2005年度完結的職業資格課程中，以〝 保安監控及電話交換機綜合技術課程〞的即時就業率最高，達 100%，這標誌著市場對具專業技術之後勤人員需求上升，同時，亦反映了職業資格培訓課程在業界備受肯定。 

 Em 2005, dos cursos concluídos em regime de Qualificação, 
o “Curso Técnico de Sistemas de Vigilância e de Telefones” 
foi o que registou a mais elevada taxa de emprego imediato 
(100%), significando uma maior procura de pessoal logístico 
com qualificações profissionais e reflectindo, 
simultaneamente, a aceitação desse regime de formação por 
parte dos respectivos sectores. 

 
 
� 延續培訓延續培訓延續培訓延續培訓  � Formação Contínua 

 
 

� 進修培進修培進修培進修培訓訓訓訓  � Formação na Modalidade de Aperfeiçoamento 
   隨著大量外資企業到澳門發展，各行業為了提高市場競爭力，對員工素質之要求亦有所提高。為此，職業培訓廳於 2005年與多所機構合辦了多項不同類型之進修培訓課程，目的為提升從業員之技能及服務水平，從而更有利行業之發展。同時，從業員亦可透過自我增值，確保職業生涯之持續發展。 

 Na sequência do investimento de empresas de capital 
estrangeiro em Macau, diversos sectores elevaram as suas 
exigências quanto à qualificação dos trabalhadores, a fim de 
aumentar a sua competitividade. Visto tal, em 2005, o DFP 
coorganizou com outras entidades diferentes tipos de cursos  
em regime de Aperfeiçoamento, para elevar o nível de 
técnicas e de serviços dos trabalhadores, tendo contribuido 
desse modo para o desenvolvimento desses sectores e 
permitido simultaneamente aos trabalhadores assegurar o 
desenvolvimento sustentável da sua saída profissional, 
através da sua auto-valorização.  

   為配合市場需求，職業培訓廳於 2005 年共開辦了 140個進修培訓課程，較 2004年增加了 89個，上升 174.5%；而接受培訓之學員人數達 4,921人，升幅為 172.5%。 

 Tendo em vista as necessidades do mercado, o DFP 
ministrou, em 2005, um total de 140 cursos em regime de 
Aperfeiçoamento, traduzindo um acréscimo de 89 cursos, ou 
seja, um aumento de 174,5% face ao ano transacto; um total 
de 4,921 formandos receberam formação, representando um 
aumento de 172,5%. 

 
 表表表表 5 – 2004 / 2005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 – Relação entre os números dos cursos em regime de Aperfeiçoamento e dos formandos em 2004/2005 
 

 
2004年年年年 
Ano 2004 

2005年年年年 
Ano 2005 

2005年與年與年與年與 2004之比較之比較之比較之比較 
Comparação entre 2004 e 2005 

(%) 課程數目課程數目課程數目課程數目 
N.°°°°de cursos 51 140 +174.5 學員人數學員人數學員人數學員人數 

N.°°°°de formandos 
1,806 4,921 +172.5 

 
 除繼續開辦原有的進修培訓課程，如〝博彩操作從業員培訓課程〞、〝汽車維修課程〞、〝物業代理課程〞、〝電腦培訓課程〞及〝花藝課程〞外，亦增辦了一些進階培訓課程，例如為曾接受〝物業管理員初級課程〞培訓之人士提供〝物業管理員中級課程〞，內容更具針對性及專業性，以深化學員的行業知識。 

 Para além de dar continuidade aos cursos em regime de 
Aperfeiçoamento já existentes, nomeadamente o Curso de 
Formação de “Croupiers”, Curso de Reparação de 
Automóvel, Curso de Mediadores, Curso de Informática e 
Curso de Arte de Colocação de Flores, o DFP também 
introduziu alguns cursos avançados, como por exemplo o 
Curso para Administrador de Propriedades (nível intermédio), 
com um conteúdo mais profissional e direccionado para alvos 
determinados, destinado aos formandos que receberam a 
respectiva formação básica, cujo objectivo visa aprofundar os 
conhecimentos dos formandos sobre o respectivo sector. 
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 隨著本澳多項大型建設陸續動工，建造業對從業員的質素及專業資格之要求亦相對提高，而開辦高層次的進修培訓對提高行業的專業性及認受性起著重要作用。於 2005年，職業培訓廳共開辦了 27個與建造業相關之進修課程，當中 10個為認證課程。在完成焊工認證課程之 120名學員中，共有 117名(97.5%)學員考獲澳門發展及質量研究所之證書，成績卓越。 

 O início sucessivo das numerosas obras de construção de 
grande dimensão em Macau levou a que o sector de 
construção aumentasse as suas exigências sobre o nível de 
qualidade e qualificação profissional dos trabalhadores, pelo 
que os cursos de formação, de alto nível, em regime de 
Aperfeiçoamento passaram a desempenhar um papel 
relevante na elevação do profissionalilsmo e aceitação social. 
Em 2005, o DFP ministrou 27 cursos em regime de 
Aperfeiçoamento relacionados com o sector da construção, 
sendo 10 com certificação. Dos 120 formandos que 
concluíram o Curso de Soldadura (com certificação), 117 
(97,5%) obtiveram certificados emitidos pelo Instituto para o 
Desenvolvimento e Qualidade de Macau, o que foi um 
resultado excelente. 

   因應粵澳兩地之間貨運的持續增長，以及本澳旅遊業的迅速發展，職業培訓廳開辦了〝重型客車司機培訓課程〞及〝牽引車(E+C)駕駛執照課程〞，以紓緩市場對跨境貨車司機及大型旅遊客車司機之需求。 

 

 

 Devido ao contínuo aumento de transporte de mercadorias 
entre Macau e a província de Guangdong, bem como ao 
rápido desenvolvimento do sector de turismo em Macau, o 
DFP ministrou o “Curso de Condutores de Veículos Pesados 
de Passageiros” e o “Curso de Carta de Condução de 
Veículos de Tracção (E+C)”, para atenuar a procura de 
condutores de veículos pesados para transporte de 
mercadorias inter-territorial e de condutores de veículos 
pesados para transporte de turistas.  

   為積極配合會展業成為本澳經濟新的支柱產業，職業培訓廳於 2005年共開辦了六期會展接待員基礎培訓課程，為會展業未來發展培育相關人才。 

 Para que a indústria de convenções e exposições se torne 
numa nova indústria básica em Macau, em 2005, o DFP 
ministrou no total 6 edições do Curso Básico de 
Recepcionistas para Convenções e Exposições, tendo 
formado pessoal qualificado para o futuro desenvolvimento 
desse sector. 

 
 圖圖圖圖 3 –  按課程範疇統計按課程範疇統計按課程範疇統計按課程範疇統計 2005 年完成進修培訓課程的學員人數百分比年完成進修培訓課程的學員人數百分比年完成進修培訓課程的學員人數百分比年完成進修培訓課程的學員人數百分比  
GRÁFICO 3 – Distribuição dos formandos que concluíram os cursos de Aperfeiçoamento em 2005 segundo a área dos cursos 
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 表表表表 6 - 2005年度年度年度年度進修課程及學員人數進修課程及學員人數進修課程及學員人數進修課程及學員人數 

QUADRO 6 – Cursos de Aperfeiçoamento e número de formandos em 2005 

 課程範疇課程範疇課程範疇課程範疇 
Áreas  

課程數目課程數目課程數目課程數目 
N.º de cursos 

合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構 
Entidades colaboradoras e 

promotoras 

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 
N.º 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 que 

concluiram o curso 維修業 
Serviços de 
Reparação 

4 

澳門電業工會 
Associação de Empregados de Lojas 

de Artigos Eléctricos de Macau 

第三期基礎電工課程 
3.° Curso Básico de Electricista  

30 

123 

24 

104 

澳門冷氣從業員協會 
Macau Air Conditioning Operators 

Association 

第四期室內空調器安裝培訓課程 
4. °  Curso de Instalação de Ar-condicionado em Recintos 
Fechados 

32 32 機動車入口商會 
Associação dos Importadores de 
Veículos Automóveis de Macau 

 

第五期汽車維修技工課程  
5.° Curso de Técnico de Reparação de Automóveis 31 25 第六期汽車維修技工課程 
6.° Curso de Técnico de Reparação de Automóveis 

30 23 

工商業 
Indústria e 
Comércio 

23 

澳門空運暨物流業協會 
Associação de Despachantes de 

Carga Aérea (Logística) de Macau 

第一期物流文員基礎課程 
1.° Curso Básico para Empregados Administrativos do Sector 
Logístico 

30 

745 

23 

636 

理工學院、 地產商會附屬物業代理協會 
Instituto Politécnico de Macau e 

Associação dos Mediadores 
Imobiliários da Associação do Sector 

Imobiliário de Macau 

第一期物業代理實務課程 
1.° Curso prático de Mediadores Imobiliários 64 64 第二期物業代理實務課程 
2.° Curso Prático de Mediadores Imobiliários 87 67 第三期物業代理實務課程 
3.° Curso Prático de Mediadores Imobiliários 90 90 業餘進修中心 

Centro Amador de Estudos 
Permanentes 

第十九屆會計與稅務實務課程 
19.º Curso de Contabilidade e Práticas Financeiras 34 31 金業同業公會 

Associação de Operários (Cam Ip 
Tong Ip Kong Vui) 

第二期鑽石鑒定專業課程 
2.° Curso de Autenticação Profissional de Diamantes 20 18 第三期鑽石鑒定專業課程 
3.° Curso de Autenticação Profissional de Diamantes 20 20 

製造業總工會 
Associação Geral dos Operários de 

Indústria Transformadora 

第一期電腦培訓課程(一) 
1.° Curso de Informática (1) 28 16 第二期電腦培訓課程(一) 
2.° Curso de Informática (1) 25 24 第三期電腦培訓課程(一) 
3.° Curso de Informática (1) 25 18 第四期電腦培訓課程(一) 
4.° Curso de Informática (1) 25 18 第五期電腦培訓課程(一) 
5.° Curso de Informática (1) 22 20 第六期電腦培訓課程(一) 
6.° Curso de Informática (1) 25 22 第七期電腦培訓課程(一) 
7.° Curso de Informática (1) 24 19 第八期電腦培訓課程(一) 
8.° Curso de Informática (1) 25 20 第一期電腦培訓課程(二) 
1.° Curso de Informática (2) 24 22 第二期電腦培訓課程(二) 
2.° Curso de Informática (2) 24 19 第三期電腦培訓課程(二) 
3.° Curso de Informática (2) 30 26 倉頡輸入法與 Internet應用課程 
Curso de Digitação de Caracteres Chineses e Aplicação de 
Internet 

25 20 第一期 Microsoft Word 
1.° Curso de Microsoft Word 20 17 第二期 Microsoft Word 
2.° Curso de Microsoft Word 26 23 第一期 Microsoft Excel 
1 .° Curso de Microsoft Excel 24 22 第二期英語基礎課程 
2.° Curso Básico de Inglês 28 17 接下頁接下頁接下頁接下頁 Continuação na página seguinte 
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 課程範疇課程範疇課程範疇課程範疇 
Áreas  

課程數目課程數目課程數目課程數目 
N.º de cursos 

合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構 
Entidades colaboradoras e 

promotoras 

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 
N.º 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 no final 

do curso 承上頁承上頁承上頁承上頁 Continuação da página anterior 

工商業 
Indústria e 
Comércio 

16 
澳門工會聯合總會 

Associação Geral dos Operários de 
Macau 

第一期電腦基礎知識課程 
1.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 

577 

28 

377 

第二期電腦基礎知識課程 
2.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 36 22 第三期電腦基礎知識課程 
3.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 36 26 第四期電腦基礎知識課程 
4.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 25 第五期電腦基礎知識課程 
5.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 27 第六期電腦基礎知識課程 
6.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 36 23 第七期電腦基礎知識課程 
7.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 37 20 第八期電腦基礎知識課程 
8.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 36 26 第九期電腦基礎知識課程 
9.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 27 第十期電腦基礎知識課程 
10.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 19 第一期辦公室實務初級課程 
1.° Curso Elementar de Práticas Administrativas 38 22 第二期辦公室實務初級課程 
2.° Curso Elementar de Práticas Administrativas 37 25 第三期辦公室實務初級課程 
3.° Curso Elementar de Práticas Administrativas 37 21 第四期辦公室實務初級課程 
4.° Curso Elementar de Práticas Administrativas 38 26 第五期辦公室實務初級課程 
5.° Curso Elementar de Práticas Administrativas 35 14 第六期辦公室實務初級課程 
6.° Curso Elementar de Práticas Administrativas 36 26 

物業管理業 
Administração 

de Propriedades 
18 

物業管理業商會 
Associação do Sector de 

Administração de Propriedades 
de Macau 

第三期物業管理員初級課程 
3.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 

720 

39 

662 

第四期物業管理員初級課程 
4.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 39 第五期物業管理員初級課程 
5.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 39 第六期物業管理員初級課程 
6.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 32 第七期物業管理員初級課程 
7.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 39 第八期物業管理員初級課程 
8.°Curs Elementar para Administrador de Propriedades 40 36 第九期物業管理員初級課程 
9.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 38 第十期物業管理員初級課程 
10.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 36 第十一期物業管理員初級課程 
11.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 40 第十二期物業管理員初級課程 
12.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 35 第十三期物業管理員初級課程 
13.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 35 第十四期物業管理員初級課程 
14.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 33 第十五期物業管理員初級課程 
15.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 39 第十六期物業管理員初級課程 
16.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 35 第十七期物業管理員初級課程 
17.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 38 第十八期物業管理員初級課程 
18.°Curso Elementar para Administrador de Propriedades 40 35 第一期物業管理員中級課程 
1.°Curso Intermédio para Administrador de Propriedades 40 36 第二期物業管理員中級課程 
2.°Curso Intermédio para Administrador de Propriedades 40 38 接下頁接下頁接下頁接下頁 Continuação na página seguinte 
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 課程範疇課程範疇課程範疇課程範疇 

Áreas 

課程數目課程數目課程數目課程數目 
N.º de 
cursos 

合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構 
Entidades colaboradoras e 

promotoras 

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 
N.º 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 no final 

do curso 承上頁承上頁承上頁承上頁 Continuação da página anterior 

建造業 
Indústria da 
Construção 

27 

澳門建築機械工程商會 
Associação dos Proprietários de 
Máquinas de Construção Civil de 

Macau 

第一期塔式起重機操作員課程 
1.° Curso de Operadores de Grua Fixa 7 

285 

5 

268 

第一期挖土機操作員課程 
1.° Curso de Operadores d e  Máquinas de Escavação 8 7 第二期挖土機操作員課程 
2.° Curso de Operadores de Máquina de Escavação 8 8 第一期搬土機操作員課程 
1.° Curso de Operadores de Máquinas de Transporte de 
Terra 

5 2 第三期挖土機實務認證課程 
3.° Curso Prático de Máquinas de Escavação (com 
certificação) 

13 13 第三期搬土機實務認證課程 
3.° Curso Prático de Máquinas de Transporte de Terra (com 
certificação) 

4 4 第三期推土機實務認證課程 
3.° Curso Prático de Máquinas de Terraplenagem (com 
certificação) 

3 3 第三期塔式起重機實務認證課程 
3.°Curso Prático de Grua Fixa (com certificação) 9 9 第三期輪胎式起重機實務認證課程 
3.° Curso Prático de Grua Móvel com Rodas (com 
certificação) 

10 10 第三期履帶式吊機實務認證課程 
3.° Curso Prático de Grua Móvel com Lagartas (com 
certificação) 

21 21 第三期貨車吊機實務認證課程 
3.° Curso Prático de Veículos de Elevação (com certificação) 17 17 

澳門發展及質量研究所 
Instituto para o Desenvolvimento e 

Qualidade 

第五期焊工認證課程 
5.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 11 第六期焊工認證課程 
6.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 12 第七期焊工認證課程 
7.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 12 第八期焊工認證課程 
8.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 11 第九期焊工認證課程 
9.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 12 第十期焊工認證課程 
10.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 12 第十一期焊工認證課程 
11.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 12 第十二期焊工認證課程 
12.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 12 第十三期焊工認證課程 
13.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 12 第二期鋁焊接認證培訓課程 
2.° Curso de Soldadura (com certificação) 12 11 民政總署 

Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais 

焊工及金屬切割課程 

Curso de Soldadura e Corte de Metais  10 10 澳門工會聯合總會 
Associação Geral dos Operários de 

Macau 
 

第一期挖掘機操作員課程 
1.° Curso de Operadores de Máquinas de Escavação  10 10 第二期挖掘機操作員課程 
2.° Curso de Operadores de Máquinas de Escavação 10 9 第一期塔式起重機課程 
1.° Curso para Grua Fixa 10 8 第一期推土機操作員課程 
1.° Curso de Operadores de Máquina de Terraplenagem 10 7 裝載機操作員課程 
Curso de Operadores de Máquinas de Transporte 10 8 接下頁接下頁接下頁接下頁 Continuação na página seguinte 
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 課程範疇課程範疇課程範疇課程範疇 
Áreas 

課程數目課程數目課程數目課程數目 
N.º de 
cursos 

合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構 
Entidades colaboradoras e 

promotoras 

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 
N.º 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 no final 

do curso 承上頁承上頁承上頁承上頁 Continuação da página anterior 個人服務業 
Serviços 
Pessoais 

2 

澳門髮型美容從業員協會 
Associação dos Cabeleireiros e 

Esteticistas de Macau 

第四期髮型師技巧提升課程 

4.° Curso para Elevação de Técnicas de Cabeleireiros 20 

40 

18 

37 澳門商業僱員總會 
Associação de Empregados de 

Estabelecimentos Comerciais de 
Macau 

第 1期皮衣洗滌保養技術培訓課程 
1.° Curso de Lavagem e Manutenção de Vestuário de Pele 20 19 

博彩業 
Indústria do Jogo 

11 
幸運博彩業職工總會 

Associação dos Trabalhadores da 
Indústria de Jogos de Fortuna e Azar 

第五期博彩操作從業員課程 
5.° Curso de Croupier 150 

769 

136 

683 

第六期博彩操作從業員課程 
6.° Curso de Croupier 150 125 第七期博彩操作從業員課程 
7.° Curso de Croupier 150 137 第一期場務員培訓課程 
1.° Curso de Chefe de Sala 20 19 第一期輪盤操作課程 
1.° Curso de Operador de Roleta 20 13 第一期加勒比海撲克課程 
1.° Curso de Poker de Caraíbas 59 53 第一期三公百家樂課程 
1.° Curso de “3-Card Bacará Game” 60 53 第二期三公百家樂課程 
2.° Curso de “3-Card Bacará Game” 60 56 第二期加勒比海撲克課程 
2.° Curso de Poker de Caraíbas 60 56 第二期場務員培訓課程 
2.° Curso de Chefe de Sala 20 20 第二期輪盤操作課程 
2.° Curso de Operador de Roleta 20 15 

其他行業 
Outros sectores 

11 

勞工事務局自行開辦 
Ministrados pela Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais 

工業電子強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensino de Electrónica Industrial (destinado a 
competições) 

3 

119 

3 

106 

電路裝配強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensivo de Instalações Eléctricas (destinado a 
competições) 

3 3 資訊軟件應用強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensivo de Aplicação de Programas Informáticos 
(destinado a competições) 

6 3 澳門大學 
Universidade de Macau 

電腦數控車床強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensivo de Controlo Numérico e Torno (destinado a 
competições) 

3 3 佩華花藝培訓學校 
Pui Wa Floral Design School 

第三期花藝基礎課程 
Curso Básico de Arte de Colocação de Flores 30 27 花藝專業從業員課程 
Curso de Floristas Qualificados 25 25 

 花藝設計師學會 
Associação de Academia de Arranjos 

Florais (Macau) 

花藝強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensivo de Arte de Colocação de Flores (destinado a 
competições) 

6 6 髮型美容從業員協會 
Associação dos Cabeleireiros e 

Esteticistas de Macau 

髮型強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensivo para Cabeleireiros (destinado a competições) 5 5 第三期髮型助理培訓課程 
3.° Curso de Formação de Auxiliares de Cabeleireiros 20 19 

 生產力暨科技轉移中心 
Centro de Produtividade e 

Transferência de Tecnologia de 
Macau 

網頁設計強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensivo de Desenho de Homepage (destinado a 
competições) 

15 9 女子服裝縫製強化課程 (為競賽而設) 
Curso Intensivo de Costura de Vestuário Feminino (destinado 
a competições) 

3 3 
  小計小計小計小計 Subtotal 3,378 2,873 
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 課程範疇課程範疇課程範疇課程範疇 

Áreas 

課程數目課程數目課程數目課程數目 
N.º de 
cursos 

合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構 
Entidades colaboradoras e 

promotoras 

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 
N.º 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 no final 

do curso 承上頁承上頁承上頁承上頁 Continuação da página anterior 3,378 2,873 其他行業 
Outros sectores 

2 

花藝設計師學會 
Associação de Academia de Arranjos 

Florais (Macau) 

第二期花藝導師培訓課程 
2.° Curso de Formação de Formadores de Arte de Colocação 
de Flores 

28 

53 

課程進行中並延續至 2006年 
Cursos ministrados e 
que continuam em 

2006 

髮型美容從業員協會 
Associação dos Cabeleireiros e 

Esteticistas de Macau 

初級美容師培訓課程 
Curso Elementar de Esteticista  25 

會展業 
Sector de 

Convenções e 
Exposições 

6 
澳門會議展覽業協會 

Associação das Convenções e 
Exposições de Macau 

第一期會展接待員基礎培訓課程 
1.° Curso de Formação Básica de Recepcionistas de 
Convenções e Exposições 

25 

150 

第二期會展接待員基礎培訓課程 
2.° Curso de Formação Básica de Recepcionistas de 
Convenções e Exposições 

25 第三期會展接待員基礎培訓課程 
3.° Curso de Formação Básica de Recepcionistas de 
Convenções e Exposições 

25 第四期會展接待員基礎培訓課程 
4.° Curso de Formação Básica de Recepcionistas de 
Convenções e Exposições 

25 第五期會展接待員基礎培訓課程 
5.° Curso de Formação Básica de Recepcionistas de 
Convenções e Exposições 

25 第六期會展接待員基礎培訓課程 
6.° Curso de Formação Básica de Recepcionistas de 
Convenções e Exposições 

25 

工商業 
Sector Industrial 

e Comercial 
10 

澳門工會聯合總會 
Associação Geral dos Operários de 

Macau 

第十一期電腦基礎知識課程 
11.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 

350 

第十二期電腦基礎知識課程 
12.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第十三期電腦基礎知識課程 
13.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第十四期電腦基礎知識課程 
14.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第十五期電腦基礎知識課程 
15.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第十六期電腦基礎知識課程 
16.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第十七期電腦基礎知識課程 
17.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第十八期電腦基礎知識課程 
18.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第十九期電腦基礎知識課程 
19.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第二十期電腦基礎知識課程 
20.° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 

博彩業 
Sector do Jogo 

8 
幸運博彩業職工總會 

Associação dos Trabalhadores da 
Indústria de Jogos de Fortuna e Azar 

de Macau 

第八期博彩操作從業員課程 
8.° Curso de Croupier 300 

890 

第九期博彩操作從業員課程 
9.° Curso de Croupier 300 第三期三公百家樂課程 
3.° Curso de “3-Card Bacará Game” 45 第三期加勒比海撲克課程 
3.° Curso de Poker de Caraíbas 45 第三期場務員培訓課程 
3.° Curso de Chefe de Sala 30 第三期輪盤操作課程 
3.° Curso de Operador de Roleta 80 番攤操作課程 
Curso de Operador de “Fantan” 45 骰寶操作課程 
Curso de Operador de “Cussec” 45 運輸業 

Sector de 
Transportes 

2 

南華駕駛學校 
Escola Condução Nam Wa 新順安教授駕駛學校 

Escola Condução San Son On 

第一期牽引車 E+C駕駛執照課程 
1.° Curso de Carta de Condução para Veículos de Tracção 
(E + C) 

55 

100 合群駕駛學校 
Escola Condução Hap Kuan 

第一期重型客車司機課程 
1. °  Curso de Condutores de Veículos Pesados para 
Passageiros 

45 總總總總數數數數 
Total 

140  
 

 4,921 2,873 
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� 再培訓再培訓再培訓再培訓 � Formação na Modalidade de Reconversão 
  再培訓課程專為失業人士而設，透過舉辦課程，培養及增強學員的職業技能，提升其競爭能力，讓學員重返就業市場。 

Os cursos na modalidade de Reconversão destinam-se 
exclusivamente aos desempregados e têm como objectivo 
habilitar os formandos com aptidões profissionais e elevar 
a sua capacidade competitiva, de modo a permitir a sua 
reintegração no mercado de emprego. 

  職業培訓廳於 2005年共開辦 18個再培訓課程，參加學員共 314名，與 2004年相比，減少了 14個課程，參加的學員人數亦減少 51.2%。學員減少的原因是由於經濟的迅速增長使就業機會大幅增加，市民對再培訓課程之需求下降。然而，低技能中壯年人士的就業競爭力仍較為薄弱，為此，開辦針對學歷較低的中年失業人士之再培訓課程，為其提供技術培訓，仍然非常重要。 
Em 2005, o DFP ministrou 18 cursos na modalidade de 
Reconversão, tendo contado com a participação de um 
total de 314 formandos, representando, face ao ano 
transacto, uma redução de 14 cursos e uma diminuição de 
51,2% dos formandos. A redução do número de formandos 
deveu-se principalmente ao aumento significativo de 
oportunidades de emprego devido ao rápido 
desenvolvimento económico, o que diminuiu a procura 
destes cursos pela população. No entanto, a capacidade 
competitiva dos indivíduos de meia idade e com baixas 
habilitações continua fraca, pelo que é muito importante 
continuar a proporcionar-lhes formação profissional.  

 
 表表表表 7 - 2004/ 2005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 na modalidade de Reconversão e de formandos em 2004/2005 
 

 
2004年年年年 
Ano 2004 

 2005年年年年 
Ano 2005 

2005年與年與年與年與 2004之比較之比較之比較之比較 
Relação entre 2004 e 2005 (%) 課程數目課程數目課程數目課程數目    N.°°°° de cursos 32 18 -43.8 學員人數學員人數學員人數學員人數    N.°°°° de formandos 644 314 -51.2 

 
 職業培訓廳一直關注弱勢社群的需要，在開辦的 18個再培訓課程當中，有 7 個是為殘障人士而設之培訓課程。 

Tendo em consideração as necessidades das camadas 
mais desfavorecidas, o DFP organizou 18 cursos na 
modalidade de Reconversão, sendo 7 destinados aos 
deficientes.  

 
 圖圖圖圖 4 – 按課程範疇統計按課程範疇統計按課程範疇統計按課程範疇統計 2005年完成再培訓課程學員的即時就業率年完成再培訓課程學員的即時就業率年完成再培訓課程學員的即時就業率年完成再培訓課程學員的即時就業率 

GRÁFICO 4 – Taxa de emprego imediato dos formandos que concluíram os cursos na modalidade 
de Reconversão em 2005 segundo a área dos cursos  

62.8%

32.8% 34.0%
26.8%

0%
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75%

維修業
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Reparação

工商業
Indústria e
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酒店及飲食業
Hotéis e

Restauração

其他行業
Outros Sectores **

 
** 其他行業培訓課程包括為殘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. 
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 在 18個再培訓課程中，13個已完結，參與的學員共 249名，其中 195 名完成課程(78.3%)。在完成課程的學員中，即時就業的有 75人(38.5%) ，有關數字較為偏低的原因是大部份學員均為年齡偏大、學歷較低的失業人士，屬較難就業群體。至於待業的學員，則由本局屬下就業廳安排及跟進就業。另外，截至 2005 年底尚有
5個再培訓課程仍在進行當中。 

Dos 18 cursos de Reconversão iniciados, 13 foram 
concluídos, tendo contado com 249 formandos, dos quais 
195 (78,3%) concluíram-no, tendo 75 (38,5%) conseguido 
emprego de imediato. Este número foi relativamente baixo, 
porque a maioria dos formandos tinham idade avançada e 
baixas habilitações, pertencendo assim à camada com 
maiores dificuldades de colocação. Quanto aos formandos 
que aguardavam emprego, o DE destes Serviços procedeu 
às diligências para a sua colocação, tendo dado também o 
devido acompanhamento. Além disso, até finais de 2005, 
ainda haviam 5 destes cursos a ser ministrados. 

 
 表表表表 8 - 2005年度已結業之再培訓課程及學員就業情況年度已結業之再培訓課程及學員就業情況年度已結業之再培訓課程及學員就業情況年度已結業之再培訓課程及學員就業情況 * 

QUADRO 8 – Cursos de Reconversão concluídos em 2005 e situação de emprego dos formandos* 課程範疇課程範疇課程範疇課程範疇 
Áreas dos cursos 

課程數目課程數目課程數目課程數目 
N.º de 
cursos 

學員人數學員人數學員人數學員人數 
N.º 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 
N.º de 

formandos 
que 

concluíram 
o curso 

就業人數就業人數就業人數就業人數 
Número de formandos empregados 完成培訓課程完成培訓課程完成培訓課程完成培訓課程 學員即時就業率學員即時就業率學員即時就業率學員即時就業率 

Taxa de emprego 
imediato dos 
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.º 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.º de desistências 
dos cursos por 

terem conseguido 
emprego 

總總總總就業就業就業就業 人數人數人數人數 
N.º de 

formandos 
empregados 維修業 

Indústria de Reparação 
3 60 43 27 3 30 62.8 工商業 

Sector Industrial e 
Comercial 

4 85 61 20 4 24 32.8 酒店及飲食業 
Sector Hoteleiro e 

Restauração 
3 60 50 17 5 22 34 其他行業 ** 

Outros Sectores** 
3 44 41 11 3 14 26.8 總總總總數數數數 Total 13 249 195 75 15 90 38.5 

* 根據第 6/2004號經濟財政司司長批示所訂定《就業輔助及培訓規章》，由社會保障基金資助失業者接受培訓 
* Estes cursos foram subsidiados pelo Fundo de Segurança Social, ao abrigo do “Regulamento dos Incentivos e Formação aos Desempregados”, 

conforme o Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 6/2004. 
 

** 其他行業培訓課程包括為殘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.  

 
 在各行業的再培訓課程中，以維修業之即時就業率較為理想，主要原因是酒店及博彩業的大型建設對後勤維修人員有很大之需求，這有利於此行業之就業。  
 
 

Verificou-se que dos cursos de Reconversão para os diversos 
sectores, os destinados à Indústria de Reparação foram os 
que registaram a mais elevada taxa de emprego imediato, 
sendo a causa principal o grande aumento da procura de 
pessoal logístico para obras de reparação, devido às obras de 
grande envergadura dos sectores hoteleiro e de jogos, 
favorecendo o emprego naqueles sectores.  

 工商業之即時就業率為 32.8%，原因是其中一項〝手提電話銷售員入門〞再培訓課程之合辦商會於課程後開出遠低於當初承諾的聘用條件，故學員皆放棄入職。有關情況，職業培訓廳已作出跟進，並決定日後停止與該會合辦類似課程。 

A taxa de emprego imediato no sector industrial e 
comercial foi de 32,8% porque uma associação comercial 
coorganizadora do curso de Reconversão: “Curso de 
Vendedor de Telemóveis – Introdução”, após a sua 
conclusão, ofereceu condições de contratação muito 
menos benéficas do que as que tinha prometido 
inicialmente, tendo, portanto, os formandos desistido 
daquela oferta de emprego. O DE já deu o devido 
acompanhamento àquela situação, tendo decidido, no 
futuro, deixar de coorganizar cursos cursos similares com 
aquela associação. 
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 在配合博彩、旅遊、會展及服務業對勞動力需求的同時，亦協助較難就業的人士重投勞動巿場，職業培訓廳開辦了〝餐飲侍應〞、〝居室美化裝飾〞、〝家用及工業製冷〞及〝重型客車司機〞等培訓課程，以紓緩市場對技術型勞動力之需求，並藉此鼓勵難以就業人士重投就業巿場，肯定其自身的價值，共同推動澳門的經濟發展。 

Tendo em consideração as necessidades dos sectores de 
jogo, de turismo, de convenções e exposições e de 
serviços, e simultaneamente a prestação de apoio aos 
indíviduos com maiores dificuldades de reintegração no 
mercado de trabalho, o DFP ministrou vários cursos de 
formação, nomeadamente o “Curso de Empregado de 
Mesa”, “Curso de Decoração de Interiores das 
Habitações”, “Curso de Frio Doméstico e Industrial” e 
“Curso de Condutores de Veículos Pesados de 
Passageiros”, com o fim de atenuar a procura de 
mão-de-obra qualificada e, desse modo, reafirmando a 
valorização dos indivíduos com maiores dificuldades na 
procura de emprego, incentivá-los a reintegrarem-se no 
mercado de emprego, e conjuntamente impulsionar o 
desenvolvimento económico de Macau. 

 
 表表表表 9 - 2005年度年度年度年度再培訓課程及學員人數再培訓課程及學員人數再培訓課程及學員人數再培訓課程及學員人數 * 

QUADRO 9 – Cursos de Reconversão ministrados e número de formandos em 2005 * 
 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 

N.º 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 
N.º de 

formandos 
no final do 

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 concluíram 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 
N.º de 

desistências 
por terem 
encontrado 
emprego 勞工事務局自行舉辦 

Cursos ministrados pela Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais 

第一期居室美化裝飾課程 
1.° Curso de Decoração de Interiores das 
Habitações 

20 17 6 3 第七期家用及工業製冷課程 
7.o Curso de Frio Doméstico e Industrial 20 13 10 0 第八期家用及工業製冷課程 
8.o Curso de Frio Doméstico e Industrial 

20 16 9 3 第三期汽車噴油課程 
3.° Curso de Pintura Auto 

20 14 8 0 手提電話零售業商會 
Associação dos Comerciantes de 

Telemóveis de Macau 

手提電話銷售員入門課程 
Curso de Vendedor de Telemóveis – Introdução 

30 29 0** 0 澳門工會聯合總會 
Associação Geral dos Operários de 

Macau 

第三期餐飲侍應課程 
3.° Curso de Empregado de Mesa 

20 16 8 2 第四期餐飲侍應課程 
4.° Curso de Empregado de Mesa 

20 18 6 2 第五期餐飲侍應課程 
5.° Curso de Empregado de Mesa 

20 16 3 1 製造業總工會 
Associação Geral dos Operários de 

Indústria de Macau 

縫盤及織機技工課程 
Curso de Técnicos de Tecelões e de Máquina 
Circular 

32 20 12 0 澳門聾人(成人)特殊教育協會 
Macau Adult Deaf Especial Education 

Association 

展能就業培訓計劃－花藝培訓課程 
Acções de Formação de Desenvolvimento 
Potencial para o Emprego - Arte de Colocação 
de Flores 

10 10 5 0 澳門聾人協會 
Associação de Surdos de Macau 

第二期宣傳品製作及辦公室實務課程 
2.° Curso de Fabrico de Produtos para 
Propaganda Publicitária e Práticas 
Administrativas 

13 7 4 2 第二期手工藝製作及銷售技巧課程 
2.° Curso de Manufactura de Artefactos e 

Técnicas de Venda 
10 5 4 2 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 

14 14 ---- ---- 小計小計小計小計 Subtotal 249 195 75 15 
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 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 
N.º de 

formandos 

完成課程學員人數完成課程學員人數完成課程學員人數完成課程學員人數 
N.º de formandos no final do curso 承上小計承上小計承上小計承上小計 Subtotal do mapa anterior 249 

課程進行中並延續至 2006年 
Cursos a serem ministrados e que continuam em 2006 

勞工事務局自行舉辦 
Cursos ministrados pela Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais 

第二期居室美化裝飾課程 
2.° Curso de Decoração de Interiores das 
Habitações 

20 澳門工會聯合總會 
Associação Geral das Associações dos 

Operários de Macau 

重型客車司機培訓課程 
Curso de Condutores de Veículos Pesados de 
Passageiros 

10 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 

手織機(進階)課程 
Curso de Máquina Manual de Tecelagem (Nível 
avançado) 

12 書籍釘裝課程(高班) 
Curso de Encadernação (Nível superior) 

11 澳門弱智人士家長協進會 
Associação de 

Familiares/Encarregados de Educação 
de Deficientes Mentais de Macau 

園藝工作隊(進階)培訓課程 
Curso de Equipa de Jardinagem (Nível 
avançado) 

12 總數總數總數總數 Total 314   

* 根據第 6/2004 號經濟財政司司長批示所訂定《就業輔助及培訓規章》，由社會保障基金資助失業者接受培訓 
* Estes cursos foram subsidiados pelo Fundo de Segurança Social, ao abrigo do “Regulamento dos Incentivos e Formação aos Desempregados”, conforme o 

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 6/2004. 
 

**有關商會開出遠低於當初承諾的聘用條件，故學員皆放棄入職。 
** As condições de contratação foram não muito benéficas relativamente às prometidas inicialmente pela associação, portanto os formandos desistiram do 

emprego. 
 
 
� 就業輔助培訓課程就業輔助培訓課程就業輔助培訓課程就業輔助培訓課程 （（（（2004-2005）））） � Acções de Formação de Emprego（（（（2004-2005）））） 
  

  〝就業輔助培訓課程〞於 2004年 4月 26日承接〝文化進修課程〞開辦，並於 2005年 8月 2日結束；期間共辦了 113 個課程(452 班)，上課地點多達 19 個。有關課程主要教授職業技能，並輔以其他有效之配套和措施，鼓勵學員積極尋找工作機會，重投就業巿場。 

 

 

 Em 26 de Abril de 2004, foram iniciadas as “Acções de 
Formação de Emprego” em substituição do “Curso de 
Aperfeiçoamento em Cultura Chinesa” e terminadas em 2 
de Agosto de 2005. Durante este período,foram ministrados 
113 cursos (452 turmas), distribuídos por 19 locais. A 
formação consiste sobretudo no leccionamento de aptidões 
profissionais que abrangem as respectivas áreas 
envolventes e medidas, para incentivar os formandos a 
empregarem-se, reintegrando-se no mercado de emprego.  

   

2005年，入讀課程的學員有 3,939名，完成課程的有 3,618名(91.9%)。 
 No ano de 2005, as Acções de Formação de Emprego 

foram frequentadas por 3,939 formandos, tendo 3,618 
(91,9%) concluído o curso. 

 圖圖圖圖 5 – 就業輔助就業輔助就業輔助就業輔助培訓培訓培訓培訓課程學員課程學員課程學員課程學員及及及及退學人數比較退學人數比較退學人數比較退學人數比較 
Gráfico 5 – Relação entre o número de formandos 

das Acções de Formação de Emprego e o de desistências 
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 隨著近兩年本澳經濟發展，多間大型企業相繼投入運作，使工作機會增加，就業率持續上升，故學員整體流失率達 39.4%。由於退學學員中有超過三成之退學原因都是在課程進行期間找到工作，故本局認為課程已達到協助學員就業的目的。 

 Com o desenvolvimento económico nos dois últimos anos 
em Macau, muitas empresas de grande dimensão entraram 
sucessivamente em funcionamento, aumentando assim as 
oportunidades de emprego e consequentemente a taxa de 
emprego, portanto a taxa de perda, em geral, dos 
formandos atingiu 39,4%. Mais de 30% dos formandos 
desistiram do curso por terem encontrado emprego durante 
a formação, portanto a DSAL entende que o objectivo do 
curso foi atingido, já que conseguiu prestar-lhes apoio na 
procura de emprego. 

 表表表表 10 - 2004-2005年度就業輔助年度就業輔助年度就業輔助年度就業輔助培訓課程的培訓課程的培訓課程的培訓課程的學員人數學員人數學員人數學員人數 
QUADRO 10 – Número de formandos das Acções de Formação de Emprego em 2004 e 2005 年度年度年度年度 

Ano 

可入讀學員可入讀學員可入讀學員可入讀學員人數人數人數人數 
N.º de 

inscrições 
aceites 

入讀人數入讀人數入讀人數入讀人數 
N.º de 

formandos 

退學人數退學人數退學人數退學人數 
N.º de desistências 

退學情況退學情況退學情況退學情況 
Desistências durante o curso 

完結課程人完結課程人完結課程人完結課程人數數數數 
N.º 

formandos 
que 

concluiram 
o curso 

學員流失學員流失學員流失學員流失 比率比率比率比率* 
Taxa de perda 
dos formandos* 

(%) 

放棄入讀放棄入讀放棄入讀放棄入讀 
Antes da 
formação 

中途退學中途退學中途退學中途退學 
Durante o 
curso 

原因原因原因原因 
Causas 

人數人數人數人數 
N.º de 

formandos 

比率比率比率比率 
Taxa(%) 

2004 5,971 4,964 
 

1,007 
 

1,025 

就業 
Por ter encontrado 

emprego 
519 25.5 

3,939 34 

年齡已達 60歲之上限 
Por ter atingido o 
limite máximo de 
idade (60 anos) 

229 11.3 申請社會工作局之援助 
Por ter requerido 
subsídio junto do 
Instituto de Acção 

Social 

93 4.6 健康或家庭問題 
Por problemas de 

saúde ou familiares 
129 6.3 其他理由 

Por outros motivos 
1,062 52.3 小計小計小計小計 Subtotal 2,032 100.0 

2005 3,939 3,939 
0 321 

就業 
Por ter encontrado 

emprego 
270 84.1 

3,618 8.1 

年齡已達 60歲之上限 
Por ter atingido o 
limite máximo de 
idade (60 anos) 

1 0.3 申請社會工作局之援助 
Por ter requerido 
subsídio junto do 
Instituto de Acção 

Social 

6 1.9 健康或家庭問題 
Por problemas de 

saúde ou familiares 
14 4.4 其他理由 

Por outros motivos 
30 9.3 小計小計小計小計 Subtotal 321 100.0 總數總數總數總數 Total 1,007 1,346 --- 2,353 --- --- --- 

*退學人數佔可入讀學員人數之百比分 
* Percentagem do nº de desistências face ao nº de inscrições aceites 



2002002002005                                                                5                                                                5                                                                5                                                                        職職職職業培訓廳業培訓廳業培訓廳業培訓廳    ////    DFPDFPDFPDFP 

34 

 
 
� 為企業為企業為企業為企業/機構提供場地進行培訓或考核機構提供場地進行培訓或考核機構提供場地進行培訓或考核機構提供場地進行培訓或考核  � Cedência de instalações a empresas/instituições 

para a realização de acções de formação ou testes 
de avaliação 

   職業培訓廳為有需要的機構/企業提供場地，以作培訓或考核之用。 
 O DFP cedeu instalações a empresas/instituições para a 

realização de acções de formação ou testes de avaliação. 

  與 2004 年相比，為企業/機構提供場地進行的培訓或考核，無論是活動數目或參與人數均大幅上升，原因主要是職業培訓廳於 2005 年度與社會團體/機構合辦之進修課程大幅增加，因此，可將本身的場地提供予有需要的企業/機構舉辦相關活動。 

 Comparativamente ao ano de 2004, verificou-se, em 2005, um 
grande aumento quer no número de acções quer no de 
participantes, visto que, nesse ano, o número de cursos na 
modalidade de Aperfeiçoamento coorganizados pelo DFP e 
associações/instituições sociais aumentou significativamente, 
permitindo àquele Departamento a cedência das suas próprias 
instalações a empresas/instituições para realização das 
respectivas actividades. 

   

 表表表表 11 – 2004/2005年度為企業年度為企業年度為企業年度為企業/機構提供場地進行培訓或考核之活動統計機構提供場地進行培訓或考核之活動統計機構提供場地進行培訓或考核之活動統計機構提供場地進行培訓或考核之活動統計 
QUADRO 11 – Cedência de instalações a empresas/instituições 
para a realização de acções de formação ou testes de avaliação 

no ano lectivo de 2004/2005 
 機構機構機構機構/企業名稱企業名稱企業名稱企業名稱 

Designação das entidades 

培訓課程培訓課程培訓課程培訓課程/考核考核考核考核 
Acções de formação/ Testes de 

avaliação 

活動數目活動數目活動數目活動數目 
N. º de actividades 

參與人數參與人數參與人數參與人數 
N. º de participantes 

2004 2005 2004 2005 澳門資訊科技教育學會 

ITEA 澳門生產力暨科技轉移中心 

Centro de Produtividade e Transferência de 
Tecnologia de Macau 

中文輸入技能評核 
Testes de avaliação de digitação de 

caracteres chineses 
3 4 15 23 銀河華都娛樂場 

Galaxy Waldo Casino 
就業培訓講座 

Seminário sobre o emprego 
-- 2 -- 410 澳門幸運博彩業職工總會 

Associação dos Trabalhadores da Indústria 
de Jogos de Fortuna e Azar de Macau 

法律講座 
Seminário sobre Direito 

-- 2 -- 140 本局就業廳 
Departamento de Emprego da DSAL 

提供勞務合同內容講解會 

Sessão de esclarecimento sobre contratos 
de prestação de serviços 

-- 5 -- 355 

 總數總數總數總數 
Total   

3 13 15 928 

 
 
� 技能鑒定技能鑒定技能鑒定技能鑒定  � Avaliação Técnica 
   

   根據第 24/2004號行政法規第十條第二款(三項)及第五款的規定，技能鑒定處於 2004 年下旬正式成立並投入運作，負責推廣、統籌及展開技能鑒定之工作。  

 A Divisão para a Avaliação Técnica foi criada em finais de 2004 
ao abrigo da alínea 3) do n.º 2 do artigo 10.° do Regulamento 
Administrativo n.º 24/2004, cabendo-lhe designadamente a 
promoção, a coordenação e o desenvolvimento/a execução do 
trabalho de avaliação técnica. 

   為配合本澳經濟發展及提升行業整體技能水平及專業形象，技能鑒定處於 2005年展開了多項工作： 
 Tendo em conta o desenvolvimento económico de Macau e a 

elevação do nível geral das aptidões e da imagem profissional 
dos diversos sectores, em 2005, a Divisão para a Avaliação 
Técnica desenvolveu numerosas acções, designadamente: 
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1. 2005年初，應澳門電業工會之申請，協助該會開設〝初級維修電工國家職業資格證書考證及試前研習班〞，全體 36名學員均考獲國家勞動和社會保障部發出的〝初級維修電工(五級)職業資格證書〞。 

 1. Prestação de apoio, em princípios de 2005, à Associação 
de Empregados de Lojas de Artigos Eléctricos de Macau, 
a seu pedido, na organização da “Formação preparatória 
e exames para obtenção do Certificado Nacional de 
Qualificação Profissional de Reparador Inicial de 
Equipamentos Eléctricos”, tendo todos os formandos (36) 
recebido o “Certificado de Qualificação Profissional de 
Reparador Inicial de Equipamentos Eléctricos – Nível V”, 
emitido pelo Ministério Nacional do Trabalho e Segurança 
Social.  

   
2. 為了加強澳港兩地建造業從業員的交流，以及完善職業技能鑒定範疇的工作，本局與香港建造業訓練局在互惠互利及對等原則下，開展了建立建造業澳港兩地職業技能資格認可機制的初步工作，並簽訂了〝工藝測試資歷認可工作計劃會議記要〞。 
 
 

 2.  Início da criação, assente no princípio de benefício mútuo 
e igualdade, do mecanismo de certificação da 
qualificação profissional do sector de construção civil de 
Macau e Hong Kong, em colaboração com o “ Hong Kong 
Construction Investing Training Authority”, e celebração 
da “Acta da Reunião do Plano para o Reconhecimento da 
Qualificação Profissional por meio de Testes 
Tecnológicos”, com o objectivo de intensificar o 
intercâmbio entre os trabalhadores do sector da 
construção civil de Macau e Hong Kong e de aperfeiçoar 
o trabalho da área da avaliação técnica. 

   

3. 完成草擬「職業技能證明制度」行政法規，以規範本局職業技能鑒定的運作模式。有關法規草案經呈交社會常設協調委員會協商，並得到僱主團體及僱員團體的同意，現已進入立法程序。 

 3.  Conclusão do projecto do regulamento administrativo 
sobre o “Regime de Certificação da Qualificação 
Profissional”, para regulamentar o modelo de 
funcionamento da avaliação técnica da DSAL; tendo sido 
submetido ao Conselho Permanente de Concertação 
Social, este projecto obteve concordância dos 
representantes das associações de empregadores e 
trabalhadores, encontrando-se, neste momento, em fase 
de produção legislativa. 

   

4. 初級汽車維修工的技能鑒定已完成諮詢階段，並組成了職業技能測試諮詢小組，同時，亦已與業界取得共識及完成考核題庫。有關的教材及考核資料《初級汽車維修工技能鑒定題庫問答手冊》已交付印刷。 

 4. Conclusão da fase de consulta sobre a avaliação técnica 
de técnico de reparação de automóveis (nível elementar) 
e constituição do Grupo Consultivo dos Testes de 
Qualificação Profissional, tendo obtido consenso com os 
respectivos sectores e aperfeiçoado a base de dados dos 
testes; entrega para edição do material pedagógico e dos 
elementos para os testes - “Manual de Perguntas e 
Respostas da Base de Dados da Avaliação Técnica do 
Técnico de Reparação de Automóveis (nível elementar)”. 

   

5. 初級空調製冷工(家用系統)的技能鑒定已開展諮詢工作，並與業界就相關考核內容及標準達成共識。技能鑒定考核試題資料經初步完成，待進一步完善及取得業界同意後可交付印刷。 

 5. Foram consultados os respectivos sectores quanto à 
avaliação técnica para Operário de Aparelhos de 
Ar-condicionados e Refrigeração (Sistema Doméstico), 
tendo chegado a consenso com os mesmos quanto ao 
conteúdo dos testes e critérios da classificação. A 
elaboração preliminar dos enunciados para os testes de 
avaliação técnica foi concluída, tendo os mesmos sido 
imprimidos após aperfeiçoados e obtido o consentimento 
dos respectivos sectores. 

   

6. 在取得業界的協助及參考本局所開辦之物業代理課程資料後，制定了《初級物業中介人培訓教材彙編》，並已交付印刷。 

 6. Com o apoio dos respectivos sectores e após consulta 
aos dados do curso de mediador imobiliário organizado 
pela DSAL, foi elaborada a “Compilação do Material 
Pedagógico para a Formação de Mediadores 
Imobliários – Nível Elementar”, tendo levado para 
impressão.  
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7. 在相關專業團體的協助下，就履帶式固定吊臂起重機操作員、輪胎式液壓伸縮吊臂起重機操作員、塔式起重機操作員、貨車吊機操作員、搬土機操作員、挖土機操作員及推土機操作員之具體操作技能鑒定內容作資料性之搜集及整理，為開展相關技能鑒定的諮詢工作及制定試題庫作準備。 

 7. Com o apoio das respectivas associações profissionais, 
foi feita a recolha e o tratamento de informações do teor 
concreto da avaliação técnica dos seguintes cursos: 
Operador de grua de lança fixa com lagartas, Operador 
de grua de lança móvel hidráulica com rodas, Operador 
de grua com torre, Operador de camiões com grua, 
Operador de máquina de transporte de terra, Operador de 
máquinas escavadoras, Operador de máquina de 
terraplanagem.  

   
8. 為配合技能培訓測試之實施，完成開發技能鑑定測試綜合管理系統，日後理論考核及試題抽選的工作均會全面電腦化。 

 8.  Tendo em conta a implementação dos testes de formação 
técnica, concluiu-se o desenvolvimento do sistema de 
gestão geral dos testes de avaliação técnica. No futuro, a 
as provas teóricas e a selecção dos temas serão 
efectuadas por computador. 

   

 
� 第三屆穗港澳青年技能競賽第三屆穗港澳青年技能競賽第三屆穗港澳青年技能競賽第三屆穗港澳青年技能競賽 � 3 °°°°  Competição de Aptidão Profissional 

entre os Jovens de Cantão, Hong Kong e 
Macau 

  
2005 年 10 月 8 日及 9 日，本局假澳門旅遊塔二樓會展娛樂中心舉行由廣州巿勞動和社會保障局、香港職業訓練局及澳門勞工事務局合辦之〝第三屆穗港澳青年技能競賽〞，並派出了十五名青年參賽代表，分別參加〝電氣系統安裝〞、〝花藝設計〞、〝女子美髮〞、〝女子服裝縫製〞及〝網頁設計〞五個競賽項目。 

Nos dias 8 e 9 de Outubro de 2005, a nossa Direcção de 
Serviços realizou, em colaboração com “Hong Kong 
Vocational Training Council” e os Serviços de Trabalho e 
Segurança Social da cidade de Cantão, o 3.ª Competição 
de Aptidão Profissional entre os Jovens de Cantão, Hong 
Kong e Macau, no Centro de Convenções e Diversões, sito 
no 2° piso da Torre de Macau, tendo enviado 15 jovens para 
participar nas modalidades de “Instalação de Sistemas 
Eléctricos”, “Arte Floral”, “Cabeleireiro para Senhoras”, 
“Costureira” e “Desenho de Homepage”. 

  本澳的參賽代表均是本地區選拔賽中脫穎而出的精英，並經過一系列之強化訓練。在是次競賽中，他們發揮了高超之水準，於〝女子美髮〞、〝 電氣系統安裝〞及〝花藝設計〞項目中取得了第一名，成績優異。總結成績，本澳共取得了三個第一名、兩個第二名及兩個第三名，為歷屆最佳，而總成績亦居三地之首位。 

Os concorrentes que representaram a RAEM, foram os 
vencedores das provas eliminatórias realizadas em Macau, 
tendo também recebido uma formação intensiva. Naquele 
concurso, os concorrentes demonstraram o seu alto nível de 
qualidade, tendo sido classificados em 1o lugar nas 
modalidades de “Cabeleireiro para Senhoras”, “Instalação 
de Sistemas Eléctricos” e “Arte Floral”. Em resumo, Macau 
foi classificado em 1o lugar em 3 modalidades, em 2o lugar 
em 2 modalidades e em 3o lugar também em 2 
modalidades, sendo a sua melhor classificação face às 
edições anteriores, para além de ter ocupado o 1o lugar de 
entre as regiões que participaram nesse concurso.  

 透過是次競賽，不單使三地青年吸收到寶貴的經驗及擴闊視野，亦能讓他們得到自我價值的肯定，從而更好地規劃將來的職業生涯。對於廣大市民來說，加深了他們對職業培訓的關注及重視，對宣揚職業培訓的重要性有很大作用。 

Este concurso, permitiu aos jovens das três regiões obterem 
ricas experiências, alargarem a sua visão e confirmarem os 
seus valores, contribuindo para um melhor planeamento das 
suas saídas profissionais; por outro lado, reforçou também a 
promoção da importância da formação profissional, 
contribuindo para que a população desse ainda mais 
importância à formação profissional. 

  競賽當日吸引了超過 3,000 人次進場。入場人士主要為青少年，亦有不少商會及社會團體的成員，更有部份是遊客，覆蓋層面甚廣。 

 Registou-se, no dia desse concurso, um total de 3.000 
visitantes, sendo na sua maioria jovens, para além de haver 
também membros de associações sociais e empresariais e 
turistas. 
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  競賽當天同步進行了六個與競賽項目有關之專題講座，更設有三個攤位為入場的市民提供各類免費的美容及美髮服務，讓市民增加參與感及投入感，並親身體驗具專業質素的服務。此外，市民當日並可參與製作印有勞工事務局及「第三屆穗港澳青年技能競賽」標誌的紀念幣，以紀念是次活動，市民反應亦相當熱烈。 

No mesmo dia, foram também organizados 6 seminários 
com temas relacionados com aquelas modalidades. Foram 
instaladas ainda 3 tendas que ofereceram gratuitamente 
serviços de beleza e de cabeleireiro ao público, tendo estes 
aumentado o seu sentido de participação e integração e 
experimentado pessoalmente serviços de qualdiade 
profissional. Além disso, também foi permitido ao público a 
participação na impressão de moedas com os símbolos da 
“Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais” e do “3o 
Competição de Aptidão Profissional entre Jovens de 
Cantão, Hong Kong e Macau”, para serem guardadas como 
lembrança, o que contou com um elevado número de 
participantes. 

  

 
� 第三十八屆世界職業技能競賽第三十八屆世界職業技能競賽第三十八屆世界職業技能競賽第三十八屆世界職業技能競賽 � 38.° Concurso Mundial de Aptidão 

Profissional 
  「世界職業技能競賽」是職業培訓界之盛事，每兩年舉辦一次，讓各地 23歲以下之青少年聚首一堂，切磋技能。「第三十八屆世界職業技能競賽」於 2005年 5月 26日至 29日在芬蘭赫爾辛基舉行，規模是歷屆最大，競賽項目達 40個，參與人員來自 39個國家或地區，吸引了約 120,000人參觀，場面盛大。 

O “Concurso Mundial de Aptidão Profissional” é um evento 
significativo na área da formação profissional, realizado de 
dois em dois anos, e que dá uma oportunidade aos jovens 
com idade inferior a 23 anos de se reunirem para fazer uma 
competição sobre as suas aptidões profissionais. O “38° 
Concurso Mundial de Aptidão Profissional” foi realizado, de 
26 a 29 de Maio de 2005, na cidade de Helsínquia, 
Finlândia. O concurso deste ano foi o de maior 
envergadura, tendo abrangido 40 modalidades e contado 
com a participação de 39 países ou territórios e 120 000 
espectadores. 

  本澳派出之代表團共 21 人，當中包括 8 名青少年選手及 8 名項目專家。是次代表團參加了其中八個競賽項目，包括網頁設計、資訊軟件應用、數控車床、女子服裝縫製、花藝、女士/男士美髮、工業電子及電路裝配。 

 A delegação da RAEM foi composta por 21 membros, sendo 
8 jovens e 8 especialistas das respectivas modalidades. 
Esses concorrentes participaram em 8 modalidades, 
designadamente: “Desenho de Homepage”, “Aplicação de 
Programas Informáticos”, “Máquina-Ferramenta de Controlo 
Numérico”, “Vestuário Feminino”, “Arte Floral”, “Cabeleireiro 
para Homens e Mulheres”, “Electrónica Industrial” e 
“Instalação de Circuitos Eléctricos”. 

   在網頁設計競賽項目，澳門代表陳梓俊奪得了銅獎，是繼 2003年「第三十七屆世界職業技能競賽」後，澳門代表在該項目中再次獲得銅獎；而本澳首次參加的資訊軟件應用項目代表陳冠樑亦獲得優秀表現證書，成績乃歷屆最佳。從成績來看，本澳之青少年在個別項目之技能水平與先進國家的水平相比毫不遜色。 

 O concorrente da modalidade de “Desenho de Homepage”, 
Chan Chi Chon, recebeu uma medalha de bronze, tendo sido 
a segunda desde o 37.° Concurso Mundial de Aptidão 
Profissional, realizado em 2003. Na modalidade de 
“Aplicação de Programas Informáticos” que Macau participa 
pela 1ª vez, o concorrente Chan Kwun Leung Reagan, 
obteve a certificação de melhor desempenho, tendo o 
resultado deste ano sido o melhor relativamente aos anos 
anteriores. Os resultados demonstram que o nível de aptidão 
dos jovens de Macau, em algumas modalidades em 
particular, não é inferior ao dos países avançados. 

   
 

� 2005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 2005 
  
� 參觀參觀參觀參觀/交流交流交流交流/合作合作合作合作 � Visitas/Intercâmbios/Colaboração 
  
1. 參與〝2005年世界職業技能競賽會員大會〞 1. Participação na assembleia-geral do “Concurso Mundial 

de Aptidão Profissional de 2005” 
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2. 參與〝第三屆穗港澳青年技能競賽〞賽前會議 2. Participação na reunião de preparação para o “3o 
Concurso de Aptidões Profissionais entre os Jovens de 
Guangzhou, Hong Kong e Macau” 

  
3. 隨人力資源發展委員會到廣東省勞動和社會保障廳進行考察和交流 

3. Acompanhamento dos membros do Conselho de 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos numa visita 
de intercâmbio ao Departamento do Trabalho e da 
Segurança Social da Província de Guangdon 

  
4. 澳港社會工作服務交流活動 4. Acções de intercâmbio sobre serviços sociais de Macau 

e Hong Kong 
  
5. 新來澳人士服務推廣活動 5. Acções de divulgação de serviços aos novos imigrantes 
  
6. 與香港職業訓練局合辦之〝教學技巧提升課程〞 6. Coorganização com o “Hong Kong Vocational Training 

Council” do Curso de Aperfeiçoamento de Métodos 
Pedagógicos 

  
7. 協助澳門生產力暨科技轉移中心與廣東省勞動和社會保障中心舉行《在澳門特別行政區開展國家職業資格證書考試合作協議書》簽署儀式 

7. Apoio ao Centro de Produtividade e Transferência de 
Tecnologia na assinatura do “Protocolo de Cooperação 
sobre Exames Nacionais de Qualificação Profissional a 
realizar na RAEM” com o Centro de Trabalho e 
Segurança Social da Província de Guangdong 

  
  
� 接待訪客接待訪客接待訪客接待訪客 � Recepção de Visitantes 
  
1. 接待勞動和社會保障部代表團 1. Visita da delegação do Ministério do Trabalho e 

Segurança Social 
  
2. 接待中華全國總工會代表團 2.  Visita da delegação do “All-China Federation of Trade 

Unions” 
  
3. 接待深圳巿職業技能訓練中心之代表  3. Visita da delegação do Centro de Formação de 

Aptidões da Cidade de Shenzhen 
  
4. 接待循道衛理中心師生 4.  Visita dos docentes e alunos da Igreja Metodista de 

Macau 
  
5. 接待蔡高中學師生 5.  Visita dos docentes e alunos da Escola Choi Kou 
  
6. 接待中葡學校師生 6.  Visita dos docentes e alunos da Escola Luso-Chinesa 
  
7. 接待出席《在澳門特別行政區開展國家職業資格證書考試合作協議書》簽署儀式的勞動和社會保障部培訓就業司代表，及廣東省勞動和社會保障廳代表 

7.  Visita da delegação da Direcção para a Formação 
Profissional do Ministério do Trabalho e Segurança 
Social para a cerimónia da assinatura do “Protocolo de 
Cooperação sobre Exames Nacionais de Qualificação 
Profissional a realizar na RAEM”, e do Departamento de 
Emprego e Segurança Social da província de 
Guangdong 

  

�  宣傳宣傳宣傳宣傳 / 推廣推廣推廣推廣  � Divulgação / Promoção 
 
� 為聖玫瑰中學舉辦〝學徒培訓講座〞 

  
� “Seminário sobre a Formação em Regime de 

Aprendizagem” destinado à “Escola do Santíssimo 
Rosário” 
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� 學員活動學員活動學員活動學員活動  � Actividades com Formandos 
   
1. 舉辦〝2004年度職業培訓課程證書頒發典禮〞  1. “Cerimónia de Entrega dos Certificados dos Cursos de 

Formação Profissional de 2004” 
   
2. 舉辦〝2005 年度職業培訓課程證書頒發暨學徒培訓課程開學典禮〞 

 2. “Cerimónia de Entrega dos Certificados e Abertura dos 
Cursos de Aprendizagem de 2005” 

   
3. 舉辦〝博彩操作從業員培訓課程第六期結業禮暨第七期開學禮〞 及〝 博彩操作從業員培訓課程第七期結業禮暨第八期開學禮〞 

 3. “Cerimónia de Entrega dos Certificados do 6.° Curso 
de Croupier e Abertura do 7.° Curso”, bem como, de 
“Entrega dos Certificados do 7.° Curso de Croupier e 
Abertura do 8.° Curso” 

   
4. 〝知法守法〞講座   4. Seminário sobre “Conhecer e Cumprir a Lei” 
   
5. 舉辦新春聯歡會   5. Festejos do Ano Novo Chinês 
   
6. 公共地方總規章解釋會   6. Sessão de Esclarecimento sobre o “Regulamento Geral 

dos Espaços Públicos” 
   
7. 學徒培訓課程學員秋季燒烤活動  7. Um piquenique de Outono para os formandos dos 

cursos de Aprendizagem 
   
8. 〝第八期博彩操作從業員培訓課程 – 情緒管理〞專題講座 

 8. Seminário sobre a “Gestão de Emoções - 8.° Curso de 
Formação de Croupier” 

   
9. 〝第八期博彩操作從業員培訓課程 – 如何應用

EJM – 易僱網〞講座 
 9. Seminário sobre a “Aplicação de EJM (Electronic Job 

Matching System) - 8.° Curso de Formação de 
Croupier” 

   
10. 〝第八期博彩操作從業員培訓課程 – 就業技巧提升〞講座 

 10. Seminário sobre a “Elevação das Técnicas do Emprego 
- 8.° Curso de Formação de Croupier” 

 

 

� 內部人員培訓內部人員培訓內部人員培訓內部人員培訓  � Formação do Pessoal Interno 

   在提升工作人員素質上，職業培訓廳鼓勵和支持導師積極參與進修，以及考取國家職業資格證書。在 2005年，導師們分別考取了如下證書： 
 
 
 
 高級技能高級技能高級技能高級技能(三級三級三級三級)  共一人共一人共一人共一人 
� 維修電工     
 
 中級技能中級技能中級技能中級技能(四級四級四級四級)  共五人共五人共五人共五人 
� 冷作鈑金工  
� 製冷設備維修工 
� 維修電工  
� 木工      
� 塗裝工  
 
 
 初級初級初級初級技能技能技能技能(五級五級五級五級)  共二人共二人共二人共二人 
� 木工   
� 塗裝工  

 Em relação à elevação da qualidade dos recursos humanos, o 
Departamento de Formação Profissional tem incentivado e 
prestado apoio aos formadores para participarem nas acções 
formação para aperfeiçoamento, nomeadamente na obtenção 
do Certificado Nacional de Qualificação Profissional, tendo 
estes obtido, em 2005, os seguintes certificados: 

 
Qualificação Superior (Nível 3)  - 1 indivíduo 

� Reparador de instações eléctricas 

 

Qualificação Intermédia (Nível 4) – 5 indivíduos 

� Tratamento Frio de Chapa Metal 

� Reparador de Equipamento de Frio 

� Reparador de instalações eléctricas 

� Carpinteiro 

� Pintura 

 

Qualificação Inicial (Nível 5) – 2 indivíduos 

� Carpinteiro 

� Pintura 
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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 orientaram o estágio nos cursos de formação profissional 行業分類行業分類行業分類行業分類 

Ramo de Actividade 
合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構 

Entidades colaboradoras e promotoras 

汽車服務 
Automóvel 

 
日豐車行 
Yat Fung Motors Ltd. 

 
華發汽車修理行 
Cherker’s Motor 

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

 
新康華汽車服務中心 
Xin Kang Hua Auto Part & Motor Services Limited 

 
仁孚行 
Zung Fu Motor – Comércio de Automóveis (Macau) Limitada 

 
澳門公共汽車有限公司 
Sociedade de Transportes Colectivos, S.A.R.L. 

 
新動力日本機油專賣店 
Iat Pun Kek Pan Kei Iao Chun Mai Tim 

 
耀榮汽車服務中心 
Ieok Weng Service Centre 

 
宏益工程有限公司 
Vang Iek Engineering Limited 

酒店 
Hotelaria 

 
君怡酒店 
Hotel Grandview 

 
銀河華都酒店 
Hotel Galaxy Waldo 

 
假日酒店 
Hotel Holiday Inn 

 
皇家金堡酒店 
Hotel Casa Real 

 
總統酒店 
Hotel Presidente 

 
凱悅酒店 
Hotel Hyatt 

 
金龍酒店 
Hotel Golden Dragon 

 
京澳酒店 
Hotel Grandeur 廣播 

Difusão 
 
澳門廣播電視有限公司 
TDM – Teledifusão de Macau 建造及裝修 

Construção Civil 

 
創先招牌工程 
Confecção Tabuletas Chong Sin 

 
永藝地產 (工程部) 
Companhia Fomento Predial Veng Ngai 

電力、電子及通訊 
Electricidade, Electrónica e 

Telecomunicações 

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

 
合興電子工程 
Ag. Obras de Eléctricas e Predial Hap Heng 

 
捷安護衛系統有限公司 
DSS – Companhia de Sistema de Segurança Detection (Macau) Ltd. 

 
一通電訊 
Agência Comercial Iat Tung Tin Son 

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

 
和記澳門電訊有限公司 
Union Telecom Limited 

 
卓科通訊 
Digital Communications Systems 

 

 
…//… 
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…//… 

 行業分類行業分類行業分類行業分類 
Ramo de Actividade 

合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構合辦或協辦機構 
Entidades colaboradoras e promotoras 電力、電子及通訊 

Electricidade, Electrónica e 
Telecomunicações 

 
華訊電器行 
Loja Artigos Eléctricos Va Son 

 
船工電業 
Loja Artigos Eléctricos Sun Wong 

 
譚端記電業工程公司 
Tam Tuen Kei Instalações Eléctricas 

 
愛達利控股有限公司 
Vodatel Holding 

 
殷理基洋行 
H. Nolasco & Cia., Lda. 冷凍及空氣調節 

Frio e Climatização 

 
嘉匯冷氣工程 
Kai Wui 

 
怡和科技有限公司 
Agência Comercial JOS Technology (Macau) Lda. 服務 

Serviços 
 
盛世集團 
CESL Ásia, Investiment & Services, Ltd. 保安、防盜 

Segurança e combate ao roubo 

 
澳娛物業管理有限公司 
STDM – Property Management, Ltd. 

 
科聯有限公司 
Tech Link Ltd. 

 
萬安電腦防盜系統工程公司 
Man On Security Systems & Eng. Co. 政府部門 

Serviços Públicos 

 
民政總署 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais 

 
政府船塢 
Oficinas Navais 
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勞動勞動勞動勞動監察監察監察監察  
INSPECÇÃO DO TRABALHO     
 
 

 
  根據勞工事務局之組織法規(7月 26日第 24/2004號行政法規)，勞動監察廳是勞工事務局的一個附屬單位，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號法令核准之勞工稽查章程執行工作。 
 

O Departamento da Inspecção do Trabalho é uma subunidade 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), 
nos termos do diploma orgânico desta Direcção de Serviços 
(Regulamento Administrativo no 24/2004, de 26 de Julho) 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. 
 

2005年勞動監察廳開展以下工作： No ano 2005, a actividade desenvolvida pela Inspecção do 
Trabalho foi a seguinte: 

 
 
� 諮詢服務諮詢服務諮詢服務諮詢服務 � SERVIÇO INFORMATIVO 
 
� 諮詢諮詢諮詢諮詢 � Pedido de informações 
 許多僱員及僱主透過諮詢服務查詢他們的權利與義務，而勞動監察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，安排了具法律學位之專業人員親自接待，由上午九時至下午七時三十分輪班進行，此外還設有〝打擊非法工作之電話舉報〞  - 電話 :338808，以及諮詢服務熱線 - 電話:400333，這兩項電話服務都是24小時運作。 

A fim de permitir o conhecimento da lei laboral, o DIT 
disponibilizou pessoal licenciado em Direito para o atendimento 
personalizado, o qual foi realizado em regime de escala, entre 
as 9h e as 19h30; para além disso, foi também foi instalado o 
“Telefone de Combate ao Trabalho Ilegal” (Tel: 338808) e o 
sistema de Linha Aberta Informativa (Tel: 400333), funcionando 
estes dois sistemas telefónicos 24 horas por dia. 
 

2005年提供了891次諮詢，次數較2004年下降42.2%。 Em 2005, o Informativo prestou informações 891 vezes, 
traduzindo um diminuição de 42.2% 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 cinco anos 
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 最多市民諮詢的事項為解僱，佔 19.3%，其次為強制性假日及年假，分別佔 12.7%及 10.9%。 

 

O maior número de informações solicitadas pelos cidadãos 
incidiu sobre os despedimentos representando 19.3%, 
seguindo-se os feriados obrigatórios e os descanso anual , com 
12.7% e 10.9%  respectivamente. 

 
 表表表表 1 - 按事項及按事項及按事項及按事項及諮詢人士身份劃分的諮詢數目諮詢人士身份劃分的諮詢數目諮詢人士身份劃分的諮詢數目諮詢人士身份劃分的諮詢數目 

QUADRO 1 – Pedido de informações segundo a qualidade do interessado por assunto 事項事項事項事項 
ASSUNTOS 

僱員僱員僱員僱員 
Trabalhadores  

僱主僱主僱主僱主 
Empregadores  

諮詢總數諮詢總數諮詢總數諮詢總數 
Total dos pedidos de 

informações 次數次數次數次數 
Incidências 

人次人次人次人次
Pessoas 
físicas 

次數次數次數次數 
Incidências 

人次人次人次人次
Pessoas 
físicas 

總次數總次數總次數總次數 
Total de 

incidências 

總人次總人次總人次總人次
Total de 
pessoas 
físicas 工作時間 Duração de Trabalho 30 30 19 19 49 49 週假 Descanso Semanal 26 26         22        22 48 48 年假 Descanso Anual 64 64 33 33 97 97 強制性假日 Feriados Obrigatórios 71 80 42 42 113 122 工資 Salários 59 66 37 37 96 103 津貼 Subsídios 2 2 8 8 10 10 停工 Suspensões 24 24 27 27 51 51 解僱 Despedimentos 83 83 89 89 172 172 婦女的解僱 

(勞工法第 37條 ) 
Despedimento de mulheres 

(Art°37° da Lei Laboral) 
14 14 5 5 19 19 分娩假 Licença de Maternidade 17 17 12 12 29 29 童工 Trabalho de Menores 3 3 4 4 7 7 保險 Seguro 3 3 9 9 12 12 工作意外 Acidentes de Trabalho 26 26 18 18 44 44 職業病 Doenças Profissionais 1 1 1 1 2 2 向社會保障基金供款 Contribuições para o F.S.S. 0 0 3 3 3 3 工作合約及有關事項 Contrat.Trab./ Figuras Afins 12 12 7 7 19 19 結業 Encerramentos 4 4 4 4 8 8 雙糧 13o Mês 42 45 18 23 60 68 其他 Outros 11 11 41 41 52 52 總數總數總數總數  TOTAL 492 511 399 404 891 915 

 
 僱員及僱主的諮詢總人次為 915 人次，其中僱員佔

55.8%，僱主佔 44.2%。與 2004年的 1,630諮詢總人次比較，2005年下降了 43.9%。 
 

O número total de indívíduos que consultaram o Informativo 
atingiu os 915 (pessoas físicas), sendo 55,8% trabalhadores e 
44,2% empregadores. Quando comparado este valor com o 
registado em 2004 (1,630 pessoas físicas), constatou-se um 
decrécismo de 43,9%. 
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  諮詢人士中，僱員以從事〝紡織、製衣及針織業〞和〝酒店業及同類場所〞這兩個行業為主，共佔僱員總數的 20.0% ；僱主則主要來自〝紡織、製衣及針織業〞和〝建築〞，佔僱主總數的 15.3%。 

Dos indivíduos que consultaram o Informativo, verificou-se que 
os trabalhadores eram principalmente dos sectores “Têxtil, 
Vestuário e Malhas” e “Hoteleiro e Similares”, representando 
no conjunto 20,0% do total de trabalhadores, enquanto os 
empregadores eram sobretudo dos sectores “Têxtil, Vestuário 
e Malhas”, seguido pelo sector de “construção”, abrangendo 
15,3% do total de empregadores. 

 
 表表表表 2 - 按行業及諮詢人士身份劃分的諮詢人次按行業及諮詢人士身份劃分的諮詢人次按行業及諮詢人士身份劃分的諮詢人次按行業及諮詢人士身份劃分的諮詢人次 

QUADRO 2 - Pessoas informadas segundo a sua qualidade por ramo de actividade 行行行行 業業業業 
Ramos de actividade económica 

僱員人次僱員人次僱員人次僱員人次 
Trabalhadores 

(pessoas 
físicas) 

僱主人次僱主人次僱主人次僱主人次 
Emprega-
dores 

(pessoas 
físicas) 

總總總總 數數數數
TOTAL 紡織、製衣及針織業 Ind. Têxtil, Vestuário e Malhas 56 41 97 玩具業 Ind. de Brinquedos 1 1 2 家傭 Trabalho Domestico 18 12 30 教育 Educação 20 7 27 電子及電器業 Ind. Eléctrica e Electrónica 0 1 1 木材業 Ind. de Madeiras 0 0 0 建築 Construção   37 21 58 酒店業及同類場所 Hotelaria e Similares 46 20 66 批發及零售業 Comércio por Grosso e Retalho 30 17 47 運輸業 Transportes 29 1 30 旅遊業及旅行社 Agências de Viagens e Turismo 2 2 4 美容院 Salões de Beleza 0 0 0 其他 Outros 272 281 553 總數    TOTAL 511 404    915 

 
 

� 投訴投訴投訴投訴 � Reclamações 
 諮詢服務的另一項工作是接受僱員認為其權利被輕視時的投訴。2005年有 1,808名僱員作出 969次的投訴。 

Outro serviço prestado pelo Informativo é a aceitação de 
reclamações dos trabalhadores que sentem os seus direitos 
postergados. Em 2005, 1,808 trabalhadores apresentaram 969 
reclamações. 

 
 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 cinco anos 
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 與 2004年相比，投訴的僱員人數及投訴數目分別下降了 30.1%及 20.4%。 
Comparativamente ao ano 2004, verificou-se uma diminuição 
de 30.1% e diminuição 20.4% no número de trabalhadores 
reclamantes quer no de reclamações. 

 按行業劃分的投訴個案，以〝紡織、製衣及針織業〞佔最多，達 32.6%；其次是〝建築〞，佔 18.3%；再次之為〝餐廳、酒樓、酒吧、飯堂及同類場所〞和〝零售業〞，分別佔 8.8%及 5.8%。 

Analisando as reclamações por ramos de actividade, verifica- 
-se que a “Indústria Têxtil, Vestuário e Malhas” ocupou a 
primeira posição com 32.6%, seguindo-se a  “Construção” com 
18.3%; em terceiro lugar, surgem os “Restaurantes, Bares, 
Cantinas e Similares”, seguidos pela “Comércio a Retalho”, com 
8.8% e 5.8% respectivamente. 
 在接受的 969宗投訴中，共有 1,808名僱員(1,351名本地僱員和 457 名外地僱員)對一個或多個事項提出了

3,937 次的投訴。投訴的事項以解僱、工資及週假為多，分別佔總數的 14.2%，14.1%及 12.4%。 

Em 2005, foram recebidas 969 reclamações de 1,351 
trabalhadores (sendo 457 residentes e 381 não-residentes), 
tendo incidido sobre um ou diversos assuntos, num total de 
3,937 incidências, de que se realçam pelo elevado número as 
relativas a Despedimentos, Salário e Descanso Semanal, 
abrangendo14.2%, 14.1% e 12.4%, respectivamente. 
 表表表表 3 - 按事項與僱員的來源劃分投訴的次數按事項與僱員的來源劃分投訴的次數按事項與僱員的來源劃分投訴的次數按事項與僱員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 

本地僱員本地僱員本地僱員本地僱員 人次人次人次人次 
TR’s 

 (pessoas físicas) 

外地僱員外地僱員外地僱員外地僱員 人次人次人次人次 
TNR’s 

 (pessoas físicas) 工作時間 Duração de Trabalho 248 100 148 工資 Salários 557 168 389 解僱 Despedimentos 559 272 287 年假 Descanso Anual 322 187 135 週假 Descanso Semanal 490 273 217 強制性假日 Feriados Obrigatórios 386 232 154 津貼 Subsídios 94 85 9 停工 Suspensões 200 200 0 童工 Trabalho de Menores 0 0 0 分娩假 Lic Maternidade 4 4 0 保險 Seguro 2 2 0 工作衛生與安全 Higiene e Segurança no Trabalho 0 0 0 工作意外 Acidentes de Trabalho 52 52 0 職業病 Doenças Profissionais 4 4 0 向社會保障基金供款 Contribuições para o F.S.S. 88 88 0 雙糧 13o Mês   86 84 2 其他 Outros 845 563 282 總數總數總數總數    Total 3,937 2,314 1,623 

     
 投訴個案所要求的追討主要是與金錢性質有關，對其他方面的權利，仍然鮮有投訴，例如工作衛生與安全的條件。 

 
As reivindicações contidas nas reclamações são sobretudo de 
carácter pecuniário, continuando a verificar-se um desinteresse 
por outros direitos, tais como condições de higiene e segurança 
no trabalho. 

  顯然，需要繼續加強宣傳工作，特別是針對容易發生嚴重工作意外的工種，向僱員灌輸有關工作衛生安全的知識，以預防工作意外的發生，也保障僱員自身的權益。 

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 a garantir os seus 
próprios direitos. 
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 從投訴僱員從事的行業分析，主要來自〝紡織、製衣及針織業〞，佔 32.6%，其次為〝建築〞以及〝餐廳、酒樓、酒吧、飯堂及同類場所〞，分別佔 18.3%及 8.8%。 
 

Analisando o sector onde os trabalhadores reclamantes 
laboravam, verificou-se que os do sector da “Indústria Têxtil, 
Vestuário e Malhas” ocuparam a primeira posição com 32.6%, 
seguindo-se os da “Construção” com 18.3%; em terceiro lugar, 
foram os do sector de “Restaurantes, Bares, Cantinas e 
Similares ” com 8.8%.  

  
2005 年本地及外地僱員之投訴人數，相對 2004 年的
2,059名及 527名，分別下降 34.4%及 13.3%。 

Em 2005, o número de trabalhadores reclamantes, quer 
residentes, quer não-residentes, diminuiu 34.4% e 13.3%, 
respectivamente, contra os 2,059 e 527 registados em 2004. 
 表表表表 4 - 按行業與僱員的來源劃分的投訴僱員人數按行業與僱員的來源劃分的投訴僱員人數按行業與僱員的來源劃分的投訴僱員人數按行業與僱員的來源劃分的投訴僱員人數 

QUADRO 4 - Trabalhadores reclamantes por ramos de actividade económica e origem dos trabalhadores 行行行行 業業業業 
Ramos de actividade económica 

本地僱員本地僱員本地僱員本地僱員 
TR’S 

外地僱員外地僱員外地僱員外地僱員 
TNR’S 

總總總總 數數數數 
TOTAL 紡織、製衣及針織業 Indústria Têxtil, Vestuário e Malhas 351 238 589 非紡織及成衣製造業 Indústria Transformadora, com excepção 

da indústria de têxteis e vestuário 
28 0 28 電子及電器業 Indústria Eléctrica e Electrónica 16 0 16 建築 Construção                  192 138 330 酒店業及同類場所 Hotelaria e Similares 54 11 65 零售業 Comércio a Retalho 104 0 104 運輸業 Transportes 77 0 77 彩票及其他博彩活動 Lotarias e Outros Jogos de Aposta 70 1 71 旅行及旅遊社服務 Agências de Turismo e Viagens 43 0 43 桑拿及按摩 Sauna e Massagens 56 8 64 餐廳、酒樓、酒吧、飯堂及同類場所 

Restaurantes, Bares, Cantinas e Similares 146 13 159 娛樂及表演活動 Actividades de Diversão e Espectá Culo 
Diveersas, N.E. 

36 0 36 由第三者管理不動產 Administração de Imovéis por Conta de 
Outrem 

103 0 103 僱用傭人的家庭 Famílias com Empregados Domésticos  0 48 48 其他 Outros 75 0 75 總數總數總數總數    Total 1,351 457 1,808 

 
 
� 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 
 
2005 年接受處理的個案共有 3,215 宗(包括勞資糾紛、工作意外申報)，加上 2005年 1月 1日仍待處理的 660宗，合共有 3,875宗。 

 

No ano de 2005, foram recebidos na Inspecção do Trabalho, 
3,215 processos para tratamento (compreendendo conflitos 
laborais e participações de acidentes de trabalho) que, 
acrescidos aos 660 pendentes, em 1 de Janeiro de 2005, 
perfazem um total de 3,875. 
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  關於接受處理的 3,215宗個案，情況如下： O enquadramento dos 3,215 processos iniciados em 2005 é o 

seguinte: 
 個案來源個案來源個案來源個案來源：：：： 

Quanto à sua origem: 

 

� 應僱員要求 

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

� 由勞動監察廳作主動 

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

� 應其他機構的要求 

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

 

 

 

 

1,286 

 
803 

 
1,126 

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

� 與外地僱員有關 

Relativo a TNR’s ............................................................ 

� 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 

 

 

 

 

 

   2,894 

 

91 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 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 o F.S.S. ........................................... 

 

 

 

 

1,056 

 

251 

 

354 

 
112 

 

146 

 

212 

 

180 

 

300 
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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 
 
2005 年完成的個案有 2,361 宗，涉及 2,908 名僱員，他們對一個或多個事項提出投訴或舉報，總數為
3,215項次。  
 
 

No ano de 2005, a Inspecção do Trabalho concluíu 2,361 
processos, tendo abrangido 2,908 trabalhadores que 
reclamaram ou participaram um ou mais assuntos, perfazendo 
um total de 3,215 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: 
 

� 應僱員要求 

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

� 由勞動監察廳作主動 

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

� 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 ......................................... 

� 與外地僱員有關 

Relativo a TNR’s ............................................................... 

� 涉及各種稽查行動 

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

 

 

 

 

851 

 
620 

 

890 

 

 
 

2,192 

 

43 

 

126 

 

 
 表表表表 5 - 已處理的事項和涉及僱員已處理的事項和涉及僱員已處理的事項和涉及僱員已處理的事項和涉及僱員(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 
已處理事項的次已處理事項的次已處理事項的次已處理事項的次數數數數 
No. de casos tratados 

涉及僱員涉及僱員涉及僱員涉及僱員(人次人次人次人次) 
No. de trabalhadores 

envolvidos (pessoas físicas) 工作意外申報  Participações de acidentes de 
trabalho 

1,056 1,065 解僱  Despedimentos 251 690 工資  Salários 354 936 年假  Descanso Anual 146 430 強制性假日  Feriados Obrigatórios 212 558 週假  Descanso Semanal 180 475 社保供款 Contribuições para o F.S.S. 300 429 

 在已處理的事項中，不論是涉及本地僱員或外地僱員均以工作意外申報所佔的人次最多。 
A maior parte dos trabalhadores, quer residentes quer não- 
-residentes, estiveram envolvidos em assuntos relacionados com 
os participações de acidentes de trabalho. 
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 圖圖圖圖 3 - 按事項劃分涉及的僱員人次按事項劃分涉及的僱員人次按事項劃分涉及的僱員人次按事項劃分涉及的僱員人次 (選取選取選取選取較較較較主要事項主要事項主要事項主要事項) 

GRÁFICO 3 - Trabalhadores abrangidos por assuntos 
(assuntos principais, em termos relativos) 
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 與 2004 年相比，完成個案及調查場所的數目分別下降 20.9%和 20.6%。 

Comparativamente ao ano de 2004, constatou-se uma redução 
de 20.9% no número de processos concluídos e um redução de 
20.6% no de 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 cinco anos 

1323

2668

3014

2985

2361

1448

1150

1024

1236

1423

2001

2002

2003

2004

2005 調查的場所  Est. Inspeccionados完成的個案  Processos Concluídos

 



2005200520052005                                                                                                                                            勞動監察廳勞動監察廳勞動監察廳勞動監察廳   ////        DITDITDITDIT 

 

 

50

 
 
� 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，發現違法行為共涉及 3 , 1 9 5 名僱員(人次 )，較 2 0 0 4 年的 3 , 5 2 9 人次下降 9 . 5 %。  

Na actividade inspectiva desenvolvida nos processos 
concluídos, foram detectados no total 3,195 trabalhadores 
infractores (pessoas físicas), traduzindo um redução de 9,5% 
quando comparado com os 3,529 registados no ano de 2004. 

 
 
 
 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，涉及人次較多的有： 

Quanto aos assuntos, pelo elevado número de trabalhá a 
destacar: 

 

 
 
� 工資 

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

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

 

� 強制性假日 
Feriados obrigatórios .................................................................. 
 

� 週假 
Descanso semanal..................................................................... 

 
� 年假 

Descanso anual ....................................................................... 
 

 
 
 

 
 

 
 

801 
 
 

559 
 
 

387 
 

 

364 
 
 

353 

 

 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: 

 

� 涉及金錢補償 
De natureza pecuniária …...................................................... 
 

� 不涉及金錢補償 
De natureza não 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 ….…….........……..….. 

 
 
 

2,997 
 
 

198 
 
 

 

 

2,241 
(70.1%) 

 
954 

(29.9%) 
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 表表表表 6 - 按違法行為劃分所涉僱員人次按違法行為劃分所涉僱員人次按違法行為劃分所涉僱員人次按違法行為劃分所涉僱員人次 

QUADRO 6 - Trabalhadores envolvidos (pessoas físicas) segundo as infracções 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   35 4 33 3 2 1 週假     Descanso Semanal   229 135 169 135 60 0 年假 Descanso Anual    347 6 172 6 175 0 強制性假日 Feriados Obrigatórios   318 69 205 67 113 2 工資     Salários    599 202 422 196 177 6 津貼      Subsídios    59 3 57 3 2 0 停工 Suspensões    148 33 118 33 30 0 解僱     Despedimentos    541 18 347 18 194 0 婦女的解僱(第 37條)      Desped. Mulheres (Arto.37o) 3 0 3 0 0 0 分娩假 Licença de Maternidade    1 0 1 0 0 0 童工        Trabalho de Menores 1 0 1 0 0 0 保險       Seguro 39 0 38 0 1 0 向社會保障基金登記 Incrição no F.S.S. 3 0 3 0 0 0 向社會保障基金供款 Contribuições para o F.S.S.    158 0 134 0 24 0 雙糧        13° mês 3 1 1 0 2 1 非法勞工     Trabalho Ilegal 0 2 0 0 0 2 其他     Outros    54 184 33 43 21 141 總數總數總數總數    TOTAL 

2,538 657 1,737 504 801 153 

3,195 2,241 954 

 
 圖圖圖圖 5 - 最近五年有關解僱的違法行為最近五年有關解僱的違法行為最近五年有關解僱的違法行為最近五年有關解僱的違法行為 

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 2 0 0 4 年相比下降了
1 8 . 3 %。  

O número de infracções por despedimento sofreu uma redução 
na ordem dos 1,83%, comparativamente ao ano de 2004. 

 
 
 圖圖圖圖 6 - 最近五年有關工作衛生與安全的違法行為最近五年有關工作衛生與安全的違法行為最近五年有關工作衛生與安全的違法行為最近五年有關工作衛生與安全的違法行為 

GRÁFICO 6 - Infracções às normas de Higiene e Segurança  
nos últimos cinco anos  
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 有關工作衛生與安全的違法行為，2 0 0 5 年的數字大幅高於 2 0 0 4 年。  
 

Relativamente à inobservância das normas de Higiene e 
Segurança, o número de infracções verificadas em 2005 foi 
superior ao do ano 2004. 
 

 
� 因違法行為因違法行為因違法行為因違法行為、、、、工作工作工作工作意外及職業病引致的賠償意外及職業病引致的賠償意外及職業病引致的賠償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 2005 年為 27,228,088.00 元(澳門元，下同)，較
2004年的 22,576,841.00 元上升 20.6%，其中自願補償佔
85.2%(23,190,230.00 元)，其餘 14.8%(4,037,858.00 元)是經違例起訴，兩者金額較 2004 年分別上升 49.6%及下跌
42.9%。 

O valor global das indemnizações apuradas resultantes de 
infracções e de indemnizações por acidentes de trabalho e 
doenças profissionais atingiu, em 2005, o montante de 
$27,228,088.00 patacas, representando um aumento de 20,6% 
contra as $22,576,841.00 patacas registadas no ano transacto, 
sendo 85,2% reparações voluntárias ($23,190,230.00 patacas) 
e os restantes 14,8% ($4,037,858.00) objecto de auto de 
transgressão; esses dois montantes traduzem, face ao ano 
transacto, um aumento de 49,6% e uma diminuição de 42,9%, 
respectivamente.  

  從下表看到，因解僱而須賠償的金額最高，其次是工資。 
Da análise do quadro seguinte, verifica-se que o valor mais 
elevado das indemnizações incidiu sobre os despedimentos, 
seguindo-se os salários. 
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 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 (Patacas) 
 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 
Reparação voluntária 

經經經經 違例違例違例違例起起起起 訴訴訴訴 
Objecto de autos de transgressão 

ASSUNTOS 
本地僱員本地僱員本地僱員本地僱員 

TR’S 
外地僱員外地僱員外地僱員外地僱員 
TNR’S 

本地僱員本地僱員本地僱員本地僱員 
TR’S 

外地僱員外地僱員外地僱員外地僱員 
TNR’S 

本地僱員本地僱員本地僱員本地僱員 
TR’S 

外地僱員外地僱員外地僱員外地僱員 
TNR’S 工作時間 Duração de Trabalho   106,179.00 6,813.00 86,991.00 2,813.00 19,188.00 4,000.00 週假 Descanso Semanal   1,572,363.00 876,449.00 933,543.00 876,449.00 638,820.00 0.00 年假     Descanso Anual    891,757.00 3,320.00 584,266.00 3,320.00 307,491.00 0.00 強制性假日     Feriados Obrigatórios   705,903.00 215,885.00 520,540.00 214,349.00 185,363.00 1,536.00 工資     Salários    2,693,833.00 3,394,853.00 1,701,908.00 3,348,226.00 991,925.00 46,627.00 津貼     Subsídios    35,971.00 1.00 24,305.00 1.00 11,666.00 0.00 停工     Suspensões    433,481.00 335,822.00 383,341.00 335,822.00 50,140.00 0.00 解僱     Despedimentos    6,453,705.00 50,544.00 5,356,905.00 50,544.00 1,096,800.00 0.00 婦女的解僱 (第 37條) 

Desp. Mulheres (Art. 37o) 
11,431.00 0.00 11,431.00 0.00 0.00 0.00 分娩假   Licença de Maternidade 7,308.00 0.00 7,308.00 0.00 0.00 0.00 向社保供款  Contrib. para o F.S.S 1,240.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 保險     Seguro 2.00 461.00 2.00 461.00 0.00 0.00 工作衛生與安全    

Higiene e Segurança no Trab. 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 雙糧    13° Mês  11,729.00 0.00 6,063.00 0.00 5,666.00 0.00 其他     Outros    296,456.00 14,128.00 90,969.00 14,128.00 205,487.00 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 
13,221,358.00 4,898,276.00 9,708,812.00 4,846,113.00 3,512,546.00 52,163.00 

18,119,634.00 14,554,925.00 3,564,709.00 

 

 
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 9,108,454.00 8,635,305.00 473,149.00 

 總總總總  數數數數    TOTAL 27,228,088.00 23,190,230.00 4,037,858.00 
 

 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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� 獲得賠償的受惠獲得賠償的受惠獲得賠償的受惠獲得賠償的受惠僱員僱員僱員僱員 � Trabalhadores beneficiados pelas 
indemnizações 
 獲得賠償的受惠僱員有 3,870名，其中: 

Pelas indemnizações apuradas foram beneficiados 3,870 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 acidentes de trabalho ......................................................... 

 

 
 

3,228 (83.4%) 
 
 

477 (12.3%) 
 
 

165  (4.3%) 
 

 
 圖圖圖圖 8 - 各種賠償的受惠僱員及賠償金額各種賠償的受惠僱員及賠償金額各種賠償的受惠僱員及賠償金額各種賠償的受惠僱員及賠償金額 (澳門澳門澳門澳門元元元元) 

GRÁFICO 8 - Valor das Indemnizações (Patacas) e trabalhadores beneficiados  
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� 因工作意外引起的賠償因工作意外引起的賠償因工作意外引起的賠償因工作意外引起的賠償 � Indemnizações resultantes 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 (Patacas) 賠償的原因賠償的原因賠償的原因賠償的原因 
Causas da indemnização 

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     5,900,678.00 5,580,230.00 320,448.00 永久喪失工作能力   Incapacidade Permanente     235,756.00 183,253.00 52,503.00 醫療費用索償           Despesas Médicas Reclamadas 2,972,020.00 2,871,822.00 100,198.00 總金額總金額總金額總金額    Total     9,108,454.00 8,635,305.00 473,149.00 
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 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 (Patacas) 
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 與 2 0 0 4 年相比，2 0 0 5 年因工作意外作出的賠償金額有 6 3 . 1 %的升幅。  

Em 2005, o valor das indemnizações por acidentes de trabalho 
sofreu uma duomento de 63.1% , comparativamente ao ano de 
2004. 
 寄 往法院 申報的工作意外有 1 2 8 宗，涉及僱員

1 6 5 名。  
 

Foram enviadas a Tribunal 128 participações de acidentes de 
trabalho, envolvendo 165 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，涉及僱員 2 名。  

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

 
 
 
� 科處罰款科處罰款科處罰款科處罰款 � Multas Aplicadas 
 因 6 3 宗涉及勞資糾紛的違法行為而向 6 3 間企業作出起訴，科處的罰款總額為 1 , 5 5 5 , 4 0 0 . 0 0 元，金額較 2 0 0 4 年下降 5 %。  
 
 科處罰 款的事項以解僱和年假為主，分別佔總數的 2 3 . 4 %及 2 3 . 1 %。  

Pelas 63 infracções que envolveram conflitos laborais, 63 
empresas foram autuadas, tendo sido aplicadas multas no 
montante global de $1 , 5 5 5 , 4 0 0 . 0 0  patacas, traduzindo um 
decréscimo de 5% quando comparado com o montante 
registado em 2004. 
 
As multas aplicadas segundo os assuntos, incidiram 
principalmente sobre a despedimentos (23,4%) e os descanso 
anual (23,1%). 

 
 

年份         Anos 
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 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 (Patacas) 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 47,000.00 年假 Descanso Anual 360,000.00 強制性假日 Feriados Obrigatórios 287,000.00 工資 Salários 199,000.00 解僱 Despedimentos 364,500.00 停工 Suspensão 1000.00 保險 Seguro 1000.00 工作衛生與安全 Higiene e Segurança no Trabalho 276,500.00 向社保供款 Contribuições para o F.S.S. 4,900.00 工作時間 Duração de Trabalho 2,000.00 雙糧 13° Mês 5,500.00 其他 Outros 7,000.00 總數總數總數總數    TOTAL 1,555,400.00 

 
 
 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 (Patacas) 
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 圖圖圖圖 11 - 最近五年執行的最近五年執行的最近五年執行的最近五年執行的違例違例違例違例起訴起訴起訴起訴及編製的實況筆錄及編製的實況筆錄及編製的實況筆錄及編製的實況筆錄 

GRÁFICO 11 - Número de autos de transgressão e de autos de notícia 
nos últimos cinco anos 
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 與 2 0 0 4 年比較，2 0 0 5 年因勞資糾紛違例而作出的起訴下降 7 0 . 4 %；因工作意外而編製的實 況 筆 錄數字與去年相比亦下降 1 6 . 3 %。  
 

Em 2005 e relativamente ao ano de 2004, registou-se um 
decréscimo de 70,4% nos autos de transgressão; também se 
constatou uma diminuição de 16,3% nos autos de notícia 
elaborados devido aos acidentes de trabalho. 

 
 
 
� 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 conjuntas de combate ao trabalho 

ilegal  
 在打擊非法工作方面，勞工事務局與治安警察局等政府部門共進行了 2 9 2 次巡查行動。連同治安警察局等政府 部 門所編製的實 況 筆 錄，勞工事務局共確認了 8 6 8 份實況筆錄，當中涉及非法工作者 8 1 3 名，為自身利益從事活動的非居 民 5 2 3名，科處的罰款額共計 1 5 , 3 9 5 , 0 0 0 . 0 0 元。  

Quanto ao combate ao trabalho ilegal, a DSAL e os serviços 
competentes, designadamente o CPSP, levaram a cabo um 
total de 292 acções de combate ao trabalho ilegal. Dos autos 
de notícia elaborados em conjunto com o CPSP, a DSAL 
confirmou 868, tendo envolvido 813 trabalhadores ilegais e 523 
não-residentes a exercerem actividades em proveito próprio, 
sendo o montante global das multas aplicadas de 
$1 5 , 3 9 5 , 0 0 0 . 0 0  patacas.  
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� 違反違反違反違反《《《《禁止非法工作規章禁止非法工作規章禁止非法工作規章禁止非法工作規章》》》》統計數據統計數據統計數據統計數據 � Dados estatísticos referentes às infracções do 

“Regulamento sobre a proibição do trabalho 
ilegal” 

   
 
  

 
人數人數人數人數 
N° de 

trabalhadores 

科處罰款金額科處罰款金額科處罰款金額科處罰款金額 
Valor das multas 

aplicadas 

附加處罰人數附加處罰人數附加處罰人數附加處罰人數 
N° de trabalhadores 

sujeitos a aplicação da 
sanção acessória 涉案非居民僱員總數涉案非居民僱員總數涉案非居民僱員總數涉案非居民僱員總數    

N° de trabalhadores não-residentes envolvidos 
813 4,065,000.00 813 沒有任何工作許可         

Sem qualquer autorização para o trabalho 
812 4,060,000.00 812 為非申請聘用的實體工作 

Prestação de serviço para uma entidade diversa da que 
requereu a sua contratação 

1 5,000.00 1 

    涉案非居民僱主總數涉案非居民僱主總數涉案非居民僱主總數涉案非居民僱主總數 
N° de empregadores não-residentes envolvidos 

523 11,330,000.00 523 沒有行政許可而為自身利益從事活動 
Exercício da actividade em proveito próprio sem autorização 
administrativa 

506 10,990,000.00 506 聘用沒有工作許可的非居民 
Contratação de não-residentes que não possuam autorização 
para o trabalho 

17 340,000.00 17 

    針對非居民為針對非居民為針對非居民為針對非居民為自身利益從事活動的稽查行動自身利益從事活動的稽查行動自身利益從事活動的稽查行動自身利益從事活動的稽查行動 
Campanha “Combate ao trabalho ilegal sobre exercício 
da actividade em proveito próprio dos não-residentes”  

商號商號商號商號 
Nos  empresas 

visitadas 

巡查次數巡查次數巡查次數巡查次數 
Nos de visittas 

複複複複查次數查次數查次數查次數                               

Reinspecção 

567 793 226 
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� 其他工作其他工作其他工作其他工作 � OUTRAS ACTIVIDADES DO DIT 
 
2 0 0 5 年勞動監察廳還展開了以下工作：  Durante o ano de 2004, este Departamento desenvolveu ainda o 

seguinte trabalho: 
 

1 .  對勞動監察廳發出的批 示所提出投訴及上訴的個案，進行分析及發出意見書；  

 
2 .  就有關僱員及僱主提出的法律問 題，發出意見書及作出回覆；  
 
3 .  草擬勞動監察廳內部規章之法規草案；  

 

1. Análise e emissão de pareceres sobre as reclamações e 
os recursos interpostos contra os despachos proferidos 
pelo DIT; 

 
2. Emissão de pareceres e elaboração de respostas sobre 

questões de ordem jurídica levantadas pelos 
trabalhadores e  empregadores; 

 
3. Elaboração do projecto de diploma legal sobre o 

Regulamento Interno do DIT; 
 

4 .  繼續參與制訂新  “勞工法 ”；  

 
5 .  協助修訂職安健法規；  

 
6 .  透過公司、企業及傳媒推廣勞動法例；  

 
7 .  研究優化勞動監察廳內部運作之方案；  

 
8 .  繼續實施勞動監察廳服務承諾；  
 
9. 研究修改《禁止非法工作》行政法規；  

 
10. 舉辦勞工督察及法律範疇高級技術員的入職開考

(兩開考總人數多達 5,000人)。 
 
 

4. Continuação no trabalho de elaboração do projecto da “Lei 
do trabalho”; 

 
5. Apoio na revisão do diploma sobre a segurança e saúde 

ocupacional; 
 
6. Divulgação da Legislação do Trabalho através de 

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

interno do DIT; 
 
8. Implementação da Carta de Qualidade do DIT; 
 
9. Estudo da revisão do Regulamento Administrativo: 

“Regulamento sobre a Proibição do Trabalho Ilegal”; 
 
10. Organização de concursos de admissão de inspectores do 

trabalho e de técnicos-superiores da área jurídica, tendo 
concorrido em ambos concursos mais de 5 mil candidatos. 

 
 

 總結表總結表總結表總結表 - 有關有關有關有關 2005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 - Dados estatísticos mais relevantes  

referentes à actividade da Inspecção do Trabalho no ano de 2005 

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 

 

                            915 

1.1 提供諮詢服務的總數 

Total de informações prestadas: 

� 僱員人次 

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

� 僱主人次 

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

 

 

 

511 

 

404 

1.2 投訴的數目 

Número de reclamações apresentadas ................................................... 

1.3 投訴的僱員人數 

Número de trabalhadores reclamantes ................................................... 

� 本地僱員 

Residentes ............................................................................. 1,351 

� 外地僱員 

Não-Residentes ........................................................................ 457 

 

969 

 

1,808 

 

 

 

 

 

... // … 
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…. // …. 

2. 於於於於 2005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 1/1/05 ....................................................................... 

 

660 

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

 

3,215 

3.1 起因 

Quanto à origem: 

� 應僱員要求 

Por solicitação dos trabalhadores ............................................. 1,286 

� 由勞動監察廳作主動 

Por iniciativa do DIT ..................................................................... 803 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades .......................................... 1,126 

 

 

 

 

 
 

 

4. 完成的個案完成的個案完成的個案完成的個案 

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

 

2,361 

4.1 起因 

Quanto à origem: 

� 應僱員要求 

Por solicitação de trabalhadores ................................................. 851 

� 由勞動監察廳作主動 

Por iniciativa do DIT ..................................................................... 620 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades  ............................................ 890 

 

 

 

 

 

4.2   涉及的企業數目 

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

 

1,150 

4.3 涉及的僱員人數 

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

 

2,908 

4.4 查出的違法行為涉及僱員人次 

Total de trabalhadores envolvidos nas infracções verificadas ................... 

� 經自願賠償 

Reparadas voluntariamente ................................................... 2,241 

� 經違例起訴 

Objecto de auto de transgressão .............................................. 954 

 

3,195 

 
 

 

 

4.5 違例起訴數目 

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

 

63 

4.6 受起訴的企業 

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

 

63 

4.7 罰款(澳門元) 

Multas aplicadas (Patacas)...................................................................... 

 

$1,555,400.00 

  

 

 

 

 

 

…. // …. 
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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 de indemnizações apuradas por infracções e 

Acidentes de Trabalho (Patacas)………….............................................. 

� 自願補償 

(違法行為、工作意外及職業病) 

Reparações voluntárias 

(Infracções, Acid. Trab. e Doenças Prof.) ..........$23,190,230.00 

� 經違例起訴  

Apuradas em auto de transgressão…... ..............$ 3,564,709.00 

� 因工作意外欠付(已寄往法院) 

Em dívida, por Acid.Trab. (remetidas a Tribunal)....$473,149.00 

 

 
$ 27,228,088.00 

 

 
 

 

4.8.1 透過賠償的受惠僱員 

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

 

3,870 

4.9 工作意外  Acidentes de trabalho: 

� 已完成的個案 

Nº de processos concluídos ...................................................... 

� 涉及的僱員人數  

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

� 受傷的僱員人數 

Nº de trabalhadores sinistrados ................................................ 

 

 

 
1,056 

 

1,065 

 

1,065 

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 .…....… 

 

128 

4.10   職業病 

  Doenças Profissionais 

� 已完成的個案  

Nº de processos concluídos ...................................................... 

� 涉及的僱員人數  

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

� 受害的僱員人數  

Nº de trabalhadores vítimas ...................................................... 

 

 

 

2 

 
2 

 

2 

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  .................................................................................. 3,826 

� 夜間 

Nocturnas .................................................................................. 682 

 

4,508 

4.13   會議數目 

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

 

5,326 

4.14   書面報告數目 

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

 

9,377 

4.15   寄出公函數目 

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

 

5,758 

4.16   作出的書面通傳令數目 

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

 

                            1,557 
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職業安全與健康職業安全與健康職業安全與健康職業安全與健康 
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 
 
 

   
� 職安健巡查職安健巡查職安健巡查職安健巡查  � Visitas Inspectivas sobre Segurança e 

Saúde Ocupacional 
   
� 建築工地巡查工作建築工地巡查工作建築工地巡查工作建築工地巡查工作  � Visitas inspectivas aos estaleiros de obras de 

construção civil 
   
� 週期性的監察工作週期性的監察工作週期性的監察工作週期性的監察工作  � Inspecções sazonais 

   職業安全健康廳（職安健廳）共對 801 個建築地盤或地點進行了 3,358 次週期性的巡查，提出改善建議共
4,735 項，其中以集體保護措施(21%)、不安全用電(16%)及使用個人防護用具(8%)的建議為較多。 
 
 
 
 於 2005 年年中，為更有效地進行建築工地的監控工作，職安健廳及勞動監察廳對承建商在給予改善之期限屆滿後仍未進行糾正的個案，建立了通報機制。職安健廳共通報了 62 個逾期未作出改善的個案予勞動監察廳跟進。 
 

 O Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional (DSSO) 
efectuou 801 visitas a estaleiros ou locais com obras de 
construção, totalizando 3,358 inspecções sazonais, tendo 
sido prestadas 4,735 recomendações, sendo as mais comuns 
relacionadas com as medidas de protecção colectiva (21%), 
riscos eléctricos (16%) e equipamentos de protecção 
individual (8%). 
 
Em meados de 2005, o DSSO e o Departamento de 
Inspecção do Trabalho (DIT) criaram um mecanismo de 
comunicação, destinado a um melhor acompanhamento do 
trabalho de fiscalização e controlo dos casos em que embora 
tenham sido prestadas recomendações aos empreiteiros, 
estes não tenham procedido à reparação das irregularidades 
dentro do prazo concedido. O DSSO comunicou ao DIT, para 
acompanhamento, 62 desses casos.  

   
� 巡查工作小組巡查工作小組巡查工作小組巡查工作小組  � Equipas para visitas inspectivas 
   職安健廳及勞動監察廳組成的「建築工地安全與健康巡查工作小組」在 2003 年至 2005 年初期間，持續對多個大型的公共及私人工程的建築工地進行巡查。 
 
 
 
 於 2005 年，工作小組對 5 個大型的公共及私人工程地盤進行了 38 次巡查，提出改善建議共 63 項。 

 Entre 2003 e princípios de 2005 as “equipas para visitas 
inspectivas sobre a segurança e saúde ocupacional nos 
estaleiros de obras de construção civil”, criadas pelo DSSO e 
pelo DIT, realizaram continuamente visitas inspectivas aos 
estaleiros de obras, de grande envergadura, de construção 
civil, quer públicos quer privados. 
 
Em 2005, estas equipas efectuaram 38 visitas inspectivas a 5 
estaleiros de obras de grande envergadura, públicos e 
privados, tendo prestando 63 recomendações para a melhoria 
das condições. 

   

� 酒店業的職業安全與衛生巡視工作酒店業的職業安全與衛生巡視工作酒店業的職業安全與衛生巡視工作酒店業的職業安全與衛生巡視工作  � Inspecções no âmbito da Higiene e Segurança 
no Trabalho 

   職安健廳再次展開酒店業職業安全與衛生的巡視工作，對旅遊學院及 27 間酒店進行了首次巡查，巡查範圍主要包括廚房、房口部及工程部等。 
 

 O DSSO retomou as acções de inspecção no âmbito da 
higiene e segurança no trabalho aos estabelecimentos de 
hotelaria. Foram feitas visitas iniciais ao Instituto de Formação 
Turística e a 27 hotéis, tendo sido as áreas alvo as cozinhas, 
o departamento de limpeza e o departamento de reparações. 
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  在工作安全方面，共提出了 339 項改善建議。其中使用機器的安全(14%)、化學物品的使用(14%)、工作場所的環境(13%)及用電安全(10%)的建議為較多。 

 No que diz respeito à segurança no trabalho, foram dadas 
339 recomendações, sendo as mais comuns relacionadas 
com a segurança na utilização de máquinas (14,5%), 
utilização de substâncias químicas (13,6%), ambientes de 
trabalho (12,7%) e segurança eléctrica (10%). 

   在工作環境職業衛生狀況的監察方面，共對 77 個工作地點進行照明度測量，其中只有 13 個工作地點的照明度符合標準。另外，在 24 個進行熱壓力測量的工作地點中只有 10 個符合標準，而 14 次的職業性噪音測量中亦只有 9 個符合法例標準。 

 Quanto à saúde ocupacional nos locais de trabalho, foram 
feitas medições do nível de iluminação a 77 locais de 
trabalho, estando 13 deles dentro dos padrões. Além disso, 
foram feitas medições do ambiente térmico em 24 locais, 
estando apenas 10 dentro dos padrões, enquanto as 
medições do ruído ocupacional a 14 locais, só 9 estavam 
dentro dos padrões legais. 

   於巡查後，本局已致函各酒店 / 學院，敦促其進行有關的職安健改善。 
 Após as visitas, a DSAL enviou cartas aos diversos 

hotéis/Instituto, a fim de procederem às respectivas melhorias 
no âmbito da segurança e saúde ocupacional. 

  表表表表1 – 酒店業首次巡查中所提供的改善建議酒店業首次巡查中所提供的改善建議酒店業首次巡查中所提供的改善建議酒店業首次巡查中所提供的改善建議 
QUADRO 1 – Recomendações dadas na visita inicial 建議建議建議建議 Recomendações 項數項數項數項數 No. 比重比重比重比重 Taxa % 機器使用的安全           Segurança na Utilização de Máquinas 49 14 化學物品的使用           Utilização de Substâncias Químicas 46 14 工作場所的環境           Ambientes de Trabalho 43 13 用電安全                 Segurança Eléctrica 34 10 照明                     Iluminação 32 9 防火                     Prevenção de Incêndios 23 7 通風                     Ventilação 16 5 灼熱器皿及灼熱食物的處理 

Manuseamento de Recipientes/Alimentos Quentes 
14 4 刀具的使用及擺放         Utilização/Arrumação Utensílios Cortantes 11 3 個人防護用品及張貼安全標誌 

Equipamento de Protecção Individual e afixação de sinais de segurança 
11 3 高壓及易燃氣樽          Botijas de Gás de Alta Pressão e Inflamáveis 4 1 凍房                    Câmara Frigorífica 4 1 噪音                    Ruído 4 1 人體功效情況            Ergonomia 3 1 食物升降機              Monta-cargas para Alimentos 2 1 其他                    Outros 43 13 總數總數總數總數 Total 339 100 

 
 
 
� 參與參與參與參與有關准照有關准照有關准照有關准照檢查檢查檢查檢查委員會之檢查工作委員會之檢查工作委員會之檢查工作委員會之檢查工作  � Participação nas vistorias efectuadas pela 

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

Estabelecimentos Industriais 
   
 職安健廳參與由經濟局統籌的工業場所准照檢查委員會，聯合經濟局、消防局、民政總署等部門就有關工業場所的首次性、常規性和投訴等個案進行了 293 次檢查。有關檢查的類別統計如下： 

 O DSSO participou na Comissão de Vistorias de 
Licenciamento a Estabelecimentos Industriais, coordenada 
pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), tendo, em 
conjunto com esta, o Corpo de Bombeiros (CB) e o Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), efectuado no 
total 293 vistorias dos tipos iniciais, regulares e de queixa, 
como se pode observar no gráfico seguinte. 
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 圖圖圖圖1 - 檢查類別檢查類別檢查類別檢查類別 

GRÁFICO 1 - Tipos de vistoria 
 投訴檢查

 Queixa
9

複認檢查
 Revisão

5

確認檢查
 Confirmação

177

首次檢查
 Inicial

102共 ： 293 次 檢 查    Total: 293 vistorias

   

 在檢查時，技術人員根據第 57/82/M 號法令核准的《工業場所內衛生與工作安全總章程》的規定，向有關工業場所的僱主提出 857 項次改善工作環境的安全和衛生條件的建議，其中以機器防護措施(20.3%)、工作環境整潔及管理(16.2%)，以及電的危害(15.8%)的建議較多。 

 Durante as vistorias, os técnicos prestaram 857 
recomendações para a melhoria das condições de higiene e 
segurança no trabalho, nos termos do “Regulamento Geral de 
Higiene e Segurança no Trabalho dos Estabelecimentos 
Industriais”, aprovado pelo D.L.n° 57/82/M. As recomendações 
incidiram sobretudo sobre medidas de protecção das 
máquinas (20,3%), limpeza e gestão nos locais de trabalho 
(16,2%) e riscos eléctricos (15,8%).  
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其他銲接危險貼上危險標記個人防護用具通風系統噪音照明化學品的危害衛生設備電的危害工作環境整潔及管理機器的防護措施

 

   Medidas de protecção das máquinas  

 Limpeza e gestão dos locais de trabalho 

Riscos Eléctricos 

      Equipamentos de higiente 

Riscos dos produtos químicas 

                                    Iluminação   

                                      Ruído  
 

                          Sistema de ventilação  
 

Equipamento de Protecção Individual  

                     Afixação de sinais de perigo  

                           Perigos na soldadura 

                                     Outros 

共：857 項次建議 

Total：857 Recomendações 

圖圖圖圖 2 - 改善工作條件的建議改善工作條件的建議改善工作條件的建議改善工作條件的建議 
GRÁFICO 2 - Recomendações para melhoramento das condições de trabalho 
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� 酒店酒店酒店酒店、、、、餐廳餐廳餐廳餐廳、、、、酒樓及同類場所活動准照檢查酒樓及同類場所活動准照檢查酒樓及同類場所活動准照檢查酒樓及同類場所活動准照檢查    委員會委員會委員會委員會 
 � Comissão de Vistorias de Licenciamento a Hotéis, 

Restaurantes e Estabelecimentos Similares 
   職安健廳參與由旅遊局統籌的酒店、餐廳、酒樓及同類場所活動准照檢查委員會，聯合旅遊局、衛生局、消防局、民政總署和土地工務運輸局，向申請或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 19 次檢查。有關場所的工作條件均符合第
37/89/M 號法令所核准的《商業場所、辦事處場所及勞務場所之衛生與安全總規章》的規定。 

 O DSSO participou na Comissão de Vistorias de 
Licenciamento a Hotéis, Restaurantes e Estabelecimentos 
Similares, coordenada pela Direcção dos Serviços de 
Turismo (DST), tendo, em conjunto com esta, o DSS, o CB, 
o IACM e a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes (DSSOPT), realizado 19 vistorias aos 
restaurantes, hotéis, salões de dança, bares e karaokes, 
com mais de 30 trabalhadores. As condições de trabalho 
daqueles estabelecimentos preenchiam os requisitos 
previstos no “Regulamento Geral de Higiene e Segurança do 
Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritórios e 
Serviços’”, aprovado pelo D.L. nº 37/89/M. 

   

� 從事藥物業活動准照檢查委員會從事藥物業活動准照檢查委員會從事藥物業活動准照檢查委員會從事藥物業活動准照檢查委員會  � Comissão de Vistorias de Licenciamento a 
Estabelecimentos do Ramo Farmacêutico 

   職安健廳參與由衛生局統籌的從事藥物業活動准照檢查委員會，聯合衛生局和消防局對 45 間從事藥物業活動場所進行 71 次檢查，其中以提出工作場所整潔之改善建議較多。 

 O DSSO participou na Comissão de Vistorias a 
estabelecimentos do ramo farmacêutico, coordenada pela 
Direcção dos Serviços de Saúde (DSS), tendo, em conjunto 
com esta e o CB, efectuado 71 vistorias a 45 
estabelecimentos daquele ramo. As recomendações dadas 
incluiram principalmente a manutenção de um local de 
trabalho limpo. 

   
 
 表表表表 2 - 藥物業活動場所檢查藥物業活動場所檢查藥物業活動場所檢查藥物業活動場所檢查 

QUADRO 2 - Vistorias a estabelecimentos do ramo farmacêutico 藥藥藥藥 物物物物 業業業業 活活活活 動動動動 場場場場 所所所所 
Estabelecimentos do ramo farmacêutico 

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

檢檢檢檢 查查查查 次次次次 數數數數 
Número de vistorias 藥物產品的出入口及批發商號  

Firmas de importação, exportação e venda por grosso de 
produtos farmacêuticos   

28 41 中藥藥房 Farmácias Tradicionais Chinesas 8 16 西藥房 Farmácias Ocidentais   4 7 藥行 Drogarias  5 7 總數 TOTAL 45 71 

 

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

Escolas de Condução 
   應民政總署要求，職安健廳技術人員到 3 間汽車駕駛學校進行工作環境的安全及衛生條件檢查，而有關場所的工作條件均符合《商業場所、辦事處場所及勞務場所之衛生與安全總規章》的規定。 

 A pedido do IACM, os técnicos do DSSO deslocaram-se a 3 
escolas de condução para fazer a vistoria das suas 
condições de higiene e segurança no trabalho, tendo 
verificado que as condições de trabalho preenchiam os 
requisitos previstos no “Regulamento Geral de Higiene e 
Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, 
de Escritórios e Serviços”. 
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� 飲食及飲料場所檢查委員會飲食及飲料場所檢查委員會飲食及飲料場所檢查委員會飲食及飲料場所檢查委員會  � Comissão de Vistorias de Licenciamento a 

Estabelecimentos de Comidas e Bebidas 
 職安健廳參與由民政總署統籌之飲食及飲料場所檢查委員會，聯合衛生局、消防局和土地工務運輸局到 2間飲食及飲料場所進行工作環境的安全及衛生條件檢查。另外，為 4 間飲食及飲料場所進行圖則分析。上述
6 間場所的檢查及圖則分析結果均符合《飲食及飲料場所一站式發牌程序》的職安健規定。 

 O DSSO participou na Comissão de Vistorias de 
Licenciamento a Estabelecimentos de Comidas e Bebidas, 
coordenada pelo IACM, tendo em conjunto com a DSS, o CB 
e a DSSOPT, realizado vistorias das condições de higiene e 
segurança no trabalho a 2 estabelecimentos de comidas e 
bebidas. Além disso, efectuou ainda análises às plantas de 
arquitectura de 4 estabelecimentos do mesmo ramo. Das 
vistorias e análises efectuadas, verificou-se que os 6 
estabelecimentos acima referidos preenchiam as normas 
previstas no “Serviço de Licenciamento de Estabelecimentos 
de Comidas e Bebidas segundo o Regime de Agência 
Única”. 

 

 

� 其他職業安全與健康巡視及調查工作其他職業安全與健康巡視及調查工作其他職業安全與健康巡視及調查工作其他職業安全與健康巡視及調查工作  � Outras visitas e investigações sobre 
segurança e saúde ocupacional 

 
 

  

� 工作意外及職業病調查工作意外及職業病調查工作意外及職業病調查工作意外及職業病調查 

 

 � Investigação de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais 

 職安健廳聯同勞動監察廳對 17 宗工作意外個案展開調查，包括 13 宗屬建築 / 裝修工程意外、1 宗吊運工序失誤引致死亡的意外、1 宗爆炸引致受傷的意外、1 宗因吸入有害氣體引致死亡的意外、1宗因升降機意外引致受傷的意外。 
 職安健廳就意外調查結果已提出改善建議，其中以高空工作的安全及使用個人防護器具方面的建議為主。 

 Investigação, conjunta com o DIT, de 17 acidentes de 
trabalho, tendo 13 ocorrido durante as obras de 
construção/decoração, 1 durante a descarga de materiais 
(fatal), 1 por explosão, 1 por inalação de gases tóxicos (fatal) 
e 1 por más condições num elevador.  

 
O DSSO prestou recomendações com base nos resultados 
de investigação dos acidentes, predominantemente sobre o 
trabalho em altura e a utilização do equipamento de 
protecção individual. 

 
 

  

� 跟進投訴個案跟進投訴個案跟進投訴個案跟進投訴個案  � Acompanhamento de casos de queixa 
   
� 跟進 4 宗由勞動監察廳轉介有關工作環境衛生條件的投訴個案。 

 � Acompanhamento de 4 queixas, enviadas pelo DIT, 
sobre condições de higiene nos locais de trabalho. 

   
� 跟進 24 宗有關地盤、掘路及修路工程的投訴個案，包括：工人欠缺使用個人防護器具、棚架安全、拆卸工序安全、高空墮物危險等個案。 

 � Acompanhamento de 24 casos sobre obras em 
estaleiros de construção e em estradas, 
nomeadamente a falta de utilização de equipamentos 
de protecção individual por parte dos trabalhadores, 
segurança com andaimes, com procedimentos de 
demolições e riscos com queda de objectos. 

   
� 跟進 46 宗由其他政府部門轉介有關工作環境衛生條件及集體保護措施等個案。 

 � Investigação de 46 casos, enviados por outros 
Serviços Públicos, sobre condições de higiene nos 
locais de trabalho e medidas de protecção colectiva. 

   
� 跟進 9宗投訴私人機構的工作環境衛生個案。  � Investigação de 9 queixas sobre condições de higiene 

no local de trabalho de empresas privadas. 
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� 提供職業安全與健康的建議提供職業安全與健康的建議提供職業安全與健康的建議提供職業安全與健康的建議 
 

 � Prestação de recomendações sobre a 
Segurança e Saúde Ocupacional 

 

   應政府部門、私人機構及公共運輸機構的要求，分別對有關部門、機構及某公共客運總站進行熱強度、空氣質素及職業性噪音等測量，結果顯示部門及機構的工作環境符合相關的標準，只是公共客運總站的綜合溫度熱指數平均在 30°C，因此，建議加強通風及抽風系統。 
 

 A pedido de serviços públicos, empresas privadas e 
companhia de transportes públicos, foram efectuadas 
medições e avaliações sobre o ambiente térmico, a 
qualidade do ar e o ruído ocupacional nos locais de trabalho 
daqueles serviços e empresas e num terminal de transportes 
públicos. De acordo com os resultados obtidos, os locais de 
trabalho daqueles serviços e empresas satisfaziam os 
respectivos padrões, enquanto a média do nível de Heat 

Stress do terminal era de 30°C, pelo que foi aconselhado o 
melhoramento do sistema de ventilação.  
 

 
 
 

� 回覆詢問回覆詢問回覆詢問回覆詢問  � Respostas aos pedidos de informações 
   
   回覆市民和其他政府部門對職安健的諮詢，包括：個人防護設備、密閉空間工作、室內空氣質素、安全處理有機溶劑、化學危險品及化學實驗室、藥房、澳門法規等問題。 
 

 Resposta aos pedidos de informações apresentados por 
cidadãos e outros serviços públicos sobre a segurança e 
saúde ocupacional, nomeadamente o equipamento de 
protecção individual, trabalho em espaços confinados, 
qualidade do ar interior, segurança no manuseamento de 
solventes orgânicos, produtos químicos perigosos e 
laboratórios químicos, estabelecimentos farmacêuticos, 
legislação de Macau, entre outros.  
 

  
 
   

� 為在職人士提供職業健康保健為在職人士提供職業健康保健為在職人士提供職業健康保健為在職人士提供職業健康保健  � Prestação de serviços de manutenção da 
saúde ocupacional aos trabalhadores em 
serviço 

   
 為保障在職人士的職業健康，職安健廳共為 278名在職人士提供職業健康保健服務。 

 A fim de assegurar a saúde ocupacional dos trabalhadores 
em serviço, a DSSO prestou serviços de manutenção da 
saúde ocupacional a 278 trabalhadores. 
 服務範圍主要包括：對造鞋業、建造業、中式酒樓及職業司機的從業員進行職業健康調查；應企業要求為其僱員提供職業健康檢查；回覆職業健康和職業病索償諮詢等。具體如下： 

 
 
 

 Esses serviços compreenderam sobretudo rastreios sobre 
saúde ocupacional aos trabalhadores da indústria do 
calçado, da construção civil, de restaurantes chineses e a 
condutores profissionais; também foram efectuados, a 
pedido de empresas, exames de saúde ocupacional aos 
seus trabalhadores. Foram ainda dadas respostas aos 
pedidos de informações sobre saúde ocupacional e 
reivindicações nos casos de acidente de trabalho, 
designadamente no seguinte: 
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 表表表表 3 – 職業健康保健職業健康保健職業健康保健職業健康保健 

QUADRO 3 – Serviços de manutenção da saúde ocupacional  工作項目工作項目工作項目工作項目 

Serviços prestados 
機構機構機構機構[間間間間] 

N° de Empresas 
人數人數人數人數 

N° de pessoas 

健康檢查項次健康檢查項次健康檢查項次健康檢查項次 

Exames de saúde 

職業健康改善建議職業健康改善建議職業健康改善建議職業健康改善建議 
Recomendações 
sobre saúde 
ocupacional 

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] 

N° de questionários 

sobre saúde 

ocupacional  職業健康調查 

Rastreios sobre saúde 

ocupacional 

25 145 2,170 1,310 254 應企業要求為其僱員提供職業健康檢查 

A pedido das empresas, 

realização de exames 

médicos aos seus 

trabalhadores 

3 129 2,453 1,100 299 

回覆僱員的職業健康及職業病索償諮詢 

Resposta aos pedidos de 

informações sobre saúde 

ocupacional e 

reivindicações em caso de 

acidente de trabalho, 

apresentados por 

trabalhadores 

---- 4 1 ---- 0 

總數總數總數總數 Total 28 278 4,624 2,410 553 

 
 

� 278人的職業健康身體檢查人的職業健康身體檢查人的職業健康身體檢查人的職業健康身體檢查結果結果結果結果：   � Resultados dos exames médicos sobre saúde 
ocupacional a 278 trabalhadores: 

 下肢靜脈曲張檢查下肢靜脈曲張檢查下肢靜脈曲張檢查下肢靜脈曲張檢查：：：： 
 

1. 共有 274名僱員接受下肢靜脈曲張檢查； 

 
2. 發現 10 人患有下肢靜脈曲張，其中 7 人與工作時需要長時間站立有關。 

 Exames às varizes: 
 
1. Foram feitos exames às varizes nos membros inferiores 

a 274 trabalhadores; 
 
2. Verificou-se a existência do o problema em 10 pessoas, 

7 das quais por trabalharem em, durante um longo 
período. 

 

  手手手手部皮膚檢查部皮膚檢查部皮膚檢查部皮膚檢查：：：： 
 
1. 共有 274名僱員接受手部皮膚檢查； 
 
 
2. 發現 15 名僱員手部皮膚異常，其中 6 人考慮為與工作時須使用化學品但沒有堅持配戴合適的防護用品有關。 

 Exames cutâneos às mãos: 
 
1. Foram feitos exames cutâneos às mãos de 274 

trabalhadores; 
 
2. Foram detectadas anomalias na pele das mãos de 15 

trabalhadores, 6 dos quais supostamente devido ao 
contacto frequente com produtos químicos sem 
utilização do devido equipamento de protecção. 
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 聽覺檢查聽覺檢查聽覺檢查聽覺檢查：：：： 

 
1. 共有 198名僱員接受純音聽覺測試檢查； 

 Testes Audiométricos: 
 
1. Foi efectuada a audiometria para sons puros a 198 

trabalhadores. 
   
2. 根據 8月 14日第 40/95/M 號法令《工作意外及職業病所引致之損害之彌補之法律制度》附表中職業病編號 4.2.01 之規定，未發現患有職業性失聰之僱員。 
 

 2. Não foram verificados trabalhadores com surdez 
ocupacional, nos termos do código de doenças 
profissionais nº 4.2.01 do “Regime Jurídico da 
Reparação por Danos Emergentes de Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais”, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 40/95/M, de 14 de Agosto. 

 
3. 部分僱員已開始出現因噪音引致的聽覺損害，當中包括： ˙ 4名僱員的平均聽覺 (500、1千及 2千赫茲) 開始出現輕度異常，考慮為與長期接觸噪音相關。 ˙ 有 61名僱員工雖然雙耳平均聽覺在正常範圍，但已開始出現早期的噪音損害，表現為高頻區聽覺受損，考慮是與工作時經常暴露於噪音環境有關。 

 3. Alguns trabalhadores começaram a sofrer de lesões 
auditivas causadas pelo ruído, nomeadamente:  ˙ 4 trabalhadores tiveram resultados anormais (nas 

frequências de 500Hz, 1000Hz e 2000Hz), dos 
quais se acredita que foi devido ao longo contacto 
com ruídos. ˙  61 trabalhadores embora tivessem a audição 
normal, apresentavam princípios de surdez 
provenientes do ruído, nomeadamente nas 
frequências altas. Acredita-se que foi devido à 
longa exposição a ruídos. 

 
   

 表表表表 4 ：：：：受檢僱員之職業健康受損結果受檢僱員之職業健康受損結果受檢僱員之職業健康受損結果受檢僱員之職業健康受損結果 

QUADRO 4 –Saúde ocupacional dos trabalhadores examinados 

 

造鞋業造鞋業造鞋業造鞋業 
Indústrias de 
fabrico de 
calçado 

建造業建造業建造業建造業 
Construção 

中式酒樓中式酒樓中式酒樓中式酒樓 
Restaurantes 
chineses 

職業司機職業司機職業司機職業司機 

Condutores 

profissionais 

其他其他其他其他 

Outros 

總數總數總數總數 

Total 受檢人數受檢人數受檢人數受檢人數 N° de pessoas examinadas 34 43 63 5 133 278 職業性失聰人數 
N° de pessoas com surdez ocupacional 0 0 0 0 0 0 平均聽覺輕度異常人數﹝與職業噪音相關﹞Nº de pessoas cuja média auditiva 
apresentava ligeiras anormalias (devido ao ruído 
ocupacional) 

0 0 1 0 3 4 早期噪音損傷人數 
N° de pessoas com princípios de surdez 
ocupacional 

0 1 22 2 36 61 因接觸化學品引致手部皮膚異常人數 
N° de pessoas com dermatites nas mãos por 
contacto com produtos químicos 

0 2 2 0 2 6 長期站立引致的下肢靜脈曲張人數 
N° de pessoas com varizes por excesso de 
tempo em pé  

0 4 3 0 0 7 職業健康受損總人數職業健康受損總人數職業健康受損總人數職業健康受損總人數 
Total de pessoas com saúde ocupacional 

lesada 
0 7 24* 2 40* 73* 

*：部份僱員多於一種健康受損。 
Alguns trabalhadores têm mais de uma lesão. 
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� 職業健康問卷調查職業健康問卷調查職業健康問卷調查職業健康問卷調查 

 
 � Resultados dos inquéritos sobre a saúde ocupacional 

 為評估僱員受職業危害的情況，職安健廳發出 553份問卷，具體如下：：：： 

 A fim de avaliar os riscos profissionais dos trabalhadores, 
foram emitidos 553 inquéritos, cujos resultados se 
encontram descritos no quadro seguinte: 

 

 表表表表 5 – 職業健康問卷調查職業健康問卷調查職業健康問卷調查職業健康問卷調查情況情況情況情況 

QUADRO 5 – Inquéritos sobre a saúde ocupacional 相關調查問卷相關調查問卷相關調查問卷相關調查問卷 

Inquéritos 

造鞋業造鞋業造鞋業造鞋業 
Indústria do 
fabrico de 
calçado 

中式酒樓中式酒樓中式酒樓中式酒樓 
Restaurantes 
chineses 

職業司機職業司機職業司機職業司機 

Condutores 

profissionais 

其他其他其他其他 

Outros 

總數總數總數總數 

Total 職業安全健康意識問卷 
Inquéritos sobre conhecimentos de 
segurança e saúde ocupacional 

34 63 0 129 226 接觸職業噪音問卷 
Inquéritos sobre contacto com ruído 
ocupacional 

0 63 0 100 163 廚房作業問卷 
Inquéritos sobre trabalhos nas cozinhas 

0 63 0 0 63 有害粉塵作業問卷 
Inquéritos sobre trabalhos que envolvem 
poeiras tóxicas 

0 0 0 29 29 使用有機溶劑問卷 
Inquéritos sobre utilização de solventes 
orgânicos 

26 0 0 34 60 職業司機健康問卷 
Inquéritos sobre a saúde de condutores 
profissionais 

0 0 5 7 12 總數總數總數總數 Total 60 189 5 299 553 

 

 問卷調查結果顯示問卷調查結果顯示問卷調查結果顯示問卷調查結果顯示：：：：  Dos resultados dos inquéritos verificou-se o seguinte: 
   

1. 部分機構向僱員提供不合適之個人防護用品，導致對僱員之保護不足。 
 1. Algumas empresas fornecem aos trabalhadores 

equipamentos de protecção individual inadequados, 
portanto os trabalhadores não estão suficientemente 
protegidos. 

   
2. 部分僱員表示僱主有向其提供個人防護用品，但自己由於各種原因而沒有堅持配戴，包括怕麻煩或配戴後影響工作等。 

 2. Alguns trabalhadores não utilizam o equipamento de 
protecção individual por diversas razões, 
nomeadamente por lhes “dar muito trabalho” ou 
incomodá-los a trabalhar, embora o equipamento 
fornecido pelo empregador seja apropriado. 

   

3. 部分僱員有不良的生活習慣，包括飲食不够健康、缺乏運動、吸煙、飲酒、睡眠不足等。 
 3. Alguns trabalhadores têm maus hábitos, tais como má 

alimentação, pouco exercício físico, fumam, tomam 
bebidas alcoólicas, dormem pouco, etc... 

   針對上述職業健康檢查及問卷調查之結果，技術人員對有關機構及僱員提出職業健康改善建議 2,410 項次，具體如下： 

 Tendo em conta os resultados dos exames e inquéritos 
sobre a saúde ocupacional, acima referidos, os técnicos 
prestaram 2,410 recomendações às empresas e aos 
trabalhadores, conforme o gráfico seguinte: 
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 圖圖圖圖 3 - 職業健康改善建議職業健康改善建議職業健康改善建議職業健康改善建議 

GRÁFICO 3 - Recomendações sobre a saúde ocupacional 

305

152

231

233

132

223

43

51

30

330

176

459

5

7

14

12

7

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500預防職業性失聰  Prevenção de Surdez Ocupacional預防有害粉塵危害  Prevenção de riscos com poeiras tóxicas安全使用化學品  Utilização segura de produtos químicos體力處理操作  Método de elevação manual de cargas預防下肢靜脈曲張  Prevenção de varizes nos membros inferiores預防職業性肌肉骨骼勞損  Prevenção de danos dos músculos e ossos por
excesso de esforço físico個人防護用品  Equipamento de protecção individual工作場所衛生  Condições de Higiene No Local de Trabalho職業健康檢查  Exames de Saúde Ocupacional職業司機保健  Manutenção da saúde de condutores profissionais廚房工作保健  Manutenção da saúde de trabalhadores que laboram nas

cozinhas提供急救用品  Fornecimento de Equipamentos de Primeiros Socorros加強職業安全健康培訓  Reforço da Formação em Segurança e Saúde
Ocupacional健康生活  Hábitos saudáveis de vida預防呼吸道傳染病  Prevenção de Doenças Respiratórias Transmissíveis個人保健  Manutenção da saúde individual其他  Outros

 

 

    

� 職前培訓課程取錄學員的入學前身體職前培訓課程取錄學員的入學前身體職前培訓課程取錄學員的入學前身體職前培訓課程取錄學員的入學前身體  

檢查檢查檢查檢查 

 � Exames médicos para admissão de 
formandos nos cursos de formação inicial 

   職安健廳為 12 個職前培訓課程的 246 名學員提供了
1,932 項次的入學前身體檢查。檢查之具體項目及結果如下圖： 

 O DSSO realizou 1,932 exames médicos a 246 candidatos 
para admissão em 12 cursos de formação inicial.  
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 圖圖圖圖 4 – 學員學前體檢學員學前體檢學員學前體檢學員學前體檢結果結果結果結果 

GRÁFICO 4 - Resultados dos exames médicos aos candidatos para admissão nos cursos 
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 根據檢查結果，合格的學員有 233 人(94.7%)，不合格的有 13 人(5.3%，其中 2 人沒有完成全部檢查)。技術人員已向相關學員提出個人保健建議共 194 項次，主要內容包括跟進檢查、健康飲食及適量運動等。 

 De acordo com os resultados dos exames, 233 candidatos 
(94,7%) foram aprovados nos exames, enquanto 13 não  
foram (5,3%, 2 dos quais não concluíram os testes). Os 
técnicos prestaram-lhes 194 recomendações sobre a 
manutenção da saúde individual, incidindo sobretudo sobre 
exames médicos para acompanhamento, alimentação 
saudável e exercícios físicos adequados. 

 

血谷丙轉胺酶GPT 
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� 職業安全健康的培訓及宣傳活動職業安全健康的培訓及宣傳活動職業安全健康的培訓及宣傳活動職業安全健康的培訓及宣傳活動  � ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DA SEGURANÇA E SAÚDE 
OCUPACIONAL 

   
� 學生職安健知識競賽學生職安健知識競賽學生職安健知識競賽學生職安健知識競賽  � Competição de conhecimentos sobre 

segurança e saúde ocupacional para 
estudantes 

   
2005 年 11月 20日，由本局舉辦的〝學生職安健知識競賽〞在澳門理工學院舉行。活動的目的是希望透過比賽的形式，讓學生在學期間，加強認識和掌握有關職安健的知識，從而提升本澳職安健的文化及水平。比賽內容圍繞十四項主要的職業安全健康知識。 

 

 A “Competição de conhecimentos sobre segurança e saúde 
ocupacional para estudantes” foi organizada pela DSAL e 
realizada no Instituto Politécnico de Macau no dia 20 de 
Novembro de 2005. O objectivo desta acção consistiu no 
aumento de conhecimentos sobre a segurança e saúde 
ocupacional e melhor domínio desses conhecimentos, 
através de competições entre os estudantes, elevando assim 
o nível e a cultura de segurança e saúde ocupacional de 
Macau. A competição englobou 14 áreas de conhecimentos 
sobre a segurança e saúde ocupacional. 

  
� 澳門勞工範疇法例介紹會澳門勞工範疇法例介紹會澳門勞工範疇法例介紹會澳門勞工範疇法例介紹會   � Sessão de esclarecimento sobre “A Lei do 

Trabalho em Macau” 
 
2005 年 11月 23日，協助香港職業安全健康局來澳舉辦〝澳門勞工範疇法例介紹會〞。 
 
 

  
Prestou-se apoio ao “Hong Kong Occupational Safety and 
Health Council” na organização, em Macau, da Sessão de 
esclarecimento sobre “A Lei do Trabalho em Macau”, no 
dia 23 de Novembro de 2005.  

   介紹會內容包括講解勞工事務局的職能和架構，介紹本澳與建造業相關的職安健法例，輸入外地僱員的法例、申請手續及方法，香港居民到澳門工作需遵守的工作許可規定及需辦理的申請手續，《勞資關係法律制度》和《禁止非法工作規章》的規定，以及發生工作意外的通報及處理賠償的程序。 
 

 Nessa sessão foram apresentadas as atribuições e a 
orgânica da DSAL, legislação sobre a segurança e saúde 
ocupacional no sector da construção civil em Macau, a 
importação de trabalhadores não-residentes e formalidades 
e métodos dos seus pedidos, as normas sobre autorizações 
de trabalho a observar e formalidades a tratar por residentes 
de Hong Kong que pretendam trabalhar em Macau, o 
“Regime Jurídico de Relações de Trabalho”, o “Regulamento 
sobre a proibição do trabalho ilegal” e a participação de 
acidentes de trabalho e procedimentos para tratar das 
indemnizações. 

   
� 粵港澳安全知識競賽粵港澳安全知識競賽粵港澳安全知識競賽粵港澳安全知識競賽  � Concurso de Conhecimentos sobre 

Segurança entre Cantão, Hong Kong e Macau 
   
2005 年 6月 28日，由勞工事務局、廣東省安全生產監督管理局及香港職業安全健康局合辦的〝粵港澳安全知識競賽〞在廣州舉行。活動的目的是希望透過比賽的形式，讓在職人士加強認識和掌握有關職安健的知識及法規，並向公眾宣揚有關訊息，以及促進粵港澳三地在職安健範疇的交流，從而提升職安健水平。比賽內容圍繞粵港澳三地的職安健法規及十四項主要的職業安全健康知識。 

 

 O “2° Concurso de Conhecimentos sobre Segurança entre 
Cantão, Hong Kong e Macau”, coorganizado, pela DSAL, 
Nation Center for International Exchange & Cooperation on 
Work Safety da província de Guangdong e Hong Kong 
Occupational Safety and Health Council, foi realizado em 
Cantão, no dia 28 de Junho de 2005. O objectivo desta 
acção consistiu no aumento de conhecimentos sobre a 
segurança e saúde ocupacional, no melhor domínio desses 
conhecimentos e dos respectivos diplomas, através de 
competições entre trabalhadores efectivos, na sensibilização 
dessas informações ao público e também, na promoção do 
intercâmbio, na mesma área, entre Cantão, Hong Kong e 
Macau, elevando assim o nível de segurança e saúde 
ocupacional. O conteúdo englobou o conhecimento dos 
diplomas legais sobre a segurança e saúde ocupacional 
dessas três regiões e 14 áreas de conhecimentos de 
segurança e saúde ocupacional. 
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   代表澳門參加競賽的工會 / 團體組及企業組隊伍分別是〝澳門酒店旅業職工會〞及〝澳門電訊有限公司〞。他們均是本局特邀的參賽隊伍。 

 As equipas representativas de Macau, integradas nos 
grupos de Associações e/ou de Trabalhadores e de 
Empresas, foram a “Associação de Empregados da Indústria 
Hoteleira de Macau” e a “Companhia de Telecomunicações 
de Macau”.  Estas duas equipas foram convidadas pela 
DSAL. 

   在是次〝粵港澳安全知識競賽〞，澳門兩代表隊伍分別奪得工會 / 團體組亞軍及企業組季軍。 
 Neste concurso, as 2 equipas representativas de Macau 

foram a 2a classificada no grupo de Associações e/ou de 
Trabalhadores e a 3a no grupo de Empresas, 
respectivamente. 

   
� 職業安全健康約章職業安全健康約章職業安全健康約章職業安全健康約章  � Acordo de Segurança e Saúde Ocupacional 

   
2002 年開始，職安健廳推行〝職業安全健康約章〞計劃，向本澳各團體及企業介紹建立職業安全健康自我規管和持續改善的管理系統和方法。至 2005 年 12月底，本澳共有 29 間機構簽署了職業安全健康約章。 

 

 Em 2002, o DSSO implementou o “Acordo de Segurança e 
Saúde Ocupacional”, tendo apresentado às associações e 
empresas de Macau, o sistema e o método de auto-gestão e 
de aperfeiçoamento contínuo na área da segurança e saúde 
ocupacional. Até finais de Dezembro de 2005, um total de 29 
instituições locais assinaram esse Acordo. 

   
2005 年，有 3 間建築行業機構、1 間公共事業機構和 1間私營公司參與簽署職安健約章的行列，包括： 

 Em 2005, 3 instituições da indústria de construção civil, 1 
proveniente de serviços públicos e 1 empresa privada 
aderiram à assinatura desse Acordo, designadamente as 
abaixo mencionadas: 

 
� 禮頓禮頓禮頓禮頓–中建聯營公司中建聯營公司中建聯營公司中建聯營公司  � “Leighton–China State Joint Venture”  

   
1月 18日，約 100 人參加由“禮頓 – 中建聯營公司”主辦，本局協辦之“禮頓 – 中建聯營澳門永利渡假村職業安全健康約章簽署典禮”。 
 
 

 A “Cerimónia de Assinatura do Acordo de Segurança e 
Saúde Ocupacional – Leighton-China State Joint Venture 
Wynn Resort Macau”, organizada pela “Leighton-China State 
Joint Venture”, com a colaboração da DSAL, teve lugar no 
dia 18 de Janeiro de 2005, tendo contado com a presença 
de cerca de 100 participantes. 

 
 

  

� 盛世集團控股股份有限公司盛世集團控股股份有限公司盛世集團控股股份有限公司盛世集團控股股份有限公司   � “CESL Asia – Investments & Services Limited”  

   
4月 25日，約 80 人參加由盛世集團控股股份有限公司 主辦，本局協辦之〝盛世集團控股股份有限公司職業安全健康約章簽署典禮〞，典禮上，該公司的 12 名員工獲發「職業安全健康管理課程」證書。 

 A “Cerimónia de Assinatura do Acordo de Segurança e 
Saúde Ocupacional – CESL Asia – Investments & Services 
Limited”, organizada pela “CESL Asia – Investments & 
Services Limited”, com a colaboração da DSAL, teve lugar 
no dia 25 de Abril de 2005, tendo contado com a presença 
de cerca de 80 participantes. Nesta cerimónia foram 
atribuídos, a 12 trabalhadores dessa empresa, certificados 
do “Curso de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional” . 

   
� 金門建築有限公司金門建築有限公司金門建築有限公司金門建築有限公司  � “Gammon Building Construction (Macau) Limited”  

   
5月 26日，約 100 人參加由金門建築有限公司主辦，本局協辦之〝威尼斯人酒店上蓋工程動土典禮及職業安全健康約章簽署典禮〞。 
 
 

 A “Cerimónia de Início das Obras da Torre do Hotel 
“Venetian” Macau e da assinatura do Acordo de Segurança e 
Saúde Ocupacional”, organizada pela “Gammon Building 
Construction (Macau) Limited”, com a colaboração da DSAL, 
teve lugar no dia 26 de Maio de 2005, tendo contado com a 
presença de 100 participantes. 
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� 澳門清潔專營有限公司澳門清潔專營有限公司澳門清潔專營有限公司澳門清潔專營有限公司  � “CSR – Companhia de Sistemas de Resíduos, Lda”  
   
7月 6日，約 40 人參加由澳門清潔專營有限公司主辦，本局協辦之〝澳門清潔專營有限公司職業安全健康約章簽署典禮〞。 
 
 

 A “Cerimónia de Assinatura do Acordo de Segurança e 
Saúde Ocupacional – CSR – Companhia de Sistemas de 
Resíduos, Limitada”, organizada pela “CSR – Companhia de 
Sistemas de Resíduos, Limitada”, com a colaboração da 
DSAL, teve lugar no dia 6 de Julho de 2005, tendo contado 
com a presença de 40 participantes. 

   
� 協興工程協興工程協興工程協興工程﹝﹝﹝﹝澳門澳門澳門澳門﹞﹞﹞﹞有限公司有限公司有限公司有限公司  � “Hip Hing Engineering (Macao) Co. Ltd.”  
   
9月 20日，約 80 人參加由協興工程﹝澳門﹞有限公司主辦，本局協辦之〝協興工程﹝澳門﹞有限公司職業安全健康約章簽署典禮〞。 
 
 

 A “Cerimónia de Assinatura do Acordo de Segurança e Saúde 
Ocupacional – Hip Hing Engineering (Macao) Co. Ltd”, 
organizada pela “Hip Hing Engineering (Macao) Co. Ltd”, com 
a colaboração da DSAL, teve lugar no dia 20 de Setembro de 
2005, tendo contado com a presença de 80 participantes. 

 

� 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。2005年，職安健廳共參與了 5 個相關的活動，包括：由澳門工會聯合總會主辦的兩次〝五一國際勞動節園遊會〞和〝2005六一兒童節園遊會〞，由社會工作局主辦的〝2005六一國際兒童節園遊會〞，以及澳門明愛主辦的〝第 36屆慈善園遊會〞。 

 Participação em actividades organizadas por diversas 
associações, instalando tendas de jogos, com prémios, 
relacionados com a temática - higiene e segurança no 
trabalho, a fim de promover junto do público o 
comportamento seguro no trabalho. Em 2005, o DSSO 
participou em 5 actividades desse tipo: três acções 
organizadas pela Associação Geral das Associações dos 
Operários de Macau,  designadamente duas para a “Festa 
do Dia Internacional do Trabalhador – 1o de Maio” e uma para 
a “Festa do Dia Mundial da Criança’2005”, uma organizada 
pelo Instituto de Acção Social - “Festa do Dia Mundial da 
Criança – 1 de Junho de 2005” e ainda uma organizada pela 
Cáritas de Macau - “36º Aniversário do Bazar da Caridade”. 

 
� 宣傳印刷品宣傳印刷品宣傳印刷品宣傳印刷品  � Edições para divulgação 

   

� 編製 10,000 本「職業安全健康訓練教材」，以供建造職安卡訓練課程之用及讓公眾索取； 
 

 � Edição do livro “Material didáctico sobre a formação 
em segurança e saúde ocupacional”, com tiragem de 
10,000 exemplares, destinado ao “Curso de 
Segurança Ocupacional na Construção Civil” e 
também para distribuição ao público; 

   

� 編製 8,000 張「建造業職安卡」單張，以供向公眾宣傳職安卡課程及讓公眾索取； 

 � Edição de 8,000 folhetos sobre o “Cartão de 
Segurança Ocupacional na Construção Civil”, para 
divulgação do curso para obtenção daquele Cartão e 
distribuição ao público; 

   

� 加印「建築安全及衛生技術手冊」中文版 8,000本及葡文版 2,000 本，供公眾索取； 

 � Impressão de mais manuais de normas de higiene e 
segurança na construção civil (8,000 em chinês e 2,000 
em português), para serem distribuídos ao público; 

   

� 加印七款海報各 1,000 份，包括「保護自已最要緊－小心處理化學品」、「機器設護罩－安全又可靠」、「阻塞通道－意外難逃」、「護耳防噪音－工作好安心」、「建築安全」、「慎防火警意外－電力勿超負荷」及「廠房整理好 工作效率高」，作為向公眾派發之用 ； 

 � Impressão de mais 7 tipos de cartazes de divulgação 
para distribuição ao público, nomeadamente: “A sua 
protecção é importante, manuseie as substâncias 
químicas com cuidado”, “Máquinas com protecção 
são segurança e fiabilidade”, “Não ponha vidas em 
perigo, desobstrua as passagens”, “Trabalhe 
descansado, proteja os ouvidos do ruído 
ocupacional”, ”Segurança na Construção”, ”Previna os 
incêndios, não sobrecarregue as tomadas” e “Arrume 
a oficina, aumente a eficiência no trabalho”; 
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� 加印六款單張，包括「氣體焊接及火焰切割」、「電力使用」、「拆卸工程」、「高空工作」、「露天挖掘工程」各 3,000份及「危險化學品容器上的標籤」
10,000 份，以供向公眾宣傳職安健訊息及讓公眾索取。 

 � Impressão de mais 6 tipos de folhetos, através dos 
quais foram difundidas, ao público, mensagens sobre 
segurança e saúde ocupacional, nomeadamente: 
soldadura, electricidade, demolições, escavações a 
céu aberto, trabalho em altura e rotulagem dos 
produtos químicos. 

 
 

� 報章特稿及廣告報章特稿及廣告報章特稿及廣告報章特稿及廣告  � Textos e anúncios publicados nos jornais 
   在澳門工會聯合總會出版的刊物「工聯會訊」上刊登 5篇文章和廣告，向管理人員及工人傳達工作安全的訊息。 

 Publicação de 5 textos e anúncios no Boletim da Associação 
Geral das Associações dos Operários de Macau, a fim de 
serem transmitidas, ao pessoal da chefia e aos 
trabalhadores, mensagens sobre a segurança no trabalho. 
 

 
 

  

� 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 Segurança e 
Saúde Ocupacional 

   為提醒公眾對預防工作意外及職業病的關注，職安健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的訊息。 

 

  Com o objectivo de despertar o interesse do público pela 
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais, o DSSO transmitiu, aos empregadores e 
trabalhadores, mensagens sobre comportamentos seguros 
no trabalho, através de seminários e cursos com temas 
diversos. 

   
 
 表表表表 6 - 2005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 6 - Cursos de Formação e Seminários sobre Segurança e Saúde Ocupacional no ano de 2005 類別類別類別類別 

Tipos 

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 
5 5 1 380 154.8 酒店業 

Indústria Hoteleira 
7 29 0 899 59 公共事業 

Serviços públicos 
1 3 0 71 6 製造業 

Indústria Transformadora 
1 1 0 60 1 建造工程業 

Indústria de obras de construção civil 
9 27 3 1,088 95.5 社會團體 

Associações Sociais 
5 5 1 181 105 其他 

Outros 
3 4 0 92 7.5 總數 

Total 
31 74 5 2,771 428.8 
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 表表表表 7 - 2005年為外地僱員提供的職安健培訓講座年為外地僱員提供的職安健培訓講座年為外地僱員提供的職安健培訓講座年為外地僱員提供的職安健培訓講座 

QUADRO 7 - Cursos de Formação e Seminários sobre Segurança e Saúde Ocupacional  
para os trabalhadores não-residentes no ano de 2005 類別類別類別類別 

Tipos 

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 

人數人數人數人數 

N° de Participantes 

時間時間時間時間(小時小時小時小時) 

Duração (Horas) 社會團體 

Associações Sociais 
1 1 50 2 其他 

Outros 
1 1 75 2 總數總數總數總數 

Total 
2 2 125 4 

 
 

� 職業安全健康管理課程職業安全健康管理課程職業安全健康管理課程職業安全健康管理課程  � Curso de Gestão sobre Segurança e Saúde 
Ocupacional 

   為協助本澳企業推行〝職業安全健康約章〞和建立職安健管理制度，以預防工作意外及職業病的發生，職安健廳透過舉辦 「職業安全健康管理課程」，向企業的管理人員傳遞職安健的管理概念和訊息。 
 
 
 

  Com o objectivo de apoiar as empresas de Macau a 
implementar o “Acordo de Segurança e Saúde Ocupacional” 
e  criar o regime de gestão em segurança e saúde 
ocupacional, para prevenir a ocorrência de acidentes de 
trabalho e de doenças profissionais, o DSSO organizou 
cursos de gestão sobre segurança e saúde ocupacional, 
tendo transmitido, ao pessoal da chefia dessas empresas, 
conceitos e mensagens sobre a gestão naquela área. 

   註： 
2005 年簽署〝職業安全健康約章〞的 5 間機構中，2間機構已在 2004 年進行了「職業安全健康管理課程」，其餘 3間因已獲 OHSAS18000認證而獲豁免。 

 Nota: 
Em 2005, foi assinado o “Acordo de Segurança e Saúde 
Ocupacional” com cinco entidades, tendo sido organizado o 
“Curso de Gestão sobre Segurança e Saúde Ocupacional, 
para duas delas, ficando as restantes três entidades isentas 
por possuirem a certificação OHSAS 18000. 

 
 

� 建造業職安卡訓練課程建造業職安卡訓練課程建造業職安卡訓練課程建造業職安卡訓練課程  � Curso para Obtenção do “Cartão em 
Segurança Ocupacional na Construção Civil” 

   為提醒建造業從業員關注該行業的施工安全，職安健廳在 2005 年，為建造業從業員開辦了 134 班〝建造業職安卡訓練課程〞，並開設 2 班公開考試，就讀人數達
3,175 人，公開試應考人數有 35 人，總共 3,210 人，而合格並獲發「建造業職安卡」的共有 2,940 人。 

 Para alertar os trabalhadores da construção civil sobre a 
segurança no trabalho naquele sector, em 2005, o DSSO 
organizou 134 turmas e 2 exames abertos ao público para o 
“Curso para Obtenção do Cartão em Segurança 
Ocupacional na Construção Civil”, tendo contado com a 
participação de um total de 3,210 formandos, entre os quais, 
3,175 pessoas frequentaram o curso e fizeram o exame, 35 
pessoas participaram no exame público, dos quais 2,940 
foram aprovados e obtiveram o “Cartão em Segurança 
Ocupacional para a Construção Civil”. 

   由 2002 年 4月至 2005 年 12月底，共培訓了 9,617 人，經評估和公開考試合格者共有 9,010名，並獲發「建造業職安卡」。 

 De Abril de 2002 a Dezembro de 2005, 9,617 pessoas 
frequentaram o curso, tendo sido atribuído o “Cartão em 
Segurança Ocupacional na Construção Civil” aos 9,010 
formandos aprovados. 
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 表表表表 8 - 建造業職安卡訓練課程建造業職安卡訓練課程建造業職安卡訓練課程建造業職安卡訓練課程 * 

QUADRO 8 - Curso para Obtenção do “Cartão em Segurança Ocupacional na Construção Civil”* 班數 
Turmas 

396 
本地居民合格人數 

N° de aprovados (residentes) 
8,422 報名人數 

N° de inscritos 
10,774 

非本地居民合格人數 
N°de aprovados (não-residentes) 

566 上課人數 
N° de formandos 

9,617 
合格率  

Taxa de aproveitamento 
93.5% 合格人數 

N° de formandos aprovados 
8,988 

發卡數目 
N° de cartões emitidos 

8,988 

 

* 數據由 2002年 4月至 2005年 12月底 
* Dados reportados de Abril de 2002 a Dezembro de 2005 

 
 
 表表表表 9 - 建造業職安卡公開考試建造業職安卡公開考試建造業職安卡公開考試建造業職安卡公開考試 * 

QUADRO 9 – Exames abertos ao público para obtenção do “Cartão em Segurança Ocupacional na Construção Civil”* 班數 
Turmas 

2 
本地居民合格人數 

N° de aprovados (residentes) 
21 報名人數 

N° de inscritos 
42 

非本地居民合格人數 
N°de aprovados (não-residentes) 

1 應考人數 
N° de participantes 

35 
合格率  

Taxa de aproveitamento 
62.9% 合格人數 

N° de formandos aprovados 
22 

發卡數目 
N° de cartões emitidos 

22 

 

* 數據由 2005年 1月至 2005年 12月底   
* Dados reportados de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2005 

 

 

� 完善有關工作條件的法規完善有關工作條件的法規完善有關工作條件的法規完善有關工作條件的法規  � Diploma legal para melhoramento das 
condições de trabalho 

   
� 《《《《職業安全健康規章職業安全健康規章職業安全健康規章職業安全健康規章》》》》  � “Regulamento de Segurança e Saúde 

Ocupacional” 
   在收集社會協調常設委員會的勞、資雙方意見後，已進一步完善《職業安全健康規章》條文內容，隨後將於
2006 年開展有關的討論和立法程序。 
 

 Ouvidos os representantes dos empregadores e 
trabalhadores com assento no Conselho Permanente de 
Concertação Social (CPCS), procedeu-se a um 
melhoramento do teor do “Regulamento de Segurança e 
Saúde Ocupacional”. Em 2006, será feita a sua discussão e 
efectuados os procedimentos para a produção legislativa. 
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� 修改修改修改修改《《《《建築安全與衛生章程建築安全與衛生章程建築安全與衛生章程建築安全與衛生章程》》》》及第及第及第及第 67/92/M號法令號法令號法令號法令 

 � Revisão do “Regulamento de Higiene e 
Segurança no Trabalho da Construção Civil” 
e do Decreto-Lei nº 67/92/M 

   由勞、資、政府三方組成的社會協調常設委員會專責小組和執行委員會已完成討論並通過「修改《建築安全與衛生章程》及第 67/92/M 號法令」的徵詢意見稿，相關的法規草案內容亦於社會協調常設委員會大會通過，隨後將開展有關的立法程序。 

 A Comissão Especializada do CPCS, constituída por 

representantes dos empregadores, trabalhadores e 

Administração, e o Conselho Executivo do CPCS, 

terminaram a discussão e aprovaram o texto para recolha de 

comentários sobre a alteração do “Regulamento de Higiene 

e Segurança no Trabalho da Construção Civil” e do 

Decreto-Lei nº 67/92/M, tendo sido o conteúdo daquela 

proposta aprovado pelo plenário do CPCS, seguindo 

posteriormente os respectivos procedimentos para a 

produção legislativa. 

 
 
� 澳澳澳澳門健康城市門健康城市門健康城市門健康城市————社區安全專責工作組工社區安全專責工作組工社區安全專責工作組工社區安全專責工作組工

作作作作    

 � MACAU, Cidade Saudável - Grupo de 
Trabalho para uma Comunidade Segura  

   由本局召集，聯同衛生局、保安部隊事務局、土地工務運輸局、治安警察局、司法警察局、消防局、民政總署和行政暨公職局共九個政府部門代表組成的澳門健康城市—社區安全專責工作組，為澳門向世界衛生組織申辦「安全社區」進行前期的研究和討論工作，其中包括邀請有關的香港專家來澳介紹成立安全社區的目的和申辦程序；組織各成員前往香港參觀大埔安全社區和參加〝首屆中國香港安全社區網絡年會〞；同時，為向公務員推廣職業安全健康，起草和完備了 2份問卷，以了解各政府部門的職業安全健康意見、情况和需求，並為隨後開展相關的培訓課程和工作環境衛生安全評估工作作出計劃和準備。 
     
 

 Em 2005, o grupo de trabalho para uma Comunidade 
Segura, formado por representantes de 9 serviços públicos, 
incluindo a DSAL como coordenadora, a DSS, a DSFSM, a 
DSSOPT, o CPSP, a PJ, o CB, o IACM e os SAFP, iniciou os 
estudos e discussões preliminares, para requerer o título de 
“Comunidade Segura” junto da OMS, tendo, para tal, 
convidado para virem a Macau técnicos de Hong Kong para 
explicarem os objectivos da “Comunidade Segura”, bem 
como os procedimentos para a sua criação. Os membros 
desse grupo deslocaram-se a Hong Kong para visitar as 
instalações da “Comunidade Segura”, sita em Tai Po, e 
participaram na 1ª Conferência anual “China & Hong Kong 
Safe and Healthy Community Network”. Por outro lado, com 
o objectivo de promover a segurança e saúde ocupacional 
dos funcionários público, foram elaborados 2 inquéritos, para 
conhecer as opiniões, condições e necessidades dos 
serviços públicos naquela área, para além de se planearem 
e prepararem para um posterior desenvolvimento dos cursos 
de formação e acções de avaliação da higiene e segurança 
no trabalho. 

   社區安全專責工作組作出議決，於 2006 年進行向世界衛生組織申辦「安全社區」的前期預備工作，以及向各政府部門發出約 3,000份「公職人員職業安全健康概況的調查」問卷，全面開展公務員職業安全健康的推廣工作。 

 Este grupo de trabalho deliberou prosseguir, em 2006, os 
trabalhos de preparação para requerer o título de 
“Comunidade Segura” junto da OMS, tendo enviado 3,000 
questionários aos serviços públicos para o “Estudo da 
Situação da Segurança e Saúde Ocupacional dos 
Trabalhadores da Função Pública”, promovendo vastamente 
a segurança e saúde ocupacional dos funcionários públicos . 
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� 經驗交流經驗交流經驗交流經驗交流  � Intercâmbio de experiências 
   
1. 出席在香港舉行的〝香港工業安全協會週年慶祝晚宴〞。(1月) 
 
 
2. 出席在香港舉行的〝香港職業安全衛生協會年會〞。 

(3月) 
 
 
3. 出席於蘇州舉行的〝蘇、港、澳健康城市論壇〞。

(5月) 
 
4. 出席在湖北宜昌舉行的〝中國職業安全健康協會第四屆理事會第二次全體會議和 2005 年學術年會〞。

(5月) 
 
 
5. 出席在香港舉行的〝香港註冊安全主任協會週年慶祝晚宴〞。(6月) 
 
 
6. 出席於廣州舉行的〝廣東省安全生產監督管理協會第二屆代表大會〞。(7月) 
 
 
7. 參加在香港舉行的〝港澳職業安全健康觀摩交流會〞。(7月) 
 
 
8. 出席在印尼舉行的〝第 21 屆 APOSHO 會議〞。(9月) 
 
 
9. 參加在美國奧蘭多舉行的〝第十七屆工作安全與健康世界大會〞。(9月) 
 
 
10. 出席在台北舉行的〝2005 年第三屆亞洲區安全社區研討會〞。(10月) 
 
11. 出席在昆明舉行的〝2005 年中國職業安全健康高層論壇〞。(11月) 
 
12. 協辦及參與在台灣新竹舉行的〝第十三屆海峽兩岸及香港、澳門地區職業安全健康學術研討會〞。  

(11月) 
 
 
13. 出席在香港舉行的〝首屆中國香港安全健康社區網絡年會〞及參觀〝香港安全社區〞。(11月) 
 
 
 

 1. Presença na Conferência Anual da Associação de 
Segurança Industrial de Hong Kong, realizada em Hong 
Kong (Janeiro). 

 
2. Presença na “Conferência Anual da Associação de 

Higiene e Segurança Ocupacional de Hong Kong”, 
realizada em Hong Kong (Março). 

 
3. Presença no “Forum da Cidade de Saúde de Su Zhou, 

Hong Kong e Macau”, realizada em Su Zhou (Maio). 
 
4. Presença na “Conferência Anual de 2005 e na 2a 

Conferência Geral do 4o Mandato da Direcção de 
Saúde e Segurança Ocupacional da China”, realizada 
em Yichang, Hubei (Maio). 

 
5. Presença na Conferência Anual da “Society of 

Registered Safety Officers” de Hong Kong, realizada em 
Hong Kong (Junho). 

 
6. Presença na reunião de “Guangdong Provincial 

Association of Work Safety Supervision and 
Management”, realizada em Cantão (Julho). 

 
7. Participação na “Conferência de Intercâmbio sobre a 

Segurança e Saúde Ocupacional entre Macau e Hong 
Kong”, realizada em Hong Kong (Julho). 

 
8. Presença na “Conferência APOSHO-21”, realizada na 

Indonésia (Setembro). 
 
9. Participação no “17th World Congress on Safety and 

Health at Work”, realizado em Orlando, EUA 
(Setembro). 

 
10. Presença na “3rd Asian Regional Conference on Safe 

Communities’2005”, realizada em Taipei (Outubro). 
 
11. Presença no “2005 China Occupational Safety and 

Health Summit”, realizado em Kun Ming (Novembro). 
 
12. Co-organização e participação na “13ª Conferência 

Académica sobre Segurança e Saúde Ocupacional 
entre os dois lados do Estreito, Hong Kong e Macau”, 
realizada em Xinzhu, Taiwan (Novembro). 

 
13. Presença na 1ª Conferência anual “China & Hong Kong 

Safe and Healthy Community Network”, realizada em 
Kong Kong (Novembro). 

 



2005200520052005                                                        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     

 

 

81 

 

優化服務優化服務優化服務優化服務    

OPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
    
 

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

 

2005 年本局接獲市民的建議、投訴和讚揚的個案共
96宗，當中立案跟進處理的有 84宗，其餘的 12宗因個案資料不足及立案人身份資料不詳而無法進行處理。 

 

 

 Em 2005, a DSAL recebeu dos cidadãos um total de 96 

casos de sugestões, queixas e elogios, tendo sido aberto 

processo para tratamento em relação a 84 deles, enquanto 

que os restantes 12 casos não puderam ser tratados por 

insuficiência ou desconhecimento de informações ou de 

dados de identificação dos utentes. 

   

 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 – Processos recebidos e instruídos segundo a sua natureza 

43 (44.8%)

15 (15.6%)

12 (12.5%)

26 (27.1%)

建議 Sugestões 投訴 Queixas 讚揚 Elogios 無法處理  Impossibilidade de tratamento

 

 在處理的個案中，以人員方面佔最多，達 40.5%，當中
16.7%屬讚揚，而有關手續事項的亦佔 27.4%。 

 Os assuntos dos casos instruídos concentraram-se no 

pessoal e nas formalidades, representando 40,5% (16,7% 

respeitantes a elogios) e 27,4% respectivamente. 
 表表表表 1 – 按立案的個案性質及處理事項統計個案數目按立案的個案性質及處理事項統計個案數目按立案的個案性質及處理事項統計個案數目按立案的個案性質及處理事項統計個案數目 

QUADRO 1 -  Distribuição dos casos instruídos segundo a sua natureza e o asssunto 

 處理性質 
Natureza dos casos 處理事項 

 Assunto 

建議 

Sugestões 

投訴 

Queixas 

讚揚 

Elogios 

總數 

Total 人員 Pessoal 0 20 14 34 設施 Instalações 2 2 0 4 環境 Ambiente 0 0 0 0 手續 Formalidades 9 13 1 23 其他 Outros 15 8 0  23 總數總數總數總數 TOTAL 26 43 15  84 
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2005 年立案處理的個案較 2004 年增加 55.5%，其中建議、投訴及讚揚的個案皆明顯上升，但沒有錄得異議個案。 

 Registou-se um aumento de 55,5% dos casos instruídos em 

2005 face ao ano transacto, principalmente os referentes a 

sugestões, queixas e elogios, enquanto não houve registo  

de casos de reclamação. 

   從分析資料所得，市民主要在申請外地僱員的程序手續，以及輸入外地僱員政策方面提供意見；投訴個案則主要集中在人員及行政程序手續方面。 

 Da análise do quadro supra, verificamos que as opiniões 

apresentadas pelos cidadãos incidiram sobretudo sobre as 

formalidades dos procedimentos dos pedidos de TNR’s e a 

política de importação de mão-de-obra não-residente, 

enquanto as reclamações concentraram-se principalmente 

no pessoal e formalidades dos procedimentos 

administrativos. 

 
 圖圖圖圖 2 – 2002至至至至 2005年度按立案的個案性質統計個案數目年度按立案的個案性質統計個案數目年度按立案的個案性質統計個案數目年度按立案的個案性質統計個案數目 

GRÁFICO 2 - Casos instruídos e reportados entre 2002 e 2005 segundo a sua natureza 
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 圖圖圖圖 3 – 2002至至至至 2005年度按處理事項統計個案數目年度按處理事項統計個案數目年度按處理事項統計個案數目年度按處理事項統計個案數目 
GRÁFICO 3 - Casos reportados entre 2002 e 2005 segundo o seu assunto 

2005 23 0 4 34 23

2004 8 0 1 31 14

2003 14 1 4 33 28

2002 10 3 6 26 20

手續 Formalidades 環境 Ambiente 設施 Instalações 人員 Pessoal 其他 Outros
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� 服務承諾服務承諾服務承諾服務承諾  � Carta de Qualidade 
 自 2005 年中新增 2 項「服務承諾」後，本局推行的對外「服務承諾」合共 35 項。表 2 為本局「服務承諾」的執行情況。在 35 個項目中，33 項的服務實現比率均在所設定的目標比率之上。至於未能達標的兩項，主要原因分別是：〝接收聘請外地僱員的各項申請〞在某些辦公日突然出現大量申請者遞交文件，而核查文件及解釋需時所致，並從而影響整體的表現；而〝書面查詢職業培訓課程的資料〞因查詢數量少，故個別的回覆延誤導致出現了較低的服務實現比率。 

 

 

 Em 2005, a DSAL implementou 2 novas modalidades de 

serviços da “Carta de Qualidade”, perfazendo assim um total 

de 35 modalidades de serviço externo. O quadro 2 permite- 

-nos verificar o ponto da situação. A taxa de concretização 

de serviços relativa a 33 daquelas modalidades foi superior 

ao nível de serviços definido, enquanto 2 não conseguiram 

atingir esse nível porque, em determinados dias de trabalho, 

muitas pessoas apresentaram repentinamente muitos 

pedidos, aumentando assim a “recepção dos diversos 

pedidos sobre contratação de TNR’s”, o que influenciou a 

taxa de concretização em geral, visto que a verificação dos 

documentos desses pedidos e sua explicação exigia mais 

tempo. Em virtude dos pedidos de “consulta por escrito 

sobre as informações dos cursos de formação profissional” 

representarem um valor baixo, o atraso de algumas 

respostas em particular, causaram uma taxa de 

concretização relativamente baixa. 

   此外，本局在 2005 年增添了 2 項內部「服務承諾」，以加強各單位的工作聯繫。 

 Em 2005, a DSAL implementou 2 novas modalidades de 

serviços internos da “Carta de Qualidade”, para reforçar a 

ligação interna entre as suas subunidades, a nível do 

trabalho. 

 
 表表表表 2  – 服務承諾的執行情況服務承諾的執行情況服務承諾的執行情況服務承諾的執行情況  

QUADRO 2  – Ponto da situação da Carta de Qualidade 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% 99.97% 

3. 求職登記   

Pedido de emprego 

20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

90% 99.98% 

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 (Subsídios do 
FSS) 

3個工作天內 

dentro de 3 dias úteis 

90% 100% 

6. 接收聘請外地僱員的各項申請 

Recepção  dos diversos  pedidos sobre contratação 

de Trabalhadores Não-Residentes 

15分鐘內 

atendimento dentro de 15 

minutos 

90% 85.71% 

7. 電話查詢申請外地僱員手續 

Informações por telefone sobre o procedimento 

dos pedidos de  Trabalhadores Não-Residentes 

即時回覆 

resposta imediata 

95% 100% 

  

…//…
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8. 親臨查詢申請外地僱員手續 

Atendimento personalizado para informações sobre 

o procedimento dos pedidos de Trabalhadores 

Não-Residentes 

10分鐘內接待 

atendimento dentro de 10 

minutos 

90% 92.68% 

9. 書面查詢申請外地僱員手續 

Informações por escrito sobre o procedimento dos 

pedidos de  Trabalhadores Não-Residentes 

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% 95.20% 

10. 勞資問題諮詢 

Informativo sobre questões laborais 

15分鐘內接待 

atendimento dentro de 15 

minutos 

85% 98.17% 

11. 勞資問題諮詢電話“400333”錄音服務  

Informações por telefone sobre questões laborais – 

serviço de gravação“400333” 

2個工作天內回覆 

dentro de 2 dias úteis 

90% 99.41% 

12. 在諮詢服務中提出投訴的人士均 會獲發〝投訴回條〞 

Emissão do respectivo “Recibo de Apresentação 

de Queixa” a todas os reclamantes que 

apresentam queixas junto do Informativo 

即時發出 

imediata 

99% 100% 

13. 舉報或投訴 

Apresentação de denúncias ou reclamações 

20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

85% 97.73% 

14. 通知投訴人有關負責其個案的督察姓名 

Comunicação ao reclamante do nome do inspector 

responsável pelo seu caso 10個工作天內 

dentro de 10 dias úteis 

90% 99.75% 

15. 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 

Comunicação aos reclamantes e às empresas em 

causa, independentemente da remessa do 

processo ao Ju ízo ou do seu arquivamento por 

insubsistência da denúncia 
10個工作天內 

dentro de 10 dias úteis 

90% 98.22% 

16. 將法院對投訴個案的判決通知有關投訴人 

Comunicação aos reclamantes do teor da sentença 

proferida pelo Tribunal 

15個工作天內 

dentro de 15 dias úteis 

90% 99.79% 

17. 通知投訴人領取補償的款項 

Notificação dos reclamantes para recepção das 

compensações 

15個工作天內 

dentro de 15 dias úteis 

95% 99.98% 

18. 透過 400333 諮詢或聯絡跟進投訴個案之督察 

Acesso ao serviço de consulta ou de contacto com 

o instrutor do processo através do telefone 400333 

5個工作天內 

dentro de 5 dias úteis 

90% 99.14% 

19. 電話諮詢課程 

Informações por telefone sobre os cursos 

即時回覆 

resposta imediata 

95% 100% 

20. 親臨諮詢課程 

Informações personalizadas sobre os cursos 

20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

90% 99.29% 

21. 報讀課程輪候報名   

Tempo de espera para inscrições  

15分鐘內接待 

atendimento dentro de 15 

minutos 

90% 99.03% 

  

…//…
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22. 辦理課程報名手續  

Formalidades para a inscrição 

5分鐘內完成 

conclusão dentro de 5 minutos 

90% 99.24% 

23. 發出在學或曾就讀聲明書  

Emissão de declarações de frequências actuais ou 

passadas 

7個工作天內 

dentro de 7 dias úteis 

90% 100% 

24. 書面查詢職業培訓課程的資料 

Consulta por escrito sobre as informações dos 

cursos de formação profissional 

5個工作天內 

 5 dias úteis 

90% 66.67% 

25. 公佈職業培訓課程錄取名單    

Publicação da lista de admissão para os cursos de 

formação profissional 

10個工作天內 

dentro de 10 dias úteis 

90% 100% 

26. 對非牟利團體之申辦培訓課程計劃發表意見 

Apresentar sugestões sobre os planos curriculares 

realizados  pelas entidades sem fins lucrativos 

10個工天內 

dentro de 10 dias úteis 

85% 100% 

27. 安排團體預約參觀職業培訓廳 

 Diligências para as associações marcarem uma 

data para visitar o DFP 

7個工作天內 

dentro de 7 dias úteis 

90% 100% 

28. 安排學徒培訓宣傳講座  

Diligências para os seminários de divulgação da 

formação em  regime de Aprendizagem 

7個工作天內 

dentro de 7 dias úteis 

90% 100% 

29. 親臨查詢「建造業職安卡」課程 

 Consulta personalizada sobre o curso para a 

obtenção do “Cartão de Formação em Segurança 

Ocupacional para a Construção Civil” 

20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

90% 100% 

30. 報讀「建造業職安卡」課程 

 Inscrição no curso para a obtenção do “Cartão de 

Formação em Segurança Ocupacional para a 

Construção Civil” 

20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

85% 100% 

31. 發出「建造業職安卡」上課通知書 

 Emissão do aviso para o início do curso para a 
obtenção do “Cartão de Formação em Segurança 

Ocupacional para a Consturção Civil” 

20分鐘內 

dentro de 20 minutos 

85% 100% 

32. 親臨諮詢職業安全健康意見 

 Informações personalizadas sobre a higiene, 

segurança e saúde ocupacional 20分鐘內接待 

atendimento dentro de 20 

minutos 

90% 100% 

33. 書面諮詢職業安全健康意見 

Informações, por escrito, sobre a higiene, 

segurança e saúde ocupacional 20個工作天內回覆 

resposta dentro de 20 dias ú
teis 

85% 100% 

34. 書面申請作職業健康身體檢查 

 Pedidos por escrito para a realização de exames médicos sobre a saúde ocupacional 10個工作天內回覆 

resposta dentro de 10 dias ú
teis 

85% 100% 

35. 投訴和異議的處理 

 Tratamento de queixas e reclamações 

30天內回覆 

resposta dentro de 30 dias  

80% 91.04% 

 



2005200520052005                                                        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     

 

 

86 

 

 

� 市民滿意度評估調查市民滿意度評估調查市民滿意度評估調查市民滿意度評估調查  � Investigação sobre a ““““Avaliação do 
Grau de Satisfação dos Cidadão ”””” 

 

2005年 8月 1 日至 12 日，本局在轄下三個辦事處進行了「市民滿意度評估」調查，成功訪問了 597 名親臨本局使用服務的市民。透過問卷形式收集市民對勞動監察廳、職業安全健康廳、就業廳及職業培訓廳等
4 個單位，以及共 15 項基本公共服務的「方便程度」、「員工服務」、「環境設備」、「內部流程」、「服務效果」及「整體服務」等 6項因素的滿意程度。此外，亦藉著調查取得受訪市民對本局基本服務的意見，為持續改善本局服務提供指引，奠定基礎。表 3為「市民滿意度評估」調查的問卷分佈及滿意度總表。 

 De 1 a 12 de Agosto de 2005, a DSAL realizou, nos seus 3 
locais de trabalho, investigações sobre a “avaliação do grau 
de satisfação dos cidadãos”, tendo entrevistado 597 
cidadãos que se encontravam nas instalações a utilizar o 
serviço. As opiniões dos cidadãos foram recolhidas por meio 
de inquéritos, focando o grau de satisfação de 6 factores, 
designadamente “grau de conveniência”, “serviço dos 
trabalhadores”, “equipamento do local”, “afluência interna”, 
“eficácia do serviço” e “serviço em geral”, incidentes sobre 
os 15 serviços públicos básicos das 4 subunidades, DIT, 
DSSO, DE e CFP. Além disso, com base nas opiniões 
recolhidas sobre os serviços públicos básicos, deu 
orientações para melhorar continuamente os seus serviços. 
O quadro 3 mostra-nos os dados do grau de satisfação e 
dos inquéritos obtidos nas investigações da “avaliação do 
grau de satisifação dos cidadãos”. 

                           圖圖圖圖 4 - 受訪市民的就業狀況受訪市民的就業狀況受訪市民的就業狀況受訪市民的就業狀況 
GRÁFICO 4 – Situação no emprego dos cidadãos inquiridos  

 圖圖圖圖 5 - 受訪市民的年齡分佈受訪市民的年齡分佈受訪市民的年齡分佈受訪市民的年齡分佈 
GRÁFICO 5 – Escalão etáááário dos cidadãos inquiridos 
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                     表表表表 3 - 「「「「市民滿意度評估市民滿意度評估市民滿意度評估市民滿意度評估」」」」調查的問卷分佈及滿意度總表調查的問卷分佈及滿意度總表調查的問卷分佈及滿意度總表調查的問卷分佈及滿意度總表 

QUADRO 3 – Resultados obtidos na investigação da ““““avaliação do grau de satisfação dos cidadãos”””” 

                              滿意度平均數 

        因素                       Média do grau de 
       Factores                                    satisfação 

 

整體表現 

Média 勞動監察廳 

DIT 

職業安全 健康廳 

DSSO 

就業廳 

DE 

職業培訓廳 

DFP 方便程度 

Grau de conveniência 3.886 4.026 3.875 3.738 3.986 員工服務 

Serviço dos trabalhadores 
4.026 4.251 4.070 3.855 4.057 環境設備 

Equipamento do local 
3.653 3.618 3.538 3.545 3.901 內部流程 

Afluência interna  3.963 4.177 4.182 3.763 4.000 服務效果 

Eficácia do serviço 3.849 3.890 4.213 3.671 3.973 整體服務 

Serviço em geral 
3.966 4.244 4.062 3.784 3.945 有效問卷 – 單位分佈 

Inquéritos válidos - distribuição por subunidades 597 157 48 246 146 註：滿意程度指標 – 0為拒答，1為最低，5為最高。 

Nota: Padrão do grau de satisfação: 0 – não respondeu; 1 – mais baixo; 5 – mais alto. 

46%

5%
1% 3%

45%僱主 Empregadores 在職僱員 Empregados失業 Desempregados 在學 Estudantes其他 Outros
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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 

 

2005 年的重點工作是協調推動 04 年所選定的 5 項優化行政程序項目，包括：工傷個案處理、舉辦建造業職安卡基本訓練課程、籌辦職業資格培訓課程、就業選配及開發應用系統的流程改善，並設立了項目小組執行相關工作。該 5項行政程序已完成現況分析、構思改善方案、諮詢工作人員對構思方案的意見及正式提出改善建議，而有關改善建議亦獲通過，現正進行程序運作手冊的編製工作。 

 O trabalho primordial, em 2005, consistiu nas acções de 

coordenação para a implementação de 5 modalidades de 

optimização das formalidades administrativas seleccionadas 

em 2004, nomeadamente: tratamento de acidentes de 

trabalho, organização de cursos para a obtenção do “Cartão 

de Formação em Segurança Ocupacional para a Construção 

Civil”, conjugação entre a oferta e a procura de emprego, 

melhoria no desenvolvimento do fluxo do sistema de 

aplicação e criação do grupo de modalidades para a 

execução dos respectivos planos. Já foram concluídas a 

análise da situação actual daqueles 5 procedimentos 

administrativos, da melhoria do projecto concebido, de 

pedido de opiniões aos trabalhadores sobre aquele projecto 

e apresentação de propostas, tendo estas sido aprovadas. 

Neste momento, decorre o trabalho para a edição do manual 

sobre o funcionamento daqueles procedimentos. 

 為配合推動及協調優化行政程序的工作，小組人員在 2005 年完成了「如何建立及推行 ISO 

9000:2000 質量管理系統」 (ISO 9000:2000 System 

Development & Implementation)及「優質之行政管理文憑課程」兩項課程 (Diploma in Practice Excellence for 

Executive Management)。 10 月，本局與行政暨公職局合辦「行政程序量測、分析及改進課程」
(Avaliação, An á lise e Melhoramento dos Procedimentos 

Administrativos)，共有 54 名人員完成課程並取得證書。透過課程使學員明白和掌握如何在政府的服務管理中使用流程與系統之管理方法；從流程之分析和監察以推動行政程序之簡化和優化，達至提升行政運作效率。  

 A fim de impulsionar e coordenar a optimização dos 

procedimentos administrativos, os membros do grupo, em 

2005, concluíram dois cursos, designadamente: “ISO 

9000:2000 System Development & Implementation” e 

“Diploma in Practice Excellence for Executive Management”. 

Em Outubro, a DSAL e os SAFP coorganizaram o curso de 

“Avaliação, Análise e Melhoramento dos Procedimentos 

Administrativos”, tendo 54 trabalhadores concluído-o e 

obtido o diploma. Este curso permitiu aos formandos a 

compreensão e o domínio das técnicas de utilização, sobre 

a gestão de serviços do Governo, do método de gestão do 

fluxo e do sistema, o incentivo da simplificação e 

optimização dos procedimentos administrativos através da 

análise e fiscalização do fluxo, elevando a eficácia do 

funcionamento administrativo. 

 
 

� 400333 電話諮詢熱線服務電話諮詢熱線服務電話諮詢熱線服務電話諮詢熱線服務  � Linha Aberta Informativa (400333) 
 繼續保持及監察透過 400333 電話諮詢熱線的電子化措施進行的優化工作，使市民不受辦公時間的限制隨時取得本局的服務，除達到便民的目的外，也提高了行政效率。2005 年增設了「查詢本局培訓課程考試時間及結果」及「查詢聘用外地僱員申請之進度」的服務。  

 Continuação da fiscalização do trabalho de optimização 

efectuado através das medidas electrónicas da linha aberta 

informativa nº 400333, por forma a que o público possa 

obter, a qualquer momento, informações sobre os serviços 

prestados pela DSAL, sem estar limitado à hora do 

expediente, elevando assim a eficácia administrativa, para 

além de ser mais conveniente para o público. Em 2005, 

foram acrescentados 2 serviços: “consulta da data dos 

exames dos cursos de formação da DSAL e seus 

resultados” e “consulta do andamento dos pedidos sobre 

contratação de TNR’s”.  

 

 


