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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 

 
2006 年就業拓展處之求職登記為 16,948 宗，與
2005年相比減少 29.7%。 

Em 2006, a Divisão de Promoção do Emprego (DPE) registou 
16,948 pedidos de emprego, representando um decréscimo 
de 29.7%, em relação ao ano de 2005.  

 
 圖圖圖圖 1 - 最近三年求職登記的統計數字最近三年求職登記的統計數字最近三年求職登記的統計數字最近三年求職登記的統計數字 

GRÁFICO 1 - Evolução dos pedidos de emprego nos últimos três anos 
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 求職申請人士中，失業者的人數與 2005年相比減少
30.6%。 

O número de candidatos desempregados inscritos à procura 
de emprego decresceu 30.6% 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，2006 年被解僱的人士中有 38.5% 申請失業津貼。 

Através do gráfico supra podemos verificar que, em 2006, 
38.5% dos trabalhadores despedidos foram candidatos ao 
subsídio de desemprego. 

 
 
 圖圖圖圖 4 - 按性按性按性按性別劃分別劃分別劃分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， 2006 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, 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 segundo a situação do emprego por sexo 

 性別性別性別性別 
2005 2006 

百分比變化百分比變化百分比變化百分比變化 
Variação (%) 

SEXO 失業人士
Desemp. 

在職人士
Empreg. 

合計 
Total 

失業人士
Desemp. 

在職人士
Empreg. 

合計 
Total 

失業人士
Desemp. 

在職人士
Empreg. 

合計 
Total 總數總數總數總數

TOTAL 
22,934 1,169 24,103 15,952 996 16,948 -30.4 -14.8 -29.7 男性男性男性男性

Homens 
8,539 442 8,981 6,282 330 6,612 -26.4 -25.3 -26.4 女性女性女性女性

Mulheres 
14,395 727 15,122 9,670 666 10,336 -32.8 -8.4 -31.6 

 
 與 2005年比較，2006年的求職者中，無論是男性或女性的失業求職者或擬覓較佳職位的在職者均大幅減少。 

Em 2006 e relativamente ao ano transacto, registaram–se 
decréscimos no número de pedidos de emprego dos 
desempregados e dos que procuravam melhor emprego, quer 
do sexo maculino, quer do feminino.  

 
 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 - Candidatos a emprego segundo as habilitações literárias 
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 從求職者的學歷分析，具大學教育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 literárias, verifica-se um ligeiro 
aumento dos candidatos a emprego com o ensino superior e o 
ensino secundário. 
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 圖圖圖圖 6 - 按歲組劃分的求職者按歲組劃分的求職者按歲組劃分的求職者按歲組劃分的求職者 

GRÁFICO 6 - 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

78.9%。 
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 78.9%.   

 
 
 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 2005 年的相比減少
14.4%。 

Assiste-se, em 2006, a uma redução homóloga dos candidatos a 
emprego que se inscreveram para mudar de emprego (-14.4%).  
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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劃分劃分劃分劃分求職者求職者求職者求職者 

GRÁFICO 8 - 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職業的五種職業的五種職業的五種職業 

QUADRO 2 – As cinco profissões mais procuradas pelos candidatos a emprego 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 

2,439 $4,473.20 4,700 $3,999.20 未能歸入其他分類的保護服務工作人員 
Pessoal dos serviços de protecção e segurança não 
classificados em outra parte 

1,217 $5,688.70 3,134 $4,906.60 未能歸入其他分類的文員 
Empregados de escritório não classificados em outra parte 

1,138 $5,845.10 1,799 $5,442.40 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 

1,109 $4,664.10 2,383 *$3,999.10 賭場人員及同類工作人員 
Empregados da Banca, Casinos e Similares 

1,004 $8,760.10 2,731 $12,426.00 

.* 不包括 36個以件工計算薪金之職位空缺。/ Não inclui 36 ofertas de emprego com pagamento 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 14.4%，其次為〝未能歸入其他分類的保護服務工作人員〞，佔 7.2%，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大部份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” (14.4%), seguindo- 
-se o “Pessoal dos serviços de protecção e segurança não 
classificados em outra parte” (7.2%), o que significa que as 
profissões menos qualificadas foram as que registaram uma 
maior procura. O quadro 2 mostra que os salários médios 
pretendidos pelos candidados são quase sempre inferiores aos 
oferecidos pelos empregadores. 
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� 職位空缺職位空缺職位空缺職位空缺 � Ofertas de emprego 

 
2006 年在就業拓展處登記的職位空缺有 98,088 個，與 2005年相比增加 49.3%。 

As 98,088 ofertas de emprego registadas na DPE em 2006, 
representam um acréscimo de 49.3% face ao ano de 2005. 

 
 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 mais oferecidas pelos empregadores 職業職業職業職業 
PROFISSÕES 

空缺數目空缺數目空缺數目空缺數目 
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 

10,615 * $2,983.60 370 $5,279.70 侍應生及同類工作人員 
Empregados de mesa e  trabalhadores similares 

8,843 $4,614.20 926 $5,092.20 建築、工程雜工及同類工作人員 
Serventes da Construção Civil e Obras Públicas 
e Trabalhadores Similares 

7,805 $10,966.40 652 $8,019.80 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 
Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 
trabalhadores similares 

4,700 $3,999.30 2,439 $4,473.20 店舖售貨員及商品示範員 
Vendedores e Demonstradores 

4,609 $4,386.10 922 $4,775.90 

.* 不包括 9,764個以件工計算薪金之職位空缺。/ Não inclui 9,764 ofertas de emprego com pagamento à peça. 

 
 在 2006 年登記的 98,088 個職位空缺中，上表所列五個職業合共佔總空缺數目的 37.3%。 

 

Das 98,088 ofertas de emprego recebidas em 2006, as 5 
profissões que constam do quadro acima exposto perfazem 
37.3% 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 - Candidatos apresentados e candidatos colocados nos últimos três anos 
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2006年，就業拓展處為求職者安排面試達 40,432人次，其中 1,362 名*成功轉介。被安排面試之求職者人數比
2005年減少 20.8%，而成功轉介之人數亦比 2005年減少
9.3%。 

No ano de 2006, a DPE apresentou 40,432 candidatos para 
entrevistas (pessoas físicas), dos quais 1,362* foram colocados. 
Face ao ano anterior, o número de candidatos apresentados 
para entrevistas registou um decréscimo de 20.8%, tendo o de 
candidatos colocados também registado uma redução de 9.3%.  
 

*包括成功獲聘但沒上工之求職者 * Incluí candidatos contratados mas que não compareceram no serviço 

 
 在成功轉介就業的 1,362宗個案中，涉及 101種不同的職業，而 43.3%的成功轉介就業個案集中於下表 4 所列的五種職業。 

Em 2006, as 1,362 colocações estiveram distribuídas por 101 
profissões. Porém, as 5 profissões referidas no quadro 4 foram 
as dominantes, representando 43.3% 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 profissional 職業職業職業職業 

PROFISSÕES 

2005 2006 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 
144 9.6 286 21.0 辦公室、酒店清潔工人及同類工人 

Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis 
e trabalhadores similares 

93 6.2 104 7.6 會計文員及同類工作人員 
Empregados administrativos de 
contabilidade e trabalhadores similares 

105 7 89 6.5 店舖售貨員及商品示範員 
Vendedores e Demonstradores 

88 5.9 64 4.7 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 

61 4.1 47 3.5 總數總數總數總數  Total 491 32.8 590 43.3 
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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。2006 年就業處接獲同意公開招聘資料之空缺佔總登記空缺的 48.1%，較
2005年的 48.7%略為減少。 

No ano de 2003, a DPE começou a incentivar os empregadores 
a tornarem público os dados referentes às ofertas de emprego, 
para que os candidatos os pudessem contactar directamente e 
marcar entrevistas. Em 2006, observou-se que 48.1% das 
empresas concordaram com este procedimento, representando 
uma diminuição ligeira contra os 48.7% registadas no ano 
anterior. 
 
 

� 工資工資工資工資 � Salários 
 圖圖圖圖 11 - 成功轉介就業之工人的成功轉介就業之工人的成功轉介就業之工人的成功轉介就業之工人的每月每月每月每月工資平均數工資平均數工資平均數工資平均數 

GRÁFICO 11 – Mediana dos salários 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 
2 -- 專業人員 

Especialistas das profissões intelectuais e científicas 

 7 -- 工業工匠及手工藝工人 

Trabalhadores da produção industrial e artesãos 
3 -- 技術員及輔助專業人員 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 

 8 -- 機台、機器操作員、司機及裝配員 

Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores 
4 -- 文員 

Empregados administrativos 

 9 -- 非技術工人 

Trabalhadores não qualificados 

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

  
 
 

 
 與 2005年比較，大部份獲成功轉介就業人士的每月工資平均數均有所增加，其中〝工業工匠及手工藝工人〞、〝專業人員〞及〝社團領導人員、企業領導人員及經理〞三個組別之平均數有較大升幅，分別增加

51%，43.7%及 32.8%；而〝漁農業熟練工作者〞則是唯一下降的組別，跌幅達 8.2%。 
 

Verificou–se um aumento da mediana do salário mensal da 
maioria dos trabalhadores colocados, sendo os aumentos mais 
relevantes dos grandes grupos “Trabalhadores da produção 
industrial e artesãos” (51%), “Especialistas das profissões 
intelectuais e científicas” (43.7%) e “Quadros superiores de 
associações, directores e quadros dirigentes de empresas” 
(32.8%), enquanto o único grupo que sofreu reduções foi o dos 
“Trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca” (8.2%).  
 

 
� 職業介紹所職業介紹所職業介紹所職業介紹所 � Agências de Emprego  
 在申領職業介紹所執照方面，就業拓展處於 2006年共處理了 39宗新申請，47宗續期， 28宗更改附註及 6宗聲明異議之個案，而現有 75間職介所中，共有 25間是

2006年獲批執照的。 
 

Em 2006 a  DPE recebeu 39 pedidos de licenciamento, 47 
pedidos de renovação, 28 de alteração e 6 pedidos de 
reconsideração. Presentemente encontram-se licenciadas 75 
Agências de Emprego, das quais 25 foram autorizadas em 2006.  
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� 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 2 個見工日，提供了包括莊荷及酒店業員工職位空缺共 600個，而成功轉介人數有 36人。 

Em 2006, a DPE realizou 2 dias de entrevistas colectivas para a 
“Sociedade de Jogos de Macau,S.A.” que proporcionou um total 
de 600 ofertas de emprego, incluindo croupier e trabalhadores 
do sector hoteleiro, tendo sido colocados 36 candidatos.  

 
� 就業輔助及培訓規章之工作就業輔助及培訓規章之工作就業輔助及培訓規章之工作就業輔助及培訓規章之工作 
 
 就業拓展處為配合第 6/2004 號經濟財政司司長批示，即《就業輔助及培訓規章》- 有關協助在勞動市場難覓得工作的失業者就業的規定，其中在 2006年發出了
677 份〝為領取失業者參加培訓津貼所簽發之聲明書〞。 

 
 

� Acções no âmbito do “Regulamento dos Incentivos e 
Formação aos  Desempregados” 

 
Tendo em conta o Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças nº 6/2004 – “Regulamento dos Incentivos e Formação 
aos Desempregados” – relativo ao apoio na integração no 
mercado de trabalho dos desempregados de difícil colocação, em 
2006 a DPE preparou 677 “Declarações emitidas para efeitos de 
obtenção do Subsídio de Formação para Desempregados”. 

 

 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 – Acções no âmbito do “Regulamento dos Incentivos e 

 Formação aos  Desempregados” 

677

16

1
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      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 

 
 
� 顯能小組顯能小組顯能小組顯能小組 � Criação do “Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento de Capacidades”””” 
  顯能小組是專責為殘障人士提供就業服務。 O “Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de Capacidades” 

(GTDC) foi criado para prestar apoio na área do emprego a 
indivíduos com deficiência. 

  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 
efectuadas pelos deficientes e respectivas colocações. 
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 表表表表 5 - 2006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 – Candidatos deficientes segundo o tipo de incapacidade em 2006 類別類別類別類別   
Tipo de incapacidade 

人數人數人數人數  
 Número de candidatos 失明/弱視 – Visão 8 失聰/ 弱聽 – Audição 28 肢體傷殘 – Deficiência física 43 精神病康復者– Doentes mentais reabilitados 14 智障 – Deficiência mental 12 長期病患者 – Doentes crónicos 64 語言障礙 – Dificuldades linguísticas 1 痙攣– Convulsão 1 多重障礙 – Deficiências múltiplas 11 總數總數總數總數 – Total 182 

 
 表表表表 6 - 2006年顯能小組轉介就業資料年顯能小組轉介就業資料年顯能小組轉介就業資料年顯能小組轉介就業資料 

QUADRO 6 – Dados referentes às colocações do GTDC, em 2006 職業分類職業分類職業分類職業分類 
CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES 

PROFISSIONAIS 

成功轉介成功轉介成功轉介成功轉介 人次人次人次人次 
Nº de 

colocados  

成功轉介殘障類別成功轉介殘障類別成功轉介殘障類別成功轉介殘障類別 
Deficientes colocados por tipo de 

incapacidades 

成功轉介薪金成功轉介薪金成功轉介薪金成功轉介薪金 
Salário oferecido nas 

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

3 
視障 Visão 肢體傷殘 Deficiência física  

 

 (1) 
 (2) 

$2,300 (1) 
$4,000 (2) 文員 

Empregados administrativos 
14 

視障 Visão 失聰/ 弱聽 Audição 肢體傷殘 Deficiência física 精神病康復者 Doentes mentais 
reabilitados 

  
(1) 
 (2) 
(10) 

 

 (1) 

$3,500 (1) 
$3,800 (1) 
$4,000 (3) 
$4,300 (1) 
$4,500 (3) 
$4,800 (1) 
$5,000 (3) 

$25/小時/hora (1) 服務、銷售及同類工作人員 
Pessoal dos serviços, vendedores e 
trabalhadores similares 

14 

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

 

  
 

(2) 
 (5) 
 (4) 

 

 (3) 
 

$2,300 (1) 
$2,350 (1) 
$3,000 (1) 
$3,300 (1) 
$3,800 (3) 
$4,000 (2) 
$4,500 (1) 

590/日/dia (1) 
$15/小時/hora (1) 
$16/小時/hora (2) 漁農業熟練工作者 

Trabalhadores qualificados da 
agricultura e da pesca 

1 肢體傷殘 Deficiência física 
 

 (1) 
 

$5,000 (1) 
 工業工匠及手工藝工人 

Trabalhadores da produção industrial 
e artesãos 

13 
失聰/ 弱聽 Audição 

 

 
(13) 

 

$3,420 (1) 
$4,300 (1) 
$4,500 (1) 

$150/日/dia (10 ) 機台、機器操作員、司機及裝配員 
Operadores de instalações e 
máquinas, condutores e montadores 

3 
肢體傷殘 Deficiência física 聽障 Audição 

 

 

 (1) 
 (2) 

 

$4,300 (2) 
$6,500 (1) 

    
 
 
 
 

…. // …. 
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…. // …. 

 

非技術工人 
Trabalhadores não qualificados 

54 

失聰/ 弱聽 Audição 智障 Deficiência mental 肢體傷殘 Deficiência física 精神病康復者 Doentes mentais 
reabilitados 語言障礙 Dificuldades linguísticas 多重障礙 – Deficiências múltiplas 

 
 
 
 
 
 

 
(27) 
 (22) 
 (2) 

 (1) 

(1)  
(1) 

$2,000 (1) 
$2,300 (3) 
$2,500 (4) 
$2,800 (1) 
$3,000 (7) 
$3,500 (2) 
$3,600 (1) 
$4,000 (9) 
$4,300 (7) 
$4,500 (2) 
$4,700 (1) 
$4,800 (1) 
$5,000 (2) 
$5,500 (2) 
$6,000 (2) 

$12.5/小時/hora (2) 
$14/小時/hora (1) 
$16/小時/hora (1) 
$20/小時/hora (1) 
$25/小時/hora (2) 

$120/日/dia (2) 總數總數總數總數 Total 102    

 
 

� 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 

  
2006 年與外地僱員有關的個案共有 18,739 宗，數字較 2005年上升 51.8%，平均每季個案達 4,684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 2006, foram registados 18,739 pedidos relacionados com os 
trabalhadores não residentes, traduzindo um aumento de 51.8% 
face ao ano transacto, o que significa uma média de 4,684 casos 
por cada trimestre. 
 
Conforme o 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 - 2006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 trabalhadores não-residentes em 2006 
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 在上述的申請個案中，純屬申請外地僱員的佔

82.5%，共 15,460宗，當中 4,245宗申請屬第 12/GM/88號批示，11,215宗申請屬第 49/GM/88號批示。申請之外地僱員人數合共 212,404 名，其中 91,327 人獲批准。 

Dos pedidos atrás referidos, 82.5% incidiram simplesmente nos 
pedidos de contratação de TNR’s (15,460), dos quais 4,245 
foram efectuados ao abrigo do Despacho n° 12/GM/88 e 11,215 
ao abrigo do Despacho n° 49/GM/88. Foram requeridos um total 
de 212,404 TNR’s, tendo 91,327 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號批示之外地僱員申請及批准人數號批示之外地僱員申請及批准人數號批示之外地僱員申請及批准人數號批示之外地僱員申請及批准人數(包括聲明異議及訴願包括聲明異議及訴願包括聲明異議及訴願包括聲明異議及訴願) 

QUADRO 7 - Número de pedidos de TNR’s solicitados ao abrigo dos 
Despachos nos 12/GM/88 e 49/GM/88 e de TNR’s autorizados (incluindo reclamações e recursos hierárquicos) 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 合計合計合計合計 Total 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 

3,264 5,904 9,168 134,732 9,662 144,394 38,855 5,935 44,790 續期 
Renovação 

963 1,419 2,382 58,845 3,741 62,586 40,054 2,211 42,265 替換 
Substituição 

- 3,854 3,854 - 4,134 4,134 - 3,353 3,353 轉換 
Transferência 

18 38 56 1,196 94 1,290 852 67 919 合計合計合計合計         
Total 

4,245 11,215 15,460 194,773 17,631 212,404 79,761 11,566 91,327 

 
 

2006年外地僱員之申請個案比 2005年上升 44.6%，而獲批准之人數亦上升了 53.3%。 
Verifica-se que o número de pedidos de contratação de 
TNR’s recebidos no ano de 2006 registou um acréscimo de 
44.6% em relação a 2005, tendo havido também um aumento 
de 53.3% no número de trabalhadores autorizados. 

 表表表表 8- 按第按第按第按第 12/GM/88號及第號及第號及第號及第 49/GM/88號批示之外地僱員聲明異議及訴願號批示之外地僱員聲明異議及訴願號批示之外地僱員聲明異議及訴願號批示之外地僱員聲明異議及訴願之之之之申請及批准人數申請及批准人數申請及批准人數申請及批准人數 
QUADRO 8- Número de reclamações e recursos hierárquicos de TNR’s solicitados ao abrigo dos 

Despachos nos 12/GM/88 e 49/GM/88 e 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 合計合計合計合計 Total 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 

539 298 837 14,513 724 15,237 1,812 230 2,042 續期 
Renovação 

64 29 93 6,145 112 6,257 4,275 36 4,311 替換 
Substituição 

- 36 36 - 48 48 - 16 16 轉換 
Transferência 

2 0 2 93 0 93 0 0 0 合計合計合計合計          
Total 

605 363 968 20,751 884 21,635 6,087 282 6,369 
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 表表表表 9 - 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 9 - 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 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 

06-05/05 變動變動變動變動 
Variação 
homólo-
ga (%) 

2004 2005 2006 

06-05/05 變動變動變動變動 
Variação 
homólo-
ga (%) 聘用 Contratação 4,422 6,467 9,168 38,863 115,821 144,394 24.7 11,564 42,537 44,790 5.3 續期 Renovação 1,231 1,688 2,382 14,932 24,342 62,586 157.1 10,414 14,578 42,265 189.9 替換 Substituição 1,879 2,483 3,854 2,256 2,802 4,134 47.5 1,645 2,296 3,353 46.0 轉換 Transferência 51 52 56 1,365 196 1,290 558.2 1,160 163 919 463.8 合計合計合計合計 Total 7,583 10,690 15,460 57,416 143,161 212,404 48.4 24,783 59,574 91,327 53.3 

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

  
                      第第第第 12/GM/88號號號號 批示批示批示批示                                                  第第第第 49/GM/88號號號號 批示批示批示批示 
                    Despacho nº 12/GM/88       Despacho nº 49/GM/88 
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 屬於第 12/GM/88 號批示的總申請人數為 194,773 名；獲批准之總人數為 79,761名，其中 50.2%為續期。 
  
 而屬於第 49/GM/88號批示的總申請人數為 17,631名；獲批准之總人數為 11,566名，其中 51.3%為聘用。 

 
Dos 194,773 TNR’s requeridos ao abrigo do Despacho                  
n° 12/GM/88, foi autorizado um total de 79,761 TNR’s, dos quais, 
50.2% reportam-se a renovações.  
 
Dos 17,631 TNR’s requeridos ao abrigo do Despacho                
n° 49/GM/88, foi autorizado um total de 11,566 TNR’s, dos quais 
51.3% reportam-se a contratações. 

 在根據第 49/GM/88號批示的 11,215 宗申請外地僱員個案中，6,612 宗為家庭傭工之申請個案，其中獲批准的共有 5,652宗。 
 

Dos 11,215 pedidos de contratação de TNR’s, efectuados ao 
abrigo do Despacho n° 49/GM/88, 6,612 foram respeitantes a 
pedidos de empregadas domésticas, tendo 5,652 sido 
autorizados. 
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 表表表表 10 - 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 10 - 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 
Pedidos  

聲明異議及訴願聲明異議及訴願聲明異議及訴願聲明異議及訴願 
Reclamações e recursos hierárquicos 個案數目個案數目個案數目個案數目 

Solicitados 
批准個案批准個案批准個案批准個案
Autorizados 

申請人數申請人數申請人數申請人數  
TNR’s 

Solicitados 

批准人數批准人數批准人數批准人數
TNR’s 

Autorizados 

個案數目個案數目個案數目個案數目 
Solicitados 

批准個案批准個案批准個案批准個案
Autorizados 

申請人數申請人數申請人數申請人數  
TNR’s 

Solicitados 

批准人數批准人數批准人數批准人數
TNR’s 

Autorizados 聘用 
Contratação 

3,193 2,690 3,195 2,691 73 51 73 51 續期 
Renovação 

90 81 91 82 0 0 0 0 替換 
Substituição 

3,235 2,813 3,235 2,813 6 3 6 3 轉換 
Transferência 

15 14 15 14 0 0 0 0 合計合計合計合計 Total 6,533 5,598 6536 5, 600 79 54 79 54 

 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 no Chefe do Departamento de 
Emprego. 

 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, também é necessário apresentar os 
respectivos contratos de renovação, para serem examinados e 
aprovados pelo Director da DSAL. Esta competência foi 
subdelegada no Chefe do Departamento de Emprego (DE). 

 表表表表 11 - 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 11 - Número de trabalhadores autorizados por contratos  

ao abrigo do Despacho nº 12/GM/88 

 
2006年共審批 2,767份提供勞務合同，獲批准之人數共 73,165名，其中新合同涉及的批准人數佔 39.8%，而續期合同則佔 60.2%。 
 

No ano de 2006, foram examinados 2,767 contratos de prestação 
de serviços. O total de trabalhadores autorizados foi de 73,165, 
tendo sido 39,8% referentes a novos contratos e os restantes 
60,2% 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。 

Reagrupamento 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,  
respeitante à autorização de permanência em Macau do membro 
do agregado familiar do TNR.  

  
2006 年共有 512 份涉及外地僱員家庭團聚的個案，人數為 765 名，而獲得給予贊同意見之人數則為 538名。 

Em 2006, registaram-se 512 pedidos de reagrupamento familiar 
de TNR’s, tendo abrangido 765 indivíduos, dos quais 538 
obtiveram pareceres favoráveis. 

 

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 

申請人數申請人數申請人數申請人數 
Trabalhadores Entrados 

批准人數批准人數批准人數批准人數 
 Trabalhadores autorizados 合同 Contrato 1,758 40,995 29,159 續期合同 Renovação do Contrato 1,009 47,822 44,006 合計合計合計合計 Total 2,767 88,817 73,165 
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 表表表表 12- 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 12 - Número de pedidos de reagrupamento familiar, dos membros dos agregados  
familiares solicitados e dos 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 申請 Pedidos 461 699 509 上訴 Recursos 51 66 29 合計合計合計合計 Total 512 765 538 

 延期證明書延期證明書延期證明書延期證明書：：：： 在 2006 年，本局為在申請續期期間，因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
539份，與 2005年的 722份相比，下降了 25.4%。延期證明書之有效期由 60天延長至 90天。 

Certificado de extensão : 
Durante o ano de 2006, a DSAL emitiu um total de 539 “certificados 
de extensão” aos TNR’s cujo Título de Identificação de Trabalhador 
Não Residente havia caducado mas que aguardavam a renovação, 
correspondendo a uma diminuição de 25.4%, quando comparados 
com os 722 emitidos em 2005. 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 :  
2006 年共有 242 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 228 份完成分析報告，其中獲批准的為 20宗。 

Em 2006, foram apresentados 242 pedidos para o exercício de 
actividade em proveito próprio por parte de não residentes, na 
sua maioria provenientes do Interior da China, tendo sido 
concluídos 228 relatórios de análise, dos quais 20 foram 
autorizados. 

 表表表表 13- 2006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 13 - Trabalhadores não residentes solicitados e autorizados por actividade económica durante o ano de 2006 行行行行業業業業 

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 3 1 23 2 4 2 17.4 100.0 製造業  
Indústrias transformadoras 531 203 24,848 418 8,669 229 34.9 54.8 水電及氣體生產供應業 
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água 3 14 31 22 3 18 9.7 81.8 建築業 
Construção 289 691 69,616 2,680 26,743 979 38.4 36.5 批發及零售業 
Comércio por grosso e retalho 1,379 539 10,737 859 1,432 411 13.3 47.9 酒店及飲食業 
Hotéis, restaurantes e similares 1,239 798 24,336 1,427 7,344 753 30.2 52.8 運輸通訊及倉儲業 
Transportes, armazenagem e comunicações 168 309 3,432 592 1,062 380 30.9 64.2 金融業  
Actividades financeiras 14 73 173 112 29 78 16.8 69.6 不動產及工商服務業 
Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas 277 567 13,235 1,042 3,396 521 25.7 50.0 公共行政及社保事務 
Administração pública e segurança social  - 41 - 189 - 184 - 97.4 教育  
Educação 15 225 94 435 13 356 13.8 81.8 醫療衛生及社會福利 
Saúde e acção social 34 105 458 175 383 93 83.6 53.1 文娛博彩及其他服務業 
Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços 293 1,030 47,790 3,056 30,683 1,903 64.2 62.3 家庭傭工 
Empregados domésticos - 6,612 - 6,615 - 5,654 - 85.5 國際組織及外駐機構 
Organismos internacionais e outras instituições extra-
territoriais 

- 7 - 7 - 5 - 71.4 合計合計合計合計 Total 4,245 11,215 194,773 17,631 79,761 11,566 41.0 65.6 
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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 2006 年以不同形式推廣有關就業的各項活動，計有：研討會、講座及社會服務等等。 

 

Em 2006, o Departamento de Emprego fez a promoção de 
diversas actividades sobre o emprego, designadamente 
conferências, seminários, serviço social, entre outras.  
 

� 講座講座講座講座  
 

�   Seminários 於 2 月份，為澳門聾人協會舉辦〝職業特工隊就業導向講解會〞。 

Realização de “Seminários de Emprego” para a Associação 
de Surdos de Macau, em Fevereiro.  

  於 3月份，舉辦 2006中學就業輔導講座及參與澳門科技大學就業講座。 
 
 
 於 8 月份，聯同本局勞動監察廳為澳門弱智人士服務協會舉辦就業概況及勞工權益講座。 
 
 
 於 11 月份，為澳門大學舉辦顯能小組服務簡介講座。 

Realização de seminários de aconselhamento de emprego 
aos alunos do ensino secundário e participação no 
“Seminário de Emprego” da Universidade de Ciências e 
Tecnologia de Macau, em Março. 
 
Realização, em cooperação com o Departamento de 
Inspecção do Trabalho da DSAL, de seminários sobre o 
emprego e direitos e interesses laborais, para a Associação 
de Deficientes Mentais de Macau, em Agosto.  
 
Realização de seminários sobre a apresentação de serviços 
do GTDC, para a Universidade de Macau, em Novembro. 

  
� 社會服務社會服務社會服務社會服務  

 
� Serviço social 於 12 月份，參加了由社會工作局主辦之〝國際復康日〞。 

Participação no Dia Internacional da Reabilitação, 
organizado pelo Instituto de Acção Social (IAS), em 
Dezembro.  

 
 
� 研討會研討會研討會研討會 � Conferências 

 於 3月份，出席兩岸四地智障服務研討會 2006。 
 
 於 4 月份，參與澳門特殊奧運會〝職業推廣日研討會〞。 

 

Participação na “Conferência sobre Serviços de Reabilitação de 
Deficientes Mentais’2006 entre o Interior da China, Hong Kong e 
Macau”, em Março. 
 
Participação na “Conferência sobre o Dia da Promoção do 
Emprego”, da Special Olympics Macau, em Abril. 

 
 
 
� 特別項目特別項目特別項目特別項目 � Projecto Especial 

 於 9 月份，與社會工作局合辦了〝第二屆優秀殘疾僱員嘉許計劃〞。 
Realização, em colaboração com o IAS, do projecto “2ª Edição 
do Projecto Sobre Prémios de Excelência para os Melhores 
Empregados Deficientes”, em Setembro.  
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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 
   
2006 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 9,003人次，較 2005年下降 5.8%。  Durante o ano de 2006 registou-se, nos cursos de formação 

profissional ministrados pelo Departamento de Formação 
Profissional ou em colaboração com outras entidades, uma 
frequência de 9,003 formandos, representando um decréscimo 
homólogo de 5.8%. 

   學員減少的主要原因是由於就業輔助培訓課程於 2005年 8月全面完結，以及在經濟蓬勃發展下，失業率持續下降，對專為失業人士而設的再培訓課程的需求亦相對緩減。 

 A diminuição do número dos formandos deveu-se à conclusão, 
em Agosto de 2005, das acções de formação de emprego, ao 
rápido desenvolvimento económico e à contínua redução da 
taxa de desemprego, o que levou à diminuição da procura dos 
cursos de formação na modalidade de Reconversão, 
destinados exclusivamente aos desempregados.  

   然而，為鼓勵工作者持續學習，提高自我增值之意識，職業培訓廳於 2006 年為不同行業增辦了多個進修培訓課程，而就讀這些課程的人數與 2005年相比增長 16%。  Para incentivar a aprendizagem contínua dos trabalhadores e 
a elevação da consciência da auto-valorização, em 2006, o 
Departamento de Formação Profissional (DFP) aumentou o 
número de cursos da modalidade de aperfeiçoamento 
destinados a diversos ramos, tendo-se registado um aumento 
de 16% no número de formandos em comparação com o ano 
de 2005. 

   同時，為紓緩本澳部分中壯年人士就業困難及無法覓得較理想工作的情況，職業培訓廳開展了一項嶄新模式的 「中壯年人士就業輔助培訓計劃」，參與該培訓計劃的學員高達 2,779人次。 

 Por outro lado, para atenuar o problema da dificuldade na 
integração laboral dos indivíduos de meia idade e na procura 
de um emprego mais favorável, o DFP iniciou uma nova 
modalidade de formação designada por “Plano de Formação 
de Apoio ao Emprego destinado aos Indivíduos de Meia 
Idade”, tendo contado com a participação de um total de 2,779 
indivíduos. 

 
 圖圖圖圖 1 - 職業培訓課程學員人數比較職業培訓課程學員人數比較職業培訓課程學員人數比較職業培訓課程學員人數比較 

GRÁFICO 1 – Evolução do número de formandos nos cursos de formação profissional 
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 表表表表 1 - 2005及及及及 2006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 2005 e 2006 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    
Núúúúmero dos 

cursos    學生總人數學生總人數學生總人數學生總人數    
Núúúúmero total de formandos    
2005 

(2004/2005 學年學年學年學年) 
(Ano lectivo de 
2004/2005) 

2006 
(2005/2006 學年學年學年學年) 
(Ano lectivo de 
2005/2006) 職前培訓 

Formação Inicial 學徒培訓 Aprendizagem 9 

293 

168* 160* 職業資格培訓  Qualificação Profissional 9 212 180 延續培訓 
Formação Contínua 進修培訓 Aperfeiçoamento 167 4,921 5,710 中壯年人士就業輔助培訓  Plano de Formação de Apoio ao 

Emprego destinado aos 
Indivíduos de Meia Idade 

98 - 2,779 就業輔助培訓 As Acções de Formação 
de Emprego 

- 3,939 - 再培訓 Reconversão 10 314 174 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 合計合計合計合計    
Soma    293 9,554 9,003 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 79 928 3,094 總數總數總數總數 Total    372 10,482    12,097 

* 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 2º ano lectivo e o número de 
formandos do 1º ano lectivo. 表表表表 2 - 2006年度職業培訓課程學員行業分佈年度職業培訓課程學員行業分佈年度職業培訓課程學員行業分佈年度職業培訓課程學員行業分佈 

QUADRO 2 – Distribuição dos formandos dos cursos de formação profissional por ramos de actividade em 2006  課程模式課程模式課程模式課程模式    
Modalidade 

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    中壯年人士中壯年人士中壯年人士中壯年人士    就業輔助培訓就業輔助培訓就業輔助培訓就業輔助培訓    
Plano de Formação de 
Apoio ao Emprego 

destinado aos Indivíduos 
de Meia Idade 

再培訓再培訓再培訓再培訓    
Reconversão    總計總計總計總計    

Total 行業行業行業行業    Sectores     

課程課程課程課程    數目數目數目數目    
Nº de 
cursos 

學學學學員員員員    人數人數人數人數    
Nº de 

formandos

課程課程課程課程    數目數目數目數目    
Nº de 
cursos    學員學員學員學員    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    課程課程課程課程    數目數目數目數目    

Nº de 
cursos    學員學員學員學員    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    課程課程課程課程    數目數目數目數目    

Nº de 
cursos    學員學員學員學員    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    課程課程課程課程    數目數目數目數目    

Nº de 
cursos    學員學員學員學員    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos

課程課程課程課程    數目數目數目數目    
Nº de 
cursos    學員學員學員學員    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    工程維修業工程維修業工程維修業工程維修業 

Serviços de Manutenção 
9 160 5 100 7 148 - - 3 60 24 468 飲食業飲食業飲食業飲食業 Restauração - - 4 80 - - 18 524 2 40 24 644 工商業工商業工商業工商業 Indústria e 

Comércio 
- - - - 76 2,492 43 1,289 - - 119 3,781 個人護理業個人護理業個人護理業個人護理業 

Serviços Pessoais 
- - - - 7 116 24 588 1 30 32 734 花藝行業花藝行業花藝行業花藝行業 Arte Floral - - - - 6 103 - - - - 6 103 物業管理業物業管理業物業管理業物業管理業 

Administração de 
Propriedades 

- - - - 17 569 - - - - 17 569 物業代理業物業代理業物業代理業物業代理業 
Mediação Imobiliária 

- - - - 3 419 - - - - 3 419 博彩業博彩業博彩業博彩業 Jogo - - - - 14 1,175 - - - - 14 1,175 運輸業運輸業運輸業運輸業 Transportes  - - - - 5 209 - - 1 10 6 219 建造業建造業建造業建造業 Construção Civil - - - - 22 229 - - - - 22 229 會展業會展業會展業會展業 
Convenções e Exposições 

- - - - 8 200 - - - - 8 200 酒店業酒店業酒店業酒店業    Hotelaria    - - - - - - 13 378 - - 13 378 其他行業其他行業其他行業其他行業    Outros sectores    - - - - 2 50 - - 3 34 5 84 總數總數總數總數 Total    9 160 9 180 167 5,710 98 2,779 10 174 293 9,003 
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 表表表表 3 - 2006年度職業培訓課程學員歲組分佈年度職業培訓課程學員歲組分佈年度職業培訓課程學員歲組分佈年度職業培訓課程學員歲組分佈 

QUADRO 3 – Distribuição dos formandos dos cursos de formação profissional por escalões etários em 2006 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    中壯年就業輔助培訓中壯年就業輔助培訓中壯年就業輔助培訓中壯年就業輔助培訓    
Plano de Formação de Apoio 
ao Emprego destinado aos 
Indivíduos de Meia Idade 

再培訓再培訓再培訓再培訓    
Reconversão    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    比率比率比率比率    

Taxa 
(%)    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    比率比率比率比率    

Taxa 
(%)    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    比率比率比率比率    

Taxa 
(%)    人數人數人數人數    

Nº de 
formandos    比率比率比率比率    

Taxa 
(%)    人數人數人數人數 Nº de 

formandos    比率比率比率比率    
Taxa 
(%)    

14~19 
160 100.0 

82 45.6 160 2.8 4 0.1 10 5.7 
20~29 41 22.8 893 15.6 40 1.4 27 15.5 
30~39 -- -- 28 15.6 1,570 27.5 490 17.6 29 16.7 
40~49 -- -- 23 12.8 1,858 32.5 1,380 49.7 59 33.9 ≧50 -- -- 6 3.3 1,229 21.5 865 31.1 49 28.2 總總總總 數數數數  
Total 

160 100.0 180 100.0 5,710 100.0 2,779 100.0 174 100.0 

*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 

 
� 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，包括「電氣裝置」、「電子及通訊」和「汽車機電」三個課程。至 2006年，學徒培訓課程已連續舉辦至第十屆，而過去八屆課程共培訓了 330位技術人員。 

 Os cursos de formação em regime de Aprendizagem são 
cursos de formação inicial, ministrados em horário diurno, 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 2006, foram ministrados 
ininterruptamente 10 edições dos cursos em regime de 
Aprendizagem, tendo formado um total de 330 técnicos nas 8 
edições anteriores.  

   第八屆學徒培訓課程於 2006年 8月完結，中途退學的學員有 24名，大部份是因就業而放棄學習；而完成課程的 36 名學員中，畢業人數為 33 名，修業人數為 3名，畢業率為 92%。 

 Os 8os cursos foram concluídos em Agosto de 2006, tendo 24 
formandos desistido da frequência por, na sua maioria, terem 
encontrado um emprego, enquanto 36 formandos concluíram 
o curso, dos quais 33 ficaram aptos e 3 não, representando 
uma taxa de aproveitamento de 92%. 

   為強化學員對學業與職業生涯的正面態度，已加強與家長的溝通及對學員的輔導工作。 
 Para aumentar o optimismo dos formandos quanto à sua 

aprendizagem e carreira profissional, intensificou-se a 
comunicação com os seus pais e o trabalho de 
aconselhamento dos formandos. 

 圖圖圖圖 2 - 歷屆學徒培訓課程畢業情況歷屆學徒培訓課程畢業情況歷屆學徒培訓課程畢業情況歷屆學徒培訓課程畢業情況 
GRÁFICO 2 – Número de formandos aptos em todos as edições dos cursos em regime de Aprendizagem 
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 學徒培訓課程是由專業技能培訓、實習及文化課程三部份組成，特點是理論及實踐相互結合。專業化的技能培訓配合多元的文化教育，除了使學員獲得一技之長外，亦能建立正確職業生涯觀念及促進個人品德修養成長，從而為投身勞動市場作好準備。而透過實習，則可使學員驗證自身技能程度和了解不同企業的實際工作情況，逐步認識如何建立和處理人際關係及溝通的技巧，藉以增加學員完成實習及培訓課程後獲實習機構聘用的機會。 

 Os cursos em regime de Aprendizagem são divididos em 3 
componentes: formação técnico-profissional, estágio e 
educação cultural, sendo a sua característica a conjugação da 
teoria com a prática.  
A formação técnico-profissional é complementada com uma 
educação cultural diversificada, para que os formandos 
possuam, para além de uma habilitação, uma visão correcta 
da sua carreira profissional e cresçam com um bom 
comportamento moral individual, e desse modo, estejam bem 
preparados para a integração no mercado de trabalho.  
O estágio permite que os formandos testem o seu próprio nível 
de habilitações e compreendam a situação concreta das 
empresas e tenham um conhecimento das técnicas para criar 
e tratar das relações humanas e como comunicar, 
aumentando, desse modo, as oportunidades de serem 
contratados, após a conclusão do curso e do estágio, pelas 
empresas onde fizeram o estágio.  
 

 表表表表 4 – 2006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 4 – Cursos em regime de Aprendizagem e situação do emprego dos formandos durante 2006 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    
Nº de 

inscrições 

學員人數學員人數學員人數學員人數    
Nº de 

formandos 

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

formandos 

比率比率比率比率    
Taxa (%) 第八屆電氣裝置 

8o Curso de Electricidade de Instalações 

194 

9 9 8 88.9 第八屆電子及通訊 
8o Curso de Electrónica de Potência e Telecomunicações 

16 16 12 75.0 第八屆汽車機電 
8o Curso de Electromecânica – Auto 13 11 7 63.6 小計小計小計小計 Subtotal 38 36 27 75.0 第九屆電氣裝置 
9o Curso de Electricidade de Instalações 

203 

20 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 
9o Curso de Electrónica de Potência e Telecomunicações 18 第九屆汽車機電 
9o Curso de Electromecânica – Auto 18 小計小計小計小計 Subtotal 56 第 10 屆電氣裝置 
10o Curso de Electricidade de Instalações 

121 

22 課程進行中並延續至 2008 年 
Cursos a serem ministrados e que continuam em 

2008 第 10 屆電子及通訊 
10o Curso de Electrónica de Potência e Telecomunicações 22 第 10 屆汽車機電 
10o Curso de Electromecânica – Auto 22 小計小計小計小計 Subtotal 66 總計總計總計總計 Total 160    

*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 
 
   通過第八屆學徒培訓課程專業能力考試的 33名學員，除獲發專業技能證明書外，亦獲得等同高中二年級的學歷證明。另外，學員在通過有關的考核後亦獲本局發予“建造業職安卡”。 

 Os 33 formandos aprovados nos testes de aptidão profissional 
dos 8os cursos de formação em regime de Aprendizagem 
receberam o certificado de aptidão profissional, para além de 
um certificado de habilitações equivalente ao 11º ano de 
escolaridade. Além disso, a DSAL também atribuíu o “Cartão 
de Segurança Ocupacional na Construção Civil” aos 
formandos aprovados nos respectivos exames.  
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  在完成課程的 36名學員中，即時就業者達 27 人(75%)，從事與課程相關行業者有 14人(51.9%)。在即時就業的學員中，有 18名學員於實習期完結後獲實習機構聘用，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均受到外界認同，亦說明了有志從事須具備專業技術的職業之青少年，可透過學徒培訓課程投身相關工作。 

 Dos 36 formandos que concluíram os cursos, 27 (75%) 
formandos tiveram emprego imediato e 14 (51.9%) exerceram 
uma profissão relacionada com o curso que frequentaram. De 
entre os formandos que tiveram emprego imediato, 18 foram 
contratados, após o estágio, pela empresa onde fizeram o 
estágio, signifcando um reconhecimento público das técnicas 
adquiridas durante o período de formação e do seu bom 
desempenho durante o estágio e comprovando também que 
os jovens interessados numa profissão que implica o domínio 
de uma técnica profissional podem integrar-se, através da 
formação em regime de Aprendizagem, nessa profissão.  
 

 
� 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 
   
2006年共開辦 9個職業資格培訓課程，其中 6個已完結，完成課程的學員共有 98位。 

 Em 2006, foram iniciados 9 cursos de formação em regime 
de Qualificação, dos quais 6 foram concluídos, tendo 98 
formandos concluído o curso. 完成課程的學員中，即時就業者有 46人(46.9%)，而待業之 52人(53.1%)亦相繼由本局就業廳安排就業。 

 Dos formandos aptos, 46 (46.9%) tiveram emprego imediato, 
tendo o Departamento de Emprego (DE) diligenciado, no 
sentido de colocar os 52 formandos (53.1%) que aguardavam 
emprego. 

 表表表表 5 - 2006年度之職業資格課程及學員就業情況年度之職業資格課程及學員就業情況年度之職業資格課程及學員就業情況年度之職業資格課程及學員就業情況 
QUADRO 5 – Cursos em regime de Qualificação Profissional e situação de emprego dos formandos em 2006 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 emprego imediato    人數人數人數人數    
Nº de formandos    比率比率比率比率 Taxa(%)    人數人數人數人數    

Nº de formandos    比率比率比率比率 Taxa(%)    第十一屆粗細木工課程 
11o Curso de Carpintaria/Marcenaria 20 15 75.0 14 93.3 第十一屆汽車機械課程 

11o Curso de Mecânica-Auto 20 16 80.0 11 68.8 第三屆初級廚藝培訓課程 
3o Curso de Culinária (nível 

elementar) 20 17 85.0 6 35.3 第四屆初級廚藝培訓課程 
4o Curso de Culinária (nível 

elementar) 20 16 80.0 3 18.8 第三屆初級點心培訓課程 
3o Curso de Acepipes Chineses 

(nível elementar) 20 15 75.0 5 33.3 第四屆初級點心培訓課程 
4o Curso de Acepipes Chineses 

(nível elementar) 20 19 95.0 7 36.8 小計小計小計小計 Subtotal    120 98 81.7 46 46.9 第十二屆汽車機械課程 
12o Curso de Mecânica-Auto 20 課程進行中並延續至 2007 年 

Cursos a serem ministrados e que continuam em 2007  第四屆屋宇及酒店設備維修課程 
4o Curso de Reparação de 

Equipamentos para Habitações e 
Hotéis 20 第一屆初級電工課程 

1o Curso de Técnico de reparações 
eléctricas - inicial 

20 小計小計小計小計    Subtotal    60 總計總計總計總計 Total    180     
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 職業資格培訓課程的目的是教授學員從事相關職業所必備之技能、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 Profissional 
consiste no lecccionamento das técnicas, conhecimentos e 
atitudes necessários ao exercício da respectiva profissão, por 
forma que possuam uma habilitação técnica e consigam 
integrar-se facilmente no mercado de trabalho. 

   隨著勞動市場的不斷變遷，職業培訓廳對職業資格課程模式進行了檢討及修改，以「初級電工課程」為例，該課程由以往一年制細分為兩個階段進行，讓學員先透過完成為期半年的初級課程，認清其日後職業生涯之發展方向，並結合自身條件作考慮。如欲進一步認識相關行業，學員可繼續參與相關之進階課程，從而透徹地掌握相關工種的理論知識及技能。 

 Tendo em conta a evolução contínua do mercado de trabalho, o 
DFP procedeu à revisão e à alteração dos modelos dos cursos 
de qualificação profissional. Por exemplo, o “Curso de Técnicos 
de reparações eléctricas – incial” que, no passado, tinha a 
duração de 1 ano, passou a ser realizado em 2 fases, permitindo 
aos formandos concluírem a 1ª fase com a duração de 6 meses, 
para saberem claramente qual o seu futuro profissional, 
conjugando com as suas próprias capacidades; os formandos 
interessados em conhecer melhor determinada profissão, podem 
continuar a frequentar o nível avançado do respectivo curso e, 
desse modo, passarem a dominar plenamente os 
conhecimentos teóricos e as técnicas de determinada categoria 
profissional. 

   

2006年度完結之職業資格課程中，以「粗細木工課程」的即時就業率最高，達 93.3%。而綜觀各項課程，近半數完成課程學員都能即時就業，可見課程對學員投身就業市場很有幫助。 

 De entre os cursos da modalidade de qualificação 
profissional, o de Carpintaria/Marcenaria foi o que registou a 
mais alta taxa de emprego imediato, atingindo 93.3%. Em 
geral, cerca de metade do total dos formandos que 
concluíram os cursos conseguiram colocação imediata, o que 
significa que os cursos contribuíram para a sua inserção no 
mercado de emprego. 

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

 
� 進修培訓進修培訓進修培訓進修培訓  � Formação na Modalidade de Aperfeiçoamento 
   隨著澳門失業率下調，職業培訓廳於 2006年的工作重點放於為在職人士或轉業人士而設之進修培訓，並與多所機構合辦了不同的課程，以提高從業員之技能及服務水平，促進各行各業發展。 

 Com o decréscimo da taxa de desemprego em Macau, no 
ano de 2006, o trabalho primordial do DFP consistiu na 
formação destinada aos trabalhadores efectivos e aos que 
pretendiam transitar para outros sectores, tendo organizado, 
em colaboração com várias entidades, diversos cursos, com 
vista a elevar o nível de aptidões e de serviços dos 
trabalhadores, promovendo o desenvolvimento de todos os 
ramos e profissões. 

   於 2006年，職業培訓廳共開辦了 167個進修課程，較
2005 年增加了 27 個，上升 19.3%；而接受培訓之學員人數達 5,710人，上升 16%。 

 Em 2006, o DFP organizou um total de 167 cursos na 
modalidade de Aperfeiçoamento, representando um 
acréscimo de 27 cursos, ou seja um aumento de 19.3%. O 
número de indíviduos que receberam formação também 
subiu para 5,710, traduzindo um acréscimo de 16%. 

 表表表表 6 – 2005/2006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 6 – Número de cursos na modalidade de Aperfeiçoamento e de formandos em 2005/2006         2005 

(年年年年 ano)))) 2006 
(年年年年 ano)))) 2006 年與年與年與年與 2005 年之比較年之比較年之比較年之比較    

Comparação entre 2005 e 2006 
 (%) 課程數目課程數目課程數目課程數目    

Nº de cursos    140 167 +19.3 學員人數學員人數學員人數學員人數    
Nº de formandos    4,921 5,710 +16.0 
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 於 2006 年所開辦之進修課程中，以工商業類課程最多，達 76 個，佔總課程數目之 46%及總學員人數的

38%。現時工商業皆走向電腦化，往往要求員工具備電腦操作知識，故此，為提升巿民的就業能力，職業培訓廳開辦了 40期「電腦培訓課程」及 11期「辦公室實務培訓課程」，以教授相關的職業技能。 

 A maioria dos cursos na modalidade de Aperfeiçoamento  
ministrados em 2006 (76 cursos) era da área industrial e 
comercial, representando 46% do total dos cursos e 38% do total 
dos formandos. Neste momento, os ramos industrial e comercial 
apresentam uma tendência para a informatização, exigindo, 
muitas vezes, aos trabalhadores o domínio de operações com 
computadores, pelo que, para elevar a capacidade de integração 
laboral da população, o DFP organizou 40 edições do “Curso de 
Formação Infomática” e 11 edições do “Curso de Formação de 
Práticas em Escritórios”, tendo em vista o leccionamento das 
respectivas técnicas profissionais.  

   隨著多所大型酒店娛樂場所開業，帶動旅遊業蓬勃發展，旅客數目上升，使巿場對重型客車司機的需求大增。為此，職業培訓廳於 2006年繼續開辦「重型客車司機培訓課程」，以協助有意投身重型客車司機行列的人士考取相關駕駛執照。另外，為配合物流業發展，
2006 年繼續開辦為協助跨境貨運業界司機轉型之「牽引車 E+C課程」。 

 

 O sucessivo início de actividades dos casinos de hotéis de 
grande envergadura impulsionou o desenvolvimento próspero do 
sector turístico, contribuindo para a subida do número de 
turistas, o que aumentou a procura no mercado de motoristas de 
veículos pesados para passageiros. Visto isso, o DFP deu 
continuidade, em 2006, à organização do “Curso de motoristas 
de veículos pesados para passageiros”, a fim de apoiar os 
interessados nessa profissão na obtenção da respectiva licença 
de condução. Além disso, tendo em conta o desenvolvimento do 
sector logístico, o DFP também deu continuidade à organização 
do “Curso de Viaturas de Tracção (E + C)”, com o objectivo de 
apoiar os interessados a mudarem para a profissão de motorista 
de veículos pesados para transporte transfronteiriço de carga.  

   因應特區政府由 2007 年起實施之一般財務報告(會計)準則，職業培訓廳與行業專業團體開辦了一系列的「一般財務報告(會計)準則實務課程」。同時，亦對已開辦了 19期的「會計與稅務實務課程」之內容作出調整，以配合新的會計準則。 

 Tendo em conta as normas sucintas do relatório financeiro 
(contabilidade) a implementar em 2007 pelo Governo da RAEM, 
o DFP e associações de diversos ramos organizaram uma série 
de cursos de práticas de normas sucintas do relatório financeiro 
(contabilidade), tendo feito também, em adaptação às novas 
normas de contabilidade, um ajustamento ao conteúdo das 19 
edições do “Plano Oficial de Contabilidade e Práticas 
Financeiras” já organizadas.  

   為促進行業技術與國際接軌，職業培訓廳長期開辦國際認可或與外地先進培訓機構合辦的課程，由於該等課程內容專業性強，故吸引很多業內人士參與。於 2006年，除繼續開辦多項焊接認證課程外，更首次邀請於美髮業界具領導地位之沙宣美髮學院派員到澳門任教「沙宣經典髮型剪裁課程」，以提升本澳髮型師的技術水平。除此之外，為協助房屋局即將推出之分層建築物管理實體及管理服務人員註冊制度，於 2006年與該局合辦了「物業管理專業人員技術課程」，並邀請香港職業訓練局及香港物業管理行業的專業團體協助教授課程。有關課程除了能提升物業管理行業人員的水平外，還能配合房屋局物業管理註冊制度及本局職業技能證明制度之推行。 

 A fim de promover a correspondência entre as técnicas 
profissionais dos diversos ramos e as internacionais, o DFP tem 
realizado cursos reconhecidos internacionalmente ou 
coorganizado cursos com entidades formadoras estrangeiras 
com conhecimentos avançados, tendo atraído um elevado 
número de interessados devido ao seu alto nível de 
especialidade. Em 2006, para além de dar continuidade aos 
cursos de soldadura com certificação, também convidou pela 
primeira vez um representante do Instituto de Cabeleireiro de 
Vidal Sassoon, entidade com renome no ramo de cabeleireiros, 
para leccionar, em Macau, o “Curso de Modelos Clássicos de 
Cabeleireiro de Vidal Sassoon”, com vista a elevar o nível 
técnico dos cabeleireiros de Macau. Além disso, a fim de apoiar 
o Instituto de Habitação na breve implementação do “Regime de 
Matrícula das Entidades e Pessoal da Administração de 
Condomínios”, o DFP coorganizou, em 2006, com aquele 
Instituto o “Curso Técnico de Especialistas em Administração de 
Propriedades”, tendo convidado representantes do Hong Kong 

Vocational Training Council e de associações profissionais 
do ramo de administração de propriedades de Hong Kong para 
prestar apoio no leccionamento do curso. Aquele curso, para 
além de elevar o nível do pessoal do ramo de administração de 
propriedades, também tem em conta a implementação do 
referido Regime do Instituto de Habitação e do Regime de 
Certificação da Qualificação Profissional destes Serviços.  
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 職業培訓廳自 2003年開始與幸運博彩業職工總會合辦博彩課程，至 2006年初共開辦了 29個，當中 14個是在 2006年開辦。在職業培訓廳的協助下，合辦社團對課程的行政運作、教學安排及就業跟進等各項工作，都已經建立了一套機制，故此，為了更有效地發揮民間團體的作用，於 2006年完成「第九期博彩操作從業員培訓課程」及「第四期在職博彩操作從業員技能提升計劃」後，有關博彩業的課程已全部交由幸運博彩業職工總會自行舉辦，而這個亦是本年度職業培訓廳舉辦的博彩課程數目減少的原因。 

 Desde o ano 2003, o DFP começou a lançar, em colaboração 
com a Associação Geral dos Trabalhadores da Indústria de Jogos 
de Fortuna e Azar de Macau, cursos de formação para a indústria 
do jogo. Até princípios de 2006, foram organizados 29 cursos, 
tendo iniciado 14 em 2006. Com o apoio do DFP, as associações 
coorganizadoras criaram um mecanismo destinado ao 
funcionamento administrativo dos cursos, planos pedagógicos e 
acções de acompanhamento da integração laboral, pelo que, 
para aumentar os efeitos das associações cívicas, concluídos o 
“9º Curso de Formação de Croupiers” e o “4º Plano de 
Aperfeiçoamento das Aptidões Profissionais para os Croupiers 
em Serviço”, todos os cursos para a indústria do jogo passaram a 
ser organizados apenas pela Associação Geral dos 
Trabalhadores da Indústria de Jogos de Fortuna e Azar de 
Macau, sendo esta a razão da diminuição do número de cursos 
para a indústria do jogo organizados pelo DFP. 

 表表表表 7 - 2006年度之進修課程及學員人數年度之進修課程及學員人數年度之進修課程及學員人數年度之進修課程及學員人數 
QUADRO 7– Cursos de Aperfeiçoamento e número de formandos em 2006 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.°°°° 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 

完成課程完成課程完成課程完成課程    學員人數學員人數學員人數學員人數 
Formandos que 

concluíram o curso 

工商業 
Indústria e 
Comércio 73 

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

Macau 第七至十七期辦公室實務初級課程 
7° a 17º Curso Inicial de Práticas Administrativas 366 

2,400 

215 

1,672 

第十一至四十四期電腦基礎知識課程 
11° a 44º Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 1,177 786 第四十六至四十七期電腦基礎知識課程 
46° e 47º Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 57 37 第四十九至五十期電腦基礎知識課程 
49° e 50º Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 70 48 製造業總工會 

Associação Geral dos Operários de 
Indústria de Manufacturas de Macau 第九期至十四電腦培訓課程(一) 

9° a 14º Curso de Informática (1) 154 109 第四至八期電腦培訓課程(二) 

4° a 8º Curso de Informática (2) 119 90 第一期電腦文書處理課程 
1° Curso de procedimento de textos 26 21 第一期英語會話課程 
1° Curso de Conversa em Inglês 26 18 第二期英語基礎課程 
2° Curso Básico de Inglês 24 13 澳門銀行公會 

Associação de Bancos de Macau 

第一期初級銀行櫃員實務培訓課程 
1° Curso de Iniciação Prática de Empregados de Balcão de Bancos 30 20 澳門核數師會計師公會 

Associação de Auditores e 
Técnicos de Contas de Macau 第一至二期一般財務報告(會計)準則實務課程 

1° e 2º Curso Prático de Normas Sucintas do Relato Financeiro
(Contabilidade) 

60 53 澳門會計員協會 
Associação do Pessoal de 
Contabilidade de Macau 

一般財務報告準則講座 
Seminário sobre Normas Sucintas do Relato Financeiro 

149 149 澳門業餘進修中心 
Centro Amador de Estudos 

Permanentes 第二十期澳門稅務實務課程 
20º Curso de Aperfeiçoamento na área do Plano Oficial de Contabilidade 29 20 第一期澳門一般財務報告準則實務課程 
1° Curso Prático de Normas Sucintas do Relato Financeiro 19 17 生產力暨科技轉移中心 

Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de 

Macau 網站設計強化課程 
(為第四屆穗港澳青年技能競賽而設) 

Curso intensivo de Desenho de Homepage 
(Destinado à 4ª Competição de Aptidão Profissional entre os Jovens 
de Guangzhou, Hong Kong e Macau) 

16 16 空運暨物流業協會 
Associação de Despachantes de 
Carga Aérea (Logística) de Macau 第二期物流文員基礎課程 

2° Curso Básico para Serviços Administrativos do Sector Logístico 35 18 澳門金業同業公會 
Grémio dos Ourives de Macau 第四期鑽石鑑定專業培訓課程 

4° Curso de Autenticação Profissional de Diamantes 23 22 第一期翡翠鑑定專業培訓課程 
1° Curso de Autenticação Profissional de Jades Verdes 20 20     

….. // ….. 
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 物業管理業 
Administração de 
Propriedades 

16 

澳門物業管理業商會 
Associação do Sector de 

Administração de Propriedades 
de Macau 第十九至二十六期物業管理員初級培訓課程 

19° Curso de Administração de Edificações 268 
529 

265 
522 第三至十期物業管理員中級培訓課程 

3° Curso Intermédio de Administração de Edificações 261 257 物業代理業 
Mediação 
Imobiliária 

3 

澳門地產業總商會 及理工學院 
Associação Geral do Sector 

Imobiliário de Macau e Instituto 
Politécnico de Macau 第四至六期物業代理初級培訓課程 

4° a 6º Curso Inicial de Mediadores Imobiliários 419 419 341 341 

博彩業 
Jogo 

14 

幸運博彩業職工總會 
Associação dos Trabalhadores da 

Indústria de Jogos de Fortuna e Azar 
de Macau 

第八至九期博彩操作從業員培訓課程 
8° e 9º Curso de Formação de Croupiers 600 

1,175 

517 

982 

第三至四期三公百家樂操作課程 
3° e 4º Curso do Jogo de Bacará com 3 Cartas 90 81 第三至四期加勒比海撲克操作課程 
3° e 4º Curso de Cartas Caraíbas 90 71 第三至四期博彩業場務員培訓課程 
3° e 4º Curso de Chefe de Sala de Casino 75 62 第三至四期輪盤操作課程 
3° e 4º Curso de Roleta 140 107 第一至二期骰寶操作課程 
1° e 2º Curso de Cussec 90 74 第一至二期番攤操作課程 
1° e 2º Curso de Fantan 90 70 

運輸業 
Transportes 

5 

南華駕駛學校 
Escola de Condução Nam Wa 第一至三期牽引車(E+C)駕駛執照課程 

1° a 3º Curso de Qualificação da Condução de Viaturas de Tracção 
(E + C) 

114 

209 

109 

199 

合群駕駛學校 
Escola de Condução Hap Kuan 第一期重型客車司機課程 

1° Curso de Motoristas de Veículos Pesados de Passageiros 45 43 標準駕駛學校 合群駕駛學校 及新順安駕駛學校 
Escola de Condução Pio Chong 
Escola de Condução Hap Kuan 
Escola de Condução San Son On 第二期重型客車司機課程 

2° Curso de Motoristas de Veículos Pesados de Passageiros 50 47 

建造業 
Construção Civil 

21 

衛生局 
Direcção dos Serviços de Saúde 

焊工(基礎)培訓課程（為衛生局人員而設） 
Curso de Soldadura (nível básico) (destinado ao pessoal dos Serviços 
de Saúde) 

9 

222 

9 

197 

銅焊焊接課程（為衛生局人員而設） 
Curso de Soldadura do Cobre (destinado ao pessoal dos Serviços de 
Saúde) 

6 6 澳門發展及質量研究所 
Instituto para o Desenvolvimento e 

Qualidade de Macau 

第一期不銹鋼焊工基礎課程 
1° Curso Básico de Soldadura de Aço Inox 12 11 第三期鋁焊接認證課程 
3° Curso para Homologação – Soldadura de Alumínio 

12 9 第十四至二十三期焊工認證課程 
14° a 23º Curso de Soldadura (com certificação) 

120 106 

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

Macau 
第三期挖土機實務認證課程 
3° Curso Prático de Máquina de Escavação (com certificação) 

11 9 第三期搬土機實務認證課程 
3° Curso Prático de Máquina de Transporte de Terras (com 
certificação) 

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

2 1 第三期塔式起重機實務認證課程 
3° Curso Prático de Grua Fixa (com certificação) 

3 3 第三期輪胎式吊機實務認證課程 
3° Curso Prático de Grua Móvel com Rodas (com certificação) 

11 8 第三期貨車吊機實務認證課程 
3° Curso Prático de Veículo de Elevação (com certificação) 

9 9 第四期履帶式吊機實務認證課程 
4° Curso Prático de Grua Móvel com Lagartas (com certificação) 

24 23     
….. // ….. 
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工程維修業 
Serviços de 
Manutenção e 
Reparação 

6 

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

Serviços para os Assuntos Laborais 電氣系統安裝強化培訓課程 
(為第四屆穗港澳青年技能競賽而設) 

Curso Intensivo de Instalações Eléctricas  
(Destinado à 4ª Competição de Aptidão Profissional entre os Jovens 
de Guangzhou, Hong Kong e Macau) 

10 

118 

5 

107 

木工培訓課程（為民政總署人員而設） 
Curso de Formação Básica de Carpintaria (destinado ao Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais) 

10 9 教青局 
Direcção dos Serviços de Educação e 

Juventude 電工基礎課程（為教青局人員而設） 
Curso de Formação de Electricidade Básica (destinado ao pessoal da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude) 

20 19 澳門發展及質量研究所 
Instituto para o Desenvolvimento e 

Qualidade de Macau 機電一體化強化課程 
(為第四屆穗港澳青年技能競賽而設) 

Curso Intensivo de Mecatrónica  
(Destinado à 4ª Competição de Aptidão Profissional entre os Jovens 
de Guangzhou, Hong Kong e Macau) 

3 3 澳門電業工會 
Associação de Empregados de Lojas 

de Artigos Eléctricos de Macau 第四期基礎電工進修課程 
4° Curso Básico de Electricista 30 30 民政總署 

Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais 第四期駕駛教練員培訓課程 

4° Curso de Formação de Instrutores de Condução 
45 41 會展業 

Convenções e 
Exposições 

8 
澳門會議展覽業協會 
Associação das Convenções e 

Exposições 

第一至八期會展接待員基礎培訓課程 
1° a 8º Curso Básico de Recepcionistas de Prestação de Serviços em 
Convenções e Exposições 

200 200 159 159 

個人護理業 
Serviços 
Pessoais 

7 

髮型美容從業員協會 
Associação dos Profissionais de 

Salões de Cabeleireiros e de Beleza 
de Macau 

第一至二期沙宣經典髮型剪裁課程 
1° e 2º Curso de Modelos Clássicos de Cabeleireiro da VidalSassoon 

32 

116 

32 

78 

第一期初級髮型助理課程 
1° Curso Inicial de Auxiliares de Cabeleireiros 

12 9 第一期初級美容師基礎培訓課程 
1° Curso Básico de Esteticista 21 16 第五期髮型師技術提升培訓課程 
5° Curso de Aperfeiçoamento para os Cabeleireiros 

20 7 第四期資深髮型助理培訓課程 
4° Curso de Auxiliares de Cabeleireiros Qualificados 24 10 美容強化課程 
(為第四屆穗港澳青年技能競賽而設) 
Curso Intensivo de Esteticista  
(Destinado à 4ª Competição de Aptidão Profissional entre os Jovens 
de Guangzhou, Hong Kong e Macau) 7 4 

花藝行業 
Arte Floral 

5 
澳門花藝設計師學會 

Associação de Academia de Arranjos 
Florais (Macau) 

第四期花藝基礎課程 
4° Curso Básico de Arte de Colocação de Flores 

30 

98 

27 

90 

第二期花藝專業從業員課程 
2° Curso de Floristas Qualificados 30 27 花藝實踐初級課程 
(第三十九屆世界職業技能競賽強化培訓課程系列之一) 

Iniciação Prática em Arte Floral 
(Destinado à 39ª Competição Mundial de Aptidão Profissional) 5 5 花藝設計課程 
(第三十九屆世界職業技能競賽強化培訓課程系列之一) 

Curso de Desenho da Arte Floral 
(Destinado à 39ª Competição Mundial de Aptidão Profissional ) 5 5 第二期花藝導師培訓課程 
2° Curso de Formação de Formadores de Arte Floral 28 26 其他行業 

Outros sectores 
2 

澳門飲食業聯合商會 
Associação dos Proprietários de 

Restaurantes de Macau 

西廚烹飪強化培訓課程 
(為第四屆穗港澳青年技能競賽而設) 
Curso Intensivo de Culinária Ocidental 
(Destinado à 4ª Competição de Aptidão Profissional entre os Jovens 
de Guangzhou, Hong Kong e Macau) 3 

50 
3 

45 

ISS 澳門服務公司 
ISS Macau Service Limited 

第一期清潔員培訓課程 
1° Curso de Empregados de Limpeza 

47 42     小計小計小計小計 Subtotal        5,536 4,392                     
….. // ….. 
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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.°°°° 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 

 工商業 
Indústria e 
Comércio 

3 
澳門工會聯合總會 

Associação Geral dos Operários de 
Macau 第十八期辦公室實務初級課程 

18° Curso Inicial de Práticas Administrativas 22 

92 課程進行中 並延續至
2007 年 

Cursos a serem 
ministrados e que 
continuam em 2007 

第四十五期電腦基礎知識課程 
45° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 第四十八期電腦基礎知識課程 
48° Curso de Conhecimentos Básicos de Informática 35 建造業 

Construção Civil 
1 

戒毒康復協會 
Associação de Reabilitação 

dosToxicodependentes de Macau 

焊接及噴涂課程 
Curso de Soldadura e Pintura 

7 7 工程維修業 
Serviços de 
Manutenção 

1 
澳門電業工會 

Associação de Empregados de Lojas 
de Artigos Eléctricos de Macau 第五期基礎電工進修課程 

5° Curso de Aperfeiçomamento para Electricistas Iniciais 30 30 物業管理業 
Administração de 
Propriedade 

1 

房屋局/物業管理業商會/ 香港職業訓練局 
Instituto de Habitação/Associação de 
Administração de Propriedades de 

Macau/Hong Kong Vocational Training 
Council 

第一期物業管理專業技術人員培訓課程 
1° Curso de Técnicos Especialistas em Administração de 
Propriedades 

40 40 花藝行業 
Arte Floral 

1 
澳門花藝設計師學會 

Associação de Academia de Arranjos 
Florais (Macau)  花藝實踐進階課程 

(第三十九屆世界職業技能競賽強化培訓課程系列之一) 

Formação Intensiva para a 39ª Competição Mundial de Aptidão 
Profissional – Avanço da Arte Floral 5 5 總計總計總計總計    Total    167         5,710  

 
 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 2006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 2006 segundo a área do 

curso (%) 

工商業
 Indústria e Comércio

38%

花藝行業
Arte Floral

2%

物業代理業
Mediação Imobiliária

8%

工程維修業
Serviços de Manutenção

2%運輸業
Transportes

5%建造業
Construção Civil

4%其他行業
Outros Sectores

1%

博彩業
Jogo

22%

物業管理業
 Administração de

Propriedades

12%個人護理業
Serviços Pessoais

2%會展業
Convenções e

Exposições

4%
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� 中壯年人士就業輔助培訓計劃中壯年人士就業輔助培訓計劃中壯年人士就業輔助培訓計劃中壯年人士就業輔助培訓計劃  � Plano de Formação de Apoio ao Emprego 

Destinado a Indivíduos de Meia Idade  
   中壯年人士就業輔助培訓計劃是職業培訓廳於 2006年推出的一個嶄新培訓模式，目的是一方面透過培訓課程，提升中壯年人士的職業技能，協助他們就業或轉到較高薪酬之工作；另一方面，亦為了紓緩各行業人手緊缺的情況，令本澳人力資源得到充分利用。 

 O Plano de Formação de Apoio ao Emprego Destinado a 
Indivíduos de Meia Idade trata-se de uma nova modalidade 
da formação implementada em 2006 pelo DFP. Esta 
modalidade de formação tem por objectivo a elevação das 
habilitações técnicas desses indivíduos, para os apoiar na 
integração laboral ou mudarem para outro emprego com 
remuneração mais elevada e, por outro lado, atenuar a falta 
de mão-de-obra sentida em variados sectores, por forma a 
rentabilizar os recursos humanos de Macau. 

   為此，針對現時職位空缺較多的行業，如服務業、酒店餐飲業及工商業等，開辦了 98個課程，參加的學員共 2,779 名，其中 72 個課程已完結，完成課程的學員共有 1,495 名。 

 Tendo isso em conta, foram organizados 98 cursos para os 
sectores onde se registaram mais ofertas de emprego, 
designadamente o de serviços, restauração em hotéis, 
indústria e comércio, e outros, tendo contado com a 
participação de 2,779 indivíduos. De entre os 98 cursos, 78 já 
terminaram, tendo 1,459 formandos concluído o curso.  

 
 表表表表 8 - 2006年度之中壯年人士就業輔助培訓計劃年度之中壯年人士就業輔助培訓計劃年度之中壯年人士就業輔助培訓計劃年度之中壯年人士就業輔助培訓計劃的課程的課程的課程的課程及學員人數及學員人數及學員人數及學員人數 

QUADRO 8 – Acções de formação para o apoio à colocação da população activa com idade avançada e número de 
formandos em 2006 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    
Nº 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    
Nº 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    
Formandos que concluíram o 

curso    飲食業 
Restauração 

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

中式侍應課程(第一至七期) 

Curso de Empregados de Mesa de Cozinha Chinesa 
(1.° - 7.° cursos) 

203 132 廚務助理課程(第一至八期) 

Curso de Auxiliares da Cozinha (1.° - 8.° cursos) 
231 180 工商業 

Indústria e Comércio 26 

文職助理課程(第一至十七期) 

Curso de Auxiliares de Escritório (1.° - 17.° cursos) 
510 371 社團助理課程(第一至九期) 

Curso de Auxiliares de Associações 
(1.° - 9.° cursos) 

269 187 個人護理業 
Serviços Pessoais 18 

初級美容課程(第一至十八期) 

Curso Inicial de Esteticista (1.° - 18.° cursos) 
432 348 酒店業 

Hotelaria 
13 

酒店房務課程(第一至十二、十六期) 

Curso de Serviços de Quarto 
(1.° - 12.° e 16.° cursos) 

378 277 小計小計小計小計 Subtotal    2,023 1,495 飲食業 
Restauração 

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

中式侍應課程(第八期) 
Curso de Empregados de Mesa de Cozinha Chinesa 
( 8.° cursos) 30 課程進行中 並延續至 2007 年 

Cursos a serem ministrados e que 
continuam em 2007 廚務助理課程(第九至十期) 

Curso de Auxiliares da Cozinha (9.° - 10.° cursos) 60 工商業 
Indústria e Comércio 17 

文職助理課程(第十八至二十三期) 

Curso de Auxiliares de Escritório (18.° - 23.° cursos) 180 社團助理課程(第十至二十期) 

Curso de Auxiliares de Associações 
(10.° - 20.° cursos) 330 個人護理業 

Serviços Pessoais 6 

初級美容課程(第十九至二十二期) 

Curso Inicial de Esteticista (19.° - 22.° cursos) 96 酒店房務課程*(第十四至十五期) 

Curso de Serviços de Quarto (14.° e 15.° cursos) 60 總計總計總計總計    
Total 

98         2,779         
*第十三期課程延至 2007 年開辦 
*O 13º curso só terá início em 2007. 
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 是次計劃不設任何學歷的門檻，且失業或在職人士也可報讀。此外，考慮到現時人力資源短缺情況嚴重，一般而言，僱主只要求入職者有初級入門技能，其後再提供培訓，故是次計劃採用單元制，課程內容主要教授職位所需之最基本知識，因此課時短，以一至兩個月為限，讓學員能盡早投入工作。 

Este Plano não estabelece limites de habilitações 
lilterárias, sendo também permitida a participação quer dos 
desempregados quer dos trabalhadores efectivos. Além 
disso, tendo em conta a actual gravidade da falta de 
recursos humanos, os empregadores, em geral, exigem 
apenas aos candidatos o domínio de técnicas básicas, 
proporcionando-lhes posteriormente formação, pelo que 
este Plano utiliza o regime de módulo singular, leccionando 
no curso somente os conhecimentos básicos necessários, 
portanto, a duração do curso é curta (1 a 2 meses no 
máximo), para permitir, com a maior brevidade, a 
integração laboral dos formandos. 

  是項培訓計劃學費全免，每人最多可入讀三項課程。而為鼓勵中壯年人士入讀有關課程，年齡達 35 歲且出席率達 70%之學員，於課程期間可獲發放交通津貼每小時澳門幣 10元，並按學員實際出席時數計算。 

Este Plano é gratuito, sendo permitido, no entanto, a cada 
indivíduo a participação em 3 cursos. A fim de incentivar os 
indivíduos de meia idade a participarem nesse Plano, é 
atribuído, durante o período de formação, o subsídio de 
transporte de $10 patacas por hora a cada formando com 
idade superior a 35 anos, cuja taxa de frequência seja 
superior a 70%, sendo calculado conforme o número de 
horas presentes concretamente. 

 
 
� 再培訓再培訓再培訓再培訓 � Formação na modalidade de Reconversão 
  再培訓課程的主要目的是使失業人士能獲得一技傍身，提升競爭能力，建立自信，並重新投入勞動市場。 Os cursos na modalidade de Reconversão têm como 

objectivo permitir aos desempregados o domínio de 
aptidões profissionais, o aumento da sua capacidade de 
concorrência, a criação de auto-confiança e a sua 
reintegração no mercado de trabalho. 

  於 2006年，職業培訓廳共開辦了 10個再培訓課程，參加學員共 174位，與 2005年相比，減少了 8個課程，參與的學員人數亦減少 44.6%，這是由於市民對再培訓課程之需求下降。 

Em 2006, o DFP ministrou 10 cursos de Reconversão, ou 
seja, menos 8 cursos do que o ano de 2005, tendo 174 
indivíduos recebido formação, representando uma redução 
de 44.6% face ao ano transacto, devido à diminuição da 
necessidade desses cursos por parte da população.  

 
 表表表表 9 - 2005/2006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 9 – Relação entre o número de cursos na modalidade de Reconversão e de formandos em 2005/2006   2005 年年年年    
Ano 2005 

2006 年年年年    
Ano 2006 

2006 年與年與年與年與 2005 年之比較年之比較年之比較年之比較    
Comparação entre 2005 e 2006 

 (%) 課程數目課程數目課程數目課程數目        
Nº de cursos    18 10 -44.4 學員人數學員人數學員人數學員人數    

Nº de formandos    314 174 -44.6 
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 表表表表 10 - 2006年度再培訓課程及學員就業情況年度再培訓課程及學員就業情況年度再培訓課程及學員就業情況年度再培訓課程及學員就業情況* 

QUADRO 10 – Cursos de Reconversão concluídos em 2006 e situação de emprego dos formandos* 

課程範疇課程範疇課程範疇課程範疇    
Áreas 

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

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

學員人數學員人數學員人數學員人數    
Nº de 

formandos 

完成課程完成課程完成課程完成課程    學員人數學員人數學員人數學員人數    
Nº 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    即時就業即時就業即時就業即時就業    
Formandos que 
conseguiram 
emprego 

imediato apóóóós 
conclusão do 

curso 

因就業因就業因就業因就業    而退學人而退學人而退學人而退學人數數數數    
Nº de 

desistências 
dos cursos 
por terem 
conseguido 
emprego    人數人數人數人數    

Nº 
比率比率比率比率    

Taxa(%)    工程維修業 
Serviços de 
Manutenção 

社會保障基金 
Fundo de Segurança Social 

第九期家用及工業製冷課程 
9.o Curso de Frio Doméstico e Industrial 20 16 13 81.3  3 第二期居室美化裝飾課程 
2.° Curso de Decoração de Interiores das 
Habitações 20 16 3 18.8  1 第三期居室美化裝飾課程 
3.° Curso de Decoração de Interiores das 
Habitações 20 18 1 5.6 1 飲食業 

Restauração 

工會聯合總會 社會保障基金 
Associação Geral dos 

Operários de Macau e Fundo 
de Segurança Social 

第六期餐飲侍應培訓課程 
6.° Curso de Empregados de Mesa para 
Restaurantes 20 19 6 31.6  0 第七期餐飲侍應培訓課程 
7.° Curso de Empregados de Mesa para 
Restaurantes 20 16 6 37.5  4 運輸業 

Transportes 

公共運輸專業協會 社會保障基金 
Associação do Sector 

Profissional de Transportes 
Colectivos de Macau e Fundo 

de Segurança Social 

第一期重型客車司機培訓課程 
1.° Curso de Motoristas de Veículos 
Pesados de Passageiros 

10 7 5 71.4  0 

其他行業 
Outros 
Sectores 

弱智人士家長協進會 社會保障基金 
Associação dos Familiares 

Encarregados dos Deficientes 
Mentais de Macau e Fundo de 

Segurança Social 園藝工作隊(進階)課程 
Curso de Equipa de Jardinagem (Nível 
avançado) 12 10 3 30.0  0 弱智人士服務協會 社會保障基金 

Associação de Apoio aos 
Deficientes Mentais de Macau 
e Fundo de Segurança Social 手織機進階課程 

Curso de Máquina Manual de Tecelagem 
(Nível avançado) 12 12 0 0.0  0 書籍釘裝課程 
Curso de Encadernamento 10 10 0 0.0  0 小計小計小計小計 Subtotal 144 124 37 29.8  9 個人護理業 

Serviços 
Pessoais 

婦女聯合總會 社會保障基金 
Associação das Mulheres 
Democráticas e Fundo de 

Segurança Social 

第四期專業美容師課程 
4.° Curso de Esteticista Profissional 30 

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

2007 總計總計總計總計 Total    174                 
 

* 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. 
 
 職業培訓廳一直關注弱勢社群之需要，在開辦的 10 個再培訓課程中，有 3個是為殘障人士而設的培訓課程。 Tendo em conta as camadas desfavorecidas, o DFP 

organizou 10 cursos em regime de reconversão, sendo 3 
destinados aos deficientes.  
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 這 10個再培訓課程中，9個已完結，參與的學員共 144名，其中 124 名完成課程(86%)，即時就業的有 37 名
(29.8%)，有關數字較為偏低的原因是大部份學員均為年齡較大，且學歷較低的失業人士，屬較難就業群體。至於待業的學員，則由本局就業廳安排及跟進其就業情況。 

De entre os 10 cursos em regime de Reconversão, 9 foram 
concluídos, tendo contado com a participação de 144 
formandos, dos quais 124 concluíram o curso, tendo 37 
(29.8%) conseguido emprego imediato; este número 
relativamente baixo deveu-se à idade avançada e baixa 
escolaridade da maioria dos formandos que eram 
desempregados e pertencentes ao grupo de indivíduos de 
difícil colocação. Quanto aos formandos que ainda 
aguardavam emprego, o Departamento de Emprego tomou 
as devidas diligências para dar acompanhamento à 
situação do emprego.  

  在再培訓課程中，以工程維修業課程之即時就業率較為理想，主要原因是酒店及博彩業的大型設施對後勤維修員有很大之需求，有利於此類課程之學員就業。 
 

De entre os cursos integrados na modalidade de 
reconversão, o que obteve a mais alta taxa de colocação 
foi o destinado ao sector de obras de reparação, isto 
devido ao aumento da necessidade de pessoal logístico 
para a prestação de serviços de reparação e manutenção 
nos estabelecimentos hoteleiros e nas instalações de 
grandes dimensões dos casinos, o que favoreceu a 
integração laboral dos formandos.  

 

� 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 que 
necessitavam de instalações para a realização de 
formação ou exames. 

 表表表表 11 - 2006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機構提供場地進行培訓機構提供場地進行培訓機構提供場地進行培訓、、、、考核考核考核考核及及及及活動統計活動統計活動統計活動統計 
QUADRO 11 – Cedência de instalações a empresas/instituições 

para a realização de acções de formação, exames ou actividades em 2006 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/ Avaliação    活動數目活動數目活動數目活動數目    
Nº de actividades    參與人數參與人數參與人數參與人數    

Nº de participantes    澳門資訊科技教育學會 澳門生產力暨科技轉移中心 
Associação para a Educação de Tecnologia 
Informática de Macau 
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 4 34 行政暨公職局 

Direcção dos Serviços de Administração e Função  
Pública 英語傳意技巧課程 

Curso de Técnicas de Comunicação 
em Inglês 1 21 本局轄下勞動監察廳 

Departamento de Inspecção do Trabalho da DSAL 考核 
Exames 2 58 本局轄下職業安全健康廳 

Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional 
da DSAL 

建造業職安卡課程 
Cartão de Seg. Ocup. na construção 

civil 13 390 本局轄下就業廳 
Departamento de Emprego da DSAL  建築工人招聘會 

Sessão de recrutamento de 
trabalhadores da construção civil 

1 248 本局轄下勞動監察廳、就業廳及職業培訓廳 
Departamento de Inspecção do Trabalho, 
Departamento de Emprego e Departamento de 
Formação Profissional da DSAL 外地僱員勞務合同講解會 

Sessão de esclarecimento sobre o 
contrato de trabalho com trabalhadores 

não residentes 51 2,163 金融情報辦公室 
Gabinete de Informação Financeira 

考核 
Exame 

1 60 澳門工會聯合總會 
Associação Geral dos Operários de Macau 飲食業課程 

Cursos de Restauração 
6 120     總數總數總數總數    

Total    79 3,094 
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 本局自 2006年 6 月開始，專為在澳門工作之建造業外地僱員舉行“外地僱員勞務合同講解會”。有關之講解會由本局勞動監察廳、就業廳及職業培訓廳共同負責。 

A partir de Junho de 2006, a DSAL tem organizado 
“sessões de esclarecimento sobre o contrato de trabalho 
com trabalhadores não residentes”, destinadas 
exclusivamente aos TNR’s que laboram na construção civil 
em Macau. As sessões de esclarecimento foram 
desenvolvidas, pelo Departamento de Inspecção do 
Trabalho, Departamento de Emprego e Departamento de 
Formação Profissional destes Serviços.   與 2005年相比，為企業/機構提供場地進行的培訓、考核及其他活動，無論數目或參與人數均大幅上升，主要原因是職業培訓廳於 2006 年度與其他團體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。 

Em comparação com o ano de 2005, verificou-se, em 
2006, um aumento significativo quer no número de 
instalações cedidas para a realização de acções de 
formação, exames ou outras actividades, quer no de 
participantes dos cursos. Este aumento deveu-se 
principalmente ao acréscimo do número de cursos em 
regime de aperfeiçoamento coorganizados com outras 
associações, portanto, o DFP conseguiu disponibilizar as 
suas instalações para as empresas/instituições que delas 
necessitavam.  

 
 表表表表 12 – 2005/2006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 12 – Cedência de instalações a empresas/instituições 
para a realização de acções de formação ou exames no ano lectivo de 2005/2006    2005 年年年年    

Ano 2005 
2006 年年年年    
Ano 2006 

2006 年與年與年與年與 2005 年之比較年之比較年之比較年之比較    
Relação entre 2005 e 2006(%) 活動數目活動數目活動數目活動數目        

Nº de acções    13 79 +507.7 參與人數參與人數參與人數參與人數        
Nº de participantes    928 3,094 +233.4 

 

 

 

� 技能鑒定技能鑒定技能鑒定技能鑒定  � Avaliação Técnica 
   為配合特區政府逐步健全職業技能鑒定制度，積極推廣職業和專業資格認證的施政方針，職業培訓廳已初步完成草擬有關職業技能證明制度的法規，並經多方諮詢及收集意見後，現階段正深入分析及繼續跟進。職業技能證明制度是一個自願性參與之職業技能測試機制，向達到某一職業技能級別的人士發給職業技能證明文件，以證明其技能水平。 

  Tendo em conta o aperfeiçoamento gradual do regime de 
avaliação técnica por parte do Governo da RAEM e a 
promoção activa das linhas de acção governativa no que 
respeita à certificação da qualificação profissional, o DFP 
concluiu a elaboração da proposta de lei sobre o Regime da 
Certificação da Qualificação Profissional, encontrando-se, 
neste momento, a proceder a análises e ao acompanhamento, 
após consulta dos parceiros sociais e recolha de opiniões. O 
Regime de Certificação da Qualificação Profissional consiste 
num mecanismo de testes de aptidões profissionais, cuja 
participação é voluntária sendo atribuído um documento 
comprovativo da qualificação profissional aos indivíduos que 
atingiram determinado nível de aptidão profissional.    

   正在草擬之職業技能證明制度共分五個技能級別，分別是初級、中級、高級、技師及高級技師。在多個開展了諮詢工作之工種中，有 9個已於 2006年與相關業界團體就技能測試之準則、範圍及評分標準達成共識。 

 O Regime de Certificação da Qualificação Profissional, cuja 
minuta está a ser elaborada, classifica as aptidões em 5 níveis: 
qualificação inicial, intermédia e alta, técnico e técnico 
especialista. Das variadas consultas sobre categorias 
profissionais efectuadas, em 2006 conseguiu-se chegar a 
consenso, com as respectivas associações, relativamente às 
regras, ao âmbito e aos padrões de avaliação para 9 
categorias profissionais. 
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 職業技能測試包括理論測試及操作考核兩部份，而配合理論測試而開發的技能鑒定測試綜合管理系統，經多次模擬測試後，基本已達到預期目標，待有關法規頒佈後便可即時投入運作，以電腦化及自動評分方式為參與技能測試者提供高效及便捷的理論測試。  

 Os testes de qualificação profissional compreendem testes 
teóricos e práticos. Após vários ensaios, o sistema de gestão 
dos testes de avaliação técnica adaptado aos testes teóricos 
atingiu o objectivo pretendido, sendo que, após a publicação 
do respectivo diploma, poderá entrar imediatamente em 
funcionamento e proporcionará aos participantes, eficaz e 
rapidamente, os testes teóricos segundo um método 
computarizado e de classificação automática. 

   

2006 年為職業技能鑒定而開展籌備或進行諮詢之工種有 11個，包括： 
 

� 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 
� 推土機操作員 
� 初級維修電工 
� 初級汽車維修工 
� 初級空調製冷工 
� 物業中介人 

 Em 2006, os trabalhos preparatórios e de consulta sobre a 
avaliação técnica foram desenvolvidos para as seguintes 11 
categorias profisionais: 

�  Operador de Grua Móvel com Lagartas (Braço Fixo) 
�  Operador de Grua Móvel com Rodas (Braço Hidráulico) 
�  Operador de Grua Fixa 
�  Operador de Veículo de Elevação 
�  Operador de Máquina de Transporte de Terras 
�  Operador de Máquina de Escavação 
�  Operador de Máquina de Terraplenagem 
�  Electricista de qualificação inicial 
�  Mecânico de Automóvel (inicial) 
�  Técnico de Ar-condicionado e Aparelhos de Refrigeração 

(inicial) 
�  Mediador Imobiliário 

   上述 11個工種當中，有 7個工種在 2006年出版了技能測試題庫彙編，加上 2005年印製之刊物，已共有
9個工種之技能測試題庫輯錄成書，供業界從業員免費索閱或從勞工事務局網頁下載，從而為從業員提供温故知新的途徑，同時，亦為稍後推出的技能測試作前期準備。 

 De entre as 11 categorias profissionais acima referidas, 7 
publicaram, em 2006, a compilação da base de perguntas dos 
testes de qualificação que, acrescida das publicações editadas 
em 2005, perfazem, neste momento, um total de 9 categorias 
profissionais com a respectiva compilação. Esta publicação é 
oferecida gratuitamente para a população alvo. A versão 
electrónica está à disposição na Homepage da DSAL, cuja 
leitura e download são gratuitos. O livro de perguntas de testes 
é um meio de revisão para a população alvo. A sua publicação 
é a fase preparatória do teste das aptidões profissionais.   

   為使現有資源得以充分利用，職業培訓廳於望廈和威雄的培訓場地設置汽車維修工及空調製冷工技能測試操作考核考場，而本局的專業導師及助教人員亦為考核作出準備，自行製作了多個多功能工作架，以及把已廢置之輕型汽車改裝為考核用之設備。  Tendo em vista a plena rentabilização dos actuais recursos, o 
DFP dispõe, no Centro de Formação do Bairro Social de Mong 
Há e Furama, de instalações para exames de qualificação de 
mecânicos de automóveis e de técnicos de ar-condicionado e 
de aparelhos de frio, tendo os formadores profissionais destes 
Serviços e respectivos auxliares efectuado as devidas 
preparações para os exames, construindo estantes 
polivalentes e alterando os automóveis ligeiros sem uso para 
servirem de equipamento nos exames. 

 
 
� 第四屆穗港澳青年技能競賽第四屆穗港澳青年技能競賽第四屆穗港澳青年技能競賽第四屆穗港澳青年技能競賽 � 4ª Competição de Aptidão Profissional entre os 

Jovens de Guangzhou, Hong Kong e Macau 
  「第四屆穗港澳青年技能競賽」是由香港職業訓練局主辦，廣州市勞動和社會保障局及澳門勞工事務局協辦，目的是通過競賽促進三地職業培訓的交流與發展。 

A Competição de Aptidão Profissional entre os Jovens de 
Guangzhou, Hong Kong e Macau trata-se de um evento 
organizado pelo Hong Kong Vocational Training Council, em 
colaboração com Guangzhou Labour and Social Security 
Bureau e a DSAL, com o objectivo de promover, através de 
competições, o intercâmbio e o desenvolvimento da formação 
profissional destas três regiões. 
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   是次競賽於 2006年 11月 4日至 5日舉行，競賽項目包括〝機電一體化〞、〝西式烹調〞、〝電氣系統安裝〞、〝美容護理〞及〝網頁設計〞，三地共有 45位青年選手參賽。 Essa Competição, realizada no período de 4 e 5 de 

Novembro de 2006, compreendeu as especialidades de 
Mecatrónica, Culinária Ocidental, Instalações Eléctricas, 
Tratamento de Beleza e Desenho de Homepage, e contou 
com a participação de 45 jovens das três regiões. 

  本澳派出了 15名青少年選手及 15名項目專家參加。所有青少年選手均是從本地區選拔賽中脫穎而出的精英，再經過一系列之強化訓練後代表澳門出賽。在競賽中澳門選手於〝機電一體化〞項目中取得第一名、〝西式烹調〞項目取得第二名、〝電氣系統安裝〞及〝美容護理〞項目取得第三名，成績亦算理想。 

A delegação de Macau, composta por 15 especialistas e 15 
jovens seleccionados nas provas eliminatórias locais, 
recebeu uma formação intensiva antes de representar 
Macau nesta competição, tendo o concorrente de 
Mecatrónica sido o 1° classificado nessa especialidade, 
enquanto, o de Culinária Ocidental foi classificado em 2° 
lugar e os de Instalações Eléctricas e Tratamento de Beleza 
em 3° lugar, sendo resultados positivos. 

  是次競賽給予三地專家一個技術交流的機會，讓他們可對鄰近區域的職業技能水平作進一步了解，同時，亦為三地年輕人提供一個比試技能的平台，藉以提升自身的技術水平，擴闊視野，為將來在行業之發展打穩基礎。 Esta Competição deu uma oportunidade de intercâmbio aos 
especialistas das 3 regiões, permitindo-lhes uma melhor 
compreensão do nível de qualificação profissional da região 
vizinha; por outro lado, serviu de plataforma de competição 
para os jovens das 3 regiões , para elevar o nível de 
aptidões, alargar a sua visão e formar uma base forte para o 
futuro desenvolvimento da sua carreira.  

 於競賽閉幕式上，同時亦舉行了「第五屆穗港澳青年技能競賽」簽約儀式，在三地團長見證下，確定了下屆競賽將於 2008年在廣州舉行。 

 Na cerimónia de encerramento da competição, também foi 
assinado, sob o testemunho dos chefes das três delegação,  
o acordo sobre a “5ª Competição de Aptidão Profissional 
entre os Jovens de Guangzhou, Hong Kong e Macau”, 
assegurando a realização da próxima competição, em 2008, 
na cidade de Guangzhou. 

   

 

� 2006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 2006 
  
� 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. 往上海拜訪〝上海市高級技工學校〞 1. Visita à “Escola de Técnicos Superiores da Cidade de 

Xangai”. 
  
2. 往香港參觀髮型培訓學校及相關設備供應商 2. Deslocação a Hong Kong para a visita à “Escola de 

Formação de Cabeleireiros” e fornecedoras dos 
respectivos equipamentos. 

  
3. 參加〝世界職業技能競賽〞於澳洲舉行的 2006年度會員大會 

3. Participação na assembleia geral da “Competição 
Mundial de Aptidão Profissional de 2006”, na Austrália. 

  
4. 參加〝 第二屆兩岸四地公共管理學術研討會 〞 4. Participação no “Seminário sobre a Administração 

Pública da China Continental, Hong Kong e Macau”. 
  

5. 出席在新加坡舉行之國際職業技術教育會議 5. Participação na “Reunião Internacional sobre o Ensino 
de Técnicas Profissionais”, realizada em Singapura.   

  

6. 出席 21世紀公共行政機遇與桃戰研討會 6. Participação no Seminário sobre Oportunidades e 
Desafios da Administração Pública no Século XXI. 

  

7. 參觀珠海市中合職業培訓學校 7. Visita à Escola de Formação Profissional de Zhonghe de  
Zhuhai. 
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8. 出席於北京舉行之〝第三屆博彩產業與公益事業國際學術研究會〞 

8. Participação no “3° Seminário Internacional sobre a 
Indústria do Jogo e Assuntos de Utilidade Pública”, 
realizado em Pequim. 

  
9. 安排〝 第一期翡翠鑑定專業培訓課程〞學員到雲南中緬邊境進行考察 

9. Visita de estudo dos formandos do “1° Curso de 
Autenticação Profissional de Jades Verdes” à Província 
de Yunnan junto à fronteira entre China e Birmânia. 

  
  
� 接待訪客接待訪客接待訪客接待訪客 � Recepção de Visitantes 
  
1. 接待澳門金業同業公會代表到訪 1. Visita dos representantes do Grémio dos Ourives de 

Macau. 
  
2. 接待世界職業技能競賽英國官方代表 2. Visita da delegação oficial da Inglaterra da Competição 

Mundial da Aptidão Profissional. 
  
3. 接待澳門聖公會社會服務處代表  3. Visita da subunidade de Serviços Sociais da Sheng Kung 

Hui de Macau. 
  
4. 接待廣州蒙妮坦職業培訓學院院長 4. Visita do director do Instituto de Formação Profissional 

de Monita de Guangzhou. 
  
5. 接待廣州市勞動和社會保障局巡視員 5. Visita de inspectores dos Serviços de Trabalho e 

Segurança Social da Cidade de Guangzhou.  
  
6. 接待上海市高級技工學校代表團 6. Visita da delegação da Escola de Técnicos Superiores 

da Cidade de Xangai. 
  
7. 接待工聯北區綜合服務中心之代表 7. Recepção dos representantes do Centro de Serviços 

Comunitários da zona norte da Associação Geral dos 
Operários de Macau. 

  
8. 接待澳門電台新聞部之代表 8. Recepção dos representantes do departamento de 

notícias da Rádio Macau. 
  
9. 接待聖公會澳門青年領袖發展中心之代表 9. Visita dos representantes do Centro de Desenvolvimento 

da Chefia Juvenil da Sheng Kung Hui de Macau. 
  
10. 接待澳門電力股份有限公司之代表 10. Visita da delegação da Companhia de Electricidade de 

Macau. 
 

� 宣傳宣傳宣傳宣傳 / 推廣推廣推廣推廣  � Divulgação / Promoção 
  
1. 為以下人士舉辦學徒培訓講座 
� 同善堂中學師生 
� 本局與澳門工會聯合總會合辦之培訓課程的學員 

1. Seminários sobre a Formação em Regime de 
Aprendizagem destinados aos seguintes indivíduos: 

� Professores e alunos da Escola Tong Sin Tong 
� Formandos dos cursos co-organizados pela DSAL e 

Associação Geral dos Operários de Macau 
   
2. 傳媒訪問 
� 華僑日報 
� 新生代雜誌 
� 澳門電台 

2. Entrevistas das imprensas: 
� Jornal “Va Kio” 
� Revista “Nova Geração” 
� Rádio Macau 

  
3. 宣傳項目 
� 報章廣告 
� 網上廣告 
� 派發宣傳單張 
� 街頭廣告板 

3. Divulgação de actividades: 
� Anúncios nos jornais 
� Anúncios na Internet 
� Distribuição dos panfletos 
� Fixação de anúncios nos placares das ruas 
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� 學員活動學員活動學員活動學員活動  � Actividades com Formandos 
  
1. 舉辦新春聯歡會  1. Festejos do Ano Novo Chinês. 
  
2. 舉辦秋季燒烤活動 2. Um piquenique de Outono. 
  
3. 舉辦宿營活動 3. Actividades recreativas no exterior.   4. 參與飛鷹計劃 4. Participação no Plano de Águia Voadora.   5. 每月體育活動 5. Actividades desportivas mensais.   6. 出席民政總署〝預防禽流感講座之認識候鳥與家禽〞講座 6. Participação no “Seminário sobre Prevenção de Gripe 

das Aves – Conhecer os Pássaros e Aves”, organizado 
pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.   7. 出席就業講座 7. Participação no Seminário de Emprego. 

  
8. 出席澳門電力股份有限公司〝職業講解會〞 8. Participação na “Sessão de Esclarecimento de 

Profissões”, organizada pela Companhia de 
Electricidade de Macau.   9. 觀摩第十一屆 〝21 世紀‧澳門之星杯〞全國英語演講比賽總決賽 9. Visita de estudo às provas finais do “11° Concurso 
Nacional de Discurso em Inglês do Século XXI – Taça 
de Macau”. 

 
 
� 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 de Pessoal Interno 
   在提升人力資源素質上，職業培訓廳鼓勵導師積極參與進修，並支持導師考取國家職業資格證書，在 2006年導師們分別考取了如下證書： 

� 維修電工(一級/高級技師)職業資格證書 
� 汽車維修工(二級/技師)職業資格證書 
� 電氣自動化技術「應用雙師型教師」專業培訓  證書 
 

 Para elevar a qualificação de recursos humanos, o DFP 
incentivou os seus formadores a participarem nos cursos de 
aperfeiçoamento e nos exames para a certificação da 
qualificação profissional a nível nacional. Em 2006, os 
formadores obtiveram os seguintes tipos de certificação: 

� Certificado de qualificação profissional de Electricista  
(nível I/técnico superior)  

� Certificado de qualificação profissional de Mecânico de 
Automóvel (nível II/técnico) 

� Certificado de formação profissional de técnico de 
automação eléctrica (formador com conhecimentos teóricos 
e práticos) 

   另外，職業培訓廳亦安排了四位導師參加由德國FESTO公司主辦的機電一體化技術  — 模組化生產系 統
(Modular Production System)的培訓課程；而電氣裝置課程教學人員亦完成了酒店電氣控制及邏輯編程控制
(Program Logic Control)技術培訓課程。 

 O DFP tomou as devidas diligências, permitindo a 
participação de 4 formadores no Curso de Mecatrónica – 
Sistema de Produção Modular (Modular Production System) 
ministrado pela empresa alemã FESTO; o pessoal 
pedagógico do Curso de Electricidade de Instalação concluiu 
o Curso de Controlo Eléctrico de Programação Lógica do 
Hotel (Program Logic Control)  
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 為配合擬開辦之室內設計軟件應用技術課程，以提升本地裝修業從業員的技術水平及推動行業的可持續發展，職業培訓廳透過軟件代理商的協助，為 10名教職人員安排了 「圓方室內設計系統導師培訓課程」，在強化有關人員教學技巧的同時，亦深化對相關軟件應用技術的全面認識。其後，職業培訓廳選派 4 名人員赴廣州深造，冀能更全面地優化教學人員的技術水平及教學質素。 

 Em adequação ao curso técnico de aplicação de programas 
informáticos para decoração de interiores, que se pretende 
organizar para elevar o nível técnico dos trabalhadores 
residentes da área de decoração e promover o 
desenvolvimento sustentável desse ramo, foi organizado o 
“ Curso de Formador de Sistema de Desenho de Obras de 
Decoração de Interiores de Yuanfong”, destinado a 10 
formadores efectivos, para simultaneamente reforçar as 
técnicas pedagógicas e aprofundar os conhecimentos sobre 
as técnicas de aplicação dos respectivos programas 
informáticos. Posteriormente, o DFP enviou 4 pessoas a 
Guangzhou para aperfeiçoamento, na perspectiva de 
optimizar vastamente o nível técnico dos docentes e a sua 
qualidade pedagógica. 

 
 附錄附錄附錄附錄 1 -  為職業培訓課為職業培訓課為職業培訓課為職業培訓課程提供實習之機構程提供實習之機構程提供實習之機構程提供實習之機構  

Anexo 1 – Instituições que proporcionaram estágio dos 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 

 
力高汽車服務中心 
Iek Kou Motors Services Centre 

 
偉業達貿易行 
Vai Yip Tat Trading Co. Ltd. 

 
利馬汽車維修中心 
Resoma Motors Services Centre 

 
海洋汽車維修中心 
Oceano Services Centre 

 
日昇車行 
Iat Seng Automóveis 

 
新祥興車行 
Agência de Automóveis San Cheong Heng 

 
快富車行 
Five Auto Centre Acessórios para Automóveis 

 
利邁專業汽車服務中心 
Oficina de Reparação de Automóveis MIRR 

 
銘駿汽車服務中心 
Franky’s Motors Services Centre 

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

 
禮興車行 
Lai Heng Motors 

 
凌勵維修服務中心 
Ling Li Auto Services 

 
德建車行 
Tak Kin Motors 

 
宏益工程有限公司 
Vang Iek Engineering Limited 

 
寶馬澳門有限公司 
BMW Concessionaires (Macau) Ltd. 

  …//… 
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…//… 
 

酒店 
Hotelaria 

 
君怡酒店 
Hotel Grandview 

 
華都酒店 
Hotel Waldo 

 
假日酒店 
Hotel Holiday Inn 

 
皇家金堡酒店 
Hotel Casa Real 

 
總統酒店 
Hotel Presidente 

 
利澳酒店 
Rio Hotel 

 
英皇娛樂酒店 
Grand Emperor Hotel 

 
金龍酒店 
Hotel Golden Dragon 

 
維景酒店 
Grandeur Hotel 

 
帝濠酒店 
Empror Hotel 

 
麗景灣酒店 
Regency Hotel Macau 

電力、電子及通訊 
Electricidade, Electrónica e 

Telecomunicações 

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

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

 
科聯有限公司 
Imformation Union World Company 

 
視聽天地 
Av Depot Ltd. 

 
澳基網絡工程 
Obras de Network Okay 

 
致富燈光音響 
Artigos Eléctricos Chi Fu 

 
Cyber專業音響工程 
Artigos Audios “Cyber” 

 
安迪遜燈光音響工程 
Andyson Sound & Linghting Enginering Co. Ltd. 

 
利華達文儀行 
Agência Comercial “Lei Va Tat” 

 
迪高電子科技 
Artigos Eléctricos Tico 

 
金楓電業行 
Artigos Eléctricos Kam Fong 

 
裕寶工程澳門有限公司 
Yue Po (Macau) Engenharia Ltd. 

 
先科文儀數碼器材行 
Máquinas Digitais Avançadas Lda. 

 
國維電通訊器材行 
Goodwell Comm. & Elect. 

 
華訊電器行 
Loja Artigos Eléctricos Va Son 

 
船王電業 
Loja Artigos Eléctricos Sun Wong 

 
…//…
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…//… 
 電力、電子及通訊 

Electricidade, Electrónica e 
Telecomunicações 

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

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

 
殷理基洋行 
H. Nolasco & Cia., Lda. 

建造及裝修 
Construção e Decoração 

 
創先招牌工程 
Confecção Tabuleta Chong Sin 

 
寶揚工程有限公司 
Companhia de Engenharia Po Ieong Lda. 

 
聯美國際有限公司 
Luen Mei Engineering, Co., Ltd. 

 
捷誠裝修工程 
Decoração Chit Seng 

 
美基工程有限公司 
Mei Kei Engineering Co., Ltd. 

 
志聯裝修工程 
Decoração Chi Luen 

 
勝富工程 
Seng Fu Chong Sau Kong Cheng 冷凍及空氣調節 

Frio e Climatização 
 
嘉匯冷氣工程 
Kai Wui Engineering Co., Ltd. 服務 

Serviços 

 
澳門自來水有限公司 
SAAM – Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, SARL. 

 
盛世集團(機場) 
CESL Ásia, Investiment & Services, Ltd. (Aeroporto) 保安、防盜 

Segurança e combate a intrusos 

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

 
集寶澳門有限公司 
CHUBB 

 
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 
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勞動監察勞動監察勞動監察勞動監察  
INSPECÇÃO DO TRABALHO 
 
 

 
 根據勞工事務局之組織法規(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，以及第 60/89/M號法令核准之勞工稽查章程執行工作。 
 

Nos termos do diploma orgânico da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais (DSAL) (Regulamento Administrativo     
no 24/2004, de 26 de Julho), o Departamento da Inspecção do 
Trabalho (DIT) é a subunidade que desenvolve a sua actuação 
em conformidade com as atribuições que lhe são cometidas por 
este diploma, a Convenção nº 81 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e as normas consagradas no Regulamento 
da Inspecção do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei             
nº 60/89/M, de 18 de Setembro. 
 

2006年勞動監察廳開展以下工作： No ano 2006, a actividade desenvolvida pelo DIT 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，勞動監察廳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，此外還設有二十四小時服務的〝打擊非法工作之電話舉報〞 (電話:28338808)及諮詢服務熱線(電話:28400333) 。 

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 instalado o 
“Telefone de Combate ao Trabalho Ilegal” (Tel: 28338808) e a 
linha aberta informativa (Tel: 28400333) que funcionam 24 
horas por dia. 
 

2006年提供了 6,158次諮詢，次數較 2005年上升了
591.1%。 

Em 2006, o Informativo prestou informações 6,158 vezes, 
traduzindo um aumento de 591.1% 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 24.4%，其次為工資及強制性假日，分別佔 9.3%及 8.7%。 

 

O maior número de informações solicitadas pelos cidadãos 
incidiu sobre os despedimentos, representando 24.4%, 
seguindo-se os salários e os feriados obrigatórios, com 9.3% e 
8.7%, respectivamente. 

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

QUADRO 1 – 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 59 59 37 37 96 96 週假 Descanso Semanal 94 94         79        79 173 173 年假 Descanso Anual 112 112 57 57 169 169 強制性假日 Feriados Obrigatórios 319 362 214 214 533 576 工資 Salários 353 379 220 236 573 615 津貼 Subsídios 2 2 6 6 8 8 停工 Suspensões 112 112 99 99 211 211 解僱 Despedimentos 726 1,027 777 777 1,503 1,804 婦女的解僱 

(勞工法第 37條 ) 
Despedimento de mulheres 
(Art°37° da Lei Laboral) 

5 5 2 2 7 7 分娩假 Licença de Maternidade 13 13 10 10 23 23 童工 Trabalho de Menores 4 4 5 5 9 9 保險 Seguro 9 9 27 27 36 36 工作意外 Acidentes de Trabalho 209 209 143 143 352 352 職業病 Doenças Profissionais 7 7 7 7 14 14 向社會保障基金供款 Contribuições para o F.S.S. 0 0 34 34 34 34 工作合約及有關事項 Contrat.Trab./ Figuras Afins 218 218 126 126 344 344 結業 Encerramentos 53 53 53 53 106 106 雙糧 13o Mês 31 35 13 15 44 50 其他 Outros 407 407 1,516 1,516          1,923 1,923 總數總數總數總數  TOTAL 2,733 3,107 3,425 3,443 6,158 6,550 
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 僱員及僱主的諮詢總人次為 6,550，其中僱員佔

47.4%，僱主佔 52.6%。與 2005年的 915個諮詢總人次比較，2006年上升了 615.8%。 
 

O número total de indivíduos que consultaram o Informativo 
atingiu os 6,550, dos quais 47.4% eram trabalhadores e 52.6% 
empregadores, representando um aumento de 615.8% contra 
os 915 registados em 2005. 

  諮詢人次中不論僱員或僱主，均以〝建築〞和〝紡織、製衣及針織業〞這兩個行業為主，共佔總數的
38.2%。 

A maior parte das pessoas que solicitaram informações, quer 
trabalhadores quer empregadores, eram principalmente do 
sector da “Construção”, seguido pela “Indústria Têxtil, de 
Vestuário e Malhas”, representando no conjunto 38.2%. 

 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 681 499 1,180 不動產業務、租賃及向企業提供的服務 

Actividades Imobiliárias, Alugueres 
e Serviços Prestados às Empresas 

129 74 203 家傭 Trabalho Doméstico 52 129 181 教育 Educação 48 44 92 金融業務 Actividades Financeiras 7 3 10 醫療衛生及社會福利 Saúde e Acção Social                              11 7 18 建築 Construção  745 579 1,324 酒店業及同類場所 Hotelaria e Similares 434 188 622 批發及零售業 Comércio por Grosso e Retalho 74 241 315 運輸業 Transportes 43 61 104 旅遊業及旅行社 Agências de Viagens e Turismo 185 52 237 團體、社會及個人的其他服務 
Outras Actividades de Serviços 
Colectivos, Sociais e Pessoais 

53 65 118 彩票及其他博彩活動 Lotarias e Outros Jogos de Aposta 403 137 540 其他 Outros 242 1,364 1,606 總數總數總數總數    TOTAL 3,107 3,443 6,550 
 

� 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。2006年有 4,110名僱員作出 1,722宗投訴。 

Outro serviço prestado pelo Informativo é a aceitação de 
queixas dos trabalhadores que sentem os seus direitos 
postergados. Em 2006 foram apresentadas 1,722 reclamações 
por 4,110 trabalhadores. 

 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 – Queixas recebidas nos últimos cinco anos 
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 與 2005 年相比，投訴的僱員人數及投訴個案數目分別上升了 127.3%及 77.7%。 

 
Comparativamente ao ano 2005, verificou-se um aumento de 
127.3% e de 77.7% no número de trabalhadores reclamantes e 
no de queixas, respectivamente. 

 在受理的 1,722宗投訴中，共有 4,110名僱員(2,990名本地僱員和 1,120 名外地僱員)對一個或多個事項提出了
10,175 次的投訴。投訴的事項以工資、強制性假日及解僱為最多，分別佔總數的 17%，13.6%及 11.8%。 
 

Em 2006, foram recebidas 1,722 reclamações de 4,110 
trabalhadores (sendo 2,990 residentes e 1,120 não residentes), 
tendo incidido sobre um ou diversos assuntos, num total de 
10,175 incidências, de que se realçam pelo elevado número as 
relativas a Salários, Feriados Obrigatórios e Despedimentos, 
abrangendo 17%, 13.6% e 11.8%, 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 907 434 473 工資 Salários 1,730 726 1,004 解僱 Despedimentos 1,202 875 327 年假 Descanso Anual 391 373 18 週假 Descanso Semanal 710 516 194 強制性假日 Feriados Obrigatórios 1,384 1,201 183 婦女的解僱(第 37條) Desp. Mulheres (Art. 37°) 3 2 1 停工 Suspensões 734 389 345 工作證明書 Certificado de Trabalho 81 81 0 分娩假 Lic. Maternidade 3 3 0 保險 Seguro 48 24 24 工作衛生與安全 Higiene e Segurança no 
Trabalho 

22 2 20 工作意外 Acidentes de Trabalho 271 260 11 在社會保障基金登錄 Inscrição No F.S.S. 10 10 0 向社會保障基金供款 Contribuições para o F.S.S. 203 203 0 雙糧 13o Mês  459 458 1 住宿 Alojamento 235 0 235 職業介紹所 Agências de emprego 2 0 2 違反就業政策及勞工權 利綱要法 

Infracção à Lei de Bases 
da Política de Emprego e 
dos Direitos Laborais 

507 507 0 遣返費用 Despesas de Repatriamento 269 0 269 扣薪 Desconto Salarial  368 159 209 其他 Outros 636 221 415 總數總數總數總數    Total 10,175 6,444 3,731 

   投訴個案主要是為僱員追討金錢補償，且一如往年，對其他方面的權利，例如對工作的衛生與安全條件，仍然鮮有投訴。 

As reivindicações contidas nas queixas são sobretudo de 
carácter pecuniário, continuando a verificar-se, à semelhança 
dos anos anteriores, um desinteresse por outros direitos, tais 
como condições de higiene e segurança no local de 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 nas categorias profissionais onde 
facilmente ocorrem graves acidentes de trabalho, sensibilizando 
os trabalhadores sobre a higiene e segurança no trabalho, 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〝建築〞，佔
29.2%，其次為〝彩票及其它博彩活動〞以及〝紡織、製衣及針織業〞，分別佔 26.5%及 11%。 
 
 
 

 
2006 年本地及外地僱員之投訴人數，相對 2005 年的
1,351名及 457名，分別上升 121.3%及 145.1%。 

Analisando o sector onde os trabalhadores reclamantes 
laboravam, verificou-se que os do sector da “Construção” 
ocuparam a primeira posição com 29.2%, seguindo-se os das 
“Lotarias e Outros Jogos de Aposta” com 26.5%; em terceiro 
lugar, foram os do sector da “Indústria Têxtil, Vestuário e 
Malhas ” com 11%.  
 
Em 2006, o número de trabalhadores reclamantes, quer 
residentes, quer não residentes, aumentou 121.3% e 145.1%, 
respectivamente, contra os 1,351 e 457 registados em 2005. 

 
 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 280 173 453 非成衣製品製造業 Indústria Transformadora, com excepção 

da indústria de têxteis e vestuário 
18 0 18 電子及電器業 Indústria Eléctrica e Electrónica 1 0 1 建築 Construção                 612 590 1,202 酒店業及同類場所 Hotelaria e Similares 341 25 366 零售業 Comércio a Retalho 159 1 160 運輸業 Transportes 43 4 47 彩票及其它博彩活動 Lotarias e Outros Jogos de Aposta 1,046 44 1,090 旅行及旅遊社服務 Agências de Turismo e Viagens 7 0 7 桑拿及按摩 Sauna e Massagens 4 0 4 餐廳、酒樓、酒吧、飯堂及同類場所 

Restaurantes, Bares, Cantinas e Similares 93 17 110 教育 Educação 37 0 37 由第三者管理不動產 Administração de Imovéis por Conta de 
Outrem 

210 8 218 僱用傭人的家庭 Famílias com Empregados Domésticos  0 55 55 公共行政、防衛及強制性社會保障 
Administração Pública, Defesa e 
Segurança Social Obrigatória 

113 2 115 醫療衛生及社會福利 Saúde e Acção Social 7 1 8 其它 Outros 19 200 219 總數總數總數總數    Total 2,990 1,120 4,110 

 
 
 



2006200620062006                                                                                                                                            勞動監察廳勞動監察廳勞動監察廳勞動監察廳   ////    DITDITDITDIT 

   

 

45

 
 
� 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 
 
 
2006 年接受處理的個案共有 6,294 宗(包括勞資糾紛及工作意外申報)，加上 2006年 1月 1日仍待處理的 1,583  宗，合共有 7,877宗。 

No ano de 2006, o DIT recebeu 6,294 processos para 
tratamento (compreendendo conflitos laborais e participações 
de acidentes de trabalho) que, acrescidos aos 1,583 pendentes 
em 1 de Janeiro de 2006, perfazem um total de 7,877. 

  關於 2006年接受處理的 6,294宗個案，情況如下： O enquadramento dos 6,294 processos iniciados em 2006 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 ................................. 

 

 

 

 

2,344 

 
1,797 

 
2,153 

 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 

 

 

 

 

   5,400 

 

139 

 

755 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

2,369 

 

1,000 
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� 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. ........................................... 

 
1,521 

 

425 

 

384 

 

1,336 

 

760 

 

553 

 
 
 
� 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 
 
2006年完成的個案有 2,951宗，涉及 3,503名僱員，他們對一個或多個事項提出投訴或舉報，總數為
3,649項次。  
 
 

No ano de 2006, a Inspecção do Trabalho concluíu 2,951 
processos, tendo envolvido 3,503 trabalhadores que 
reclamaram ou participaram um ou mais assuntos, perfazendo 
um total de 3,649 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............................................. 

 

 

 

 

 

1,278 

 
808 

 

865 

 
 

 

 
2,536 

 
 

131 

            

284 
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 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 
已處理事項的次數已處理事項的次數已處理事項的次數已處理事項的次數 
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 

1,299 1,302 解僱  Despedimentos 370 766 工資  Salários 492 1,281 年假  Descanso Anual 194 393 強制性假日  Feriados Obrigatórios 280 722 週假  Descanso Semanal 228 484 社保供款 Contribuições para o F.S.S. 386 410 

 
 在已處理的事項中，本地僱員以工作意外申報所佔的人次最多，而外地僱員則以涉及工資的為主。 

De entre os assuntos tratados, os TR’s foram os que abrangeram 
o maior número de participações de acidentes de trabalho, 
enquanto os assuntos dos TNR’s estavam relacionados com os 
salários. 
 
 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 ( 選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字選取較重要的數字) 

GRÁFICO 3 - Trabalhadores abrangidos por assuntos (valores mais significativos) 
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 與 2005 年相比，完成個案及調查場所的數目分別上升 25%和 17.8%。 
 
 

Comparativamente ao ano de 2005, constatou-se um aumento de 
25% no número de processos concluídos e um aumento de 17.8% 
no número de estabelecimentos inspeccionados. 
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 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 
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� 查出的違法行為查出的違法行為查出的違法行為查出的違法行為 � Infracções verificadas 
 在完成個案所作的調查工作中，發現違法行為共涉及 3,934 名僱員(人次 )，數字較 2005 年的 3,195人次上升了 23.1%。  

Na actividade inspectiva desenvolvida nos processos 
concluídos, foram detectados no total 3,934 trabalhadores 
infractores (pessoas físicas), traduzindo um aumento de 23.1% 
quando comparado com os 3,195 registados no ano de 2005. 

 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 trabalhadores a 

destacar: 
 

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

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

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

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

 
� 年假 
Descanso anual ....................................................................... 

 
 
 

 
 

1,156 
 
 

649 
 
 

582 
 

 

410 
 
 

368 

 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 ….…….........……..….. 

 
 
 
 
 

3,748 
 
 

186 
 
 
 
 

3,535 
(89.9%) 

 
399  

(10.1%) 
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 表表表表 6 - 按違法行為按違法行為按違法行為按違法行為所涉事項所涉事項所涉事項所涉事項劃分劃分劃分劃分僱員人次僱員人次僱員人次僱員人次 

QUADRO 6 - Trabalhadores envolvidos (pessoas físicas) nas infracções segundo o assunto 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   39 108 26 107 13 1 週假     Descanso Semanal   272 138 241 138 31 0 年假 Descanso Anual  349 19 299 19 50 0 強制性假日 Feriados Obrigatórios   503 146 440 146 63 0 工資     Salários    570 586 499 574 71 12 津貼      Subsídios    21 7 19 7 2 0 停工 Suspensões    72 104 67 104 5 0 解僱     Despedimentos    488 94 435 89 53 5 婦女的解僱(第 37條)       Desped. Mulheres (Arto.37o) 1 1 1 1 0 0 分娩假 Licença de Maternidade    4 0 4 0 0 0 童工        Trabalho de Menores 5 0 4 0 1 0 保險       Seguro 56 1 5 1 51 0 向社會保障基金登記 Inscrição no F.S.S. 13 13 11 13 2 0 向社會保障基金供款 Contribuições para o F.S.S.    77 21 49 20 28 1 雙糧        13° mês 0 1 0 0 0 1 其他     Outros              104 121 97 119 7 2 總數總數總數總數    TOTAL 

2,574 1,360 2,197 1,338 377 22 

3,934                  3,535 399 

 
 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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 有關解僱的違例數字與 2005 年相比上升了

4.1%。  
O número de infracções por despedimento sofreu um aumento de 
4.1% face a 2005. 
 

年份 Anos 
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 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例， 2006 年的數字較
2005 年大幅增加 3.7 倍。  
 

Relativamente à inobservância das normas de Higiene e 
Segurança, o número de infracções verificadas em 2006 
aumentou 3,7 vezes face ao ano transacto. 
 

 
� 違例違例違例違例賠償與工作意外及職業病引致的賠償賠償與工作意外及職業病引致的賠償賠償與工作意外及職業病引致的賠償賠償與工作意外及職業病引致的賠償 � 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 2006 年為 36,299,831.00 元(澳門元，下同)，較
2005年的 27,228,088.00元上升 33.3%，其中自願支付佔
86.6%(31,437,797.00元)，其餘 13.4%(4,862,034.00元)是經違例起訴，兩者金額較 2005 年分別上升 35.6%及
20.4%。 

O valor global das indemnizações apuradas resultantes de 
infracções e de indemnizações por acidentes de trabalho e 
doenças profissionais atingiu, em 2006, o montante de 
$36,299,831.00 patacas, representando um aumento de 33.3% 
em comparação com o ano transacto ($27,228,088.00 
patacas), sendo 86.6% reparações voluntárias $(31,437,797.00 
patacas) e os restantes 13.4% ($4,862,034.00) objecto de auto 
de transgressão; esses dois montantes traduzem, face ao ano 
transacto, aumentos de 35.6% e 20.4%, respectivamente.  

  從下表看到，各違法行為中，以工資所涉及的賠償的金額最高，其次是解僱。 
Da análise do quadro seguinte, verifica-se que o valor mais 
elevado das indemnizações incidiu sobre os salários, seguindo-
-se os despedimentos. 
 

 

年份 Anos 
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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 違違違違 例例例例 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   
149,692.00 681,497.00 127,761.00 681,497.00 21,931.00 0.00 週假 Descanso 

 Semanal   
2,150,979.00 556,309.00 1,422,999.00 556,309.00 727,980.00 0.00 年假     Descanso Anual    1,866,489.00 19,096.00 1,506,278.00 19,096.00 360,211.00 0.00 強制性假日     Feriados 

 Obrigatórios   
2,230,810.00 708,194.00 1,296,721.00 708,194.00 934,089.00 0.00 工資     Salários    3,039,876.00 4,746,888.00 2,153,084.00 4,669,634.00 886,792.00 77,254.00 津貼     Subsídios    68,364.00 16,870.00 46,822.00 16,870.00 21,542.00 0.00 停工     Suspensões    570,991.00 328,153.00 570,991.00 328,153.00 0.00 0.00 解僱     Despedimentos    4,347,694.00 756,424.00 3,336,246.00 750,019.00 1,011,448.00 6,405.00 婦女的解僱 (第 37條) 

Despedimento das Mulheres (Art. 37o) 
4,585.00 5,833.00 4,585.00 5,833.00 0.00 0.00 分娩假   Licença de 

 Maternidade 
22,929.00 0.00 22,929.00 0.00 0.00 0.00 其他     Outros    136,961.00 409,364.00 124,634.00 388,530.00 12,327.00 20,834.00 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 
14,589,370.00 8,228,628.00 10,613,050.00 8,124,135.00 3,976,320.00 104,493.00 

22,817,998.00 18,737,185.00 4,080,813.00 

 
 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 13,481,833.00 12,700,612.00 781,221.00 
 總總總總  數數數數    TOTAL 36,299,831.00 31,437,797.00 4,862,034.00 

 
 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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年份         Anos 



2006200620062006                                                                                                                                            勞動監察廳勞動監察廳勞動監察廳勞動監察廳   ////    DITDITDITDIT 

   

 

52

 
 

� 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 5,412名，其中： 
Pelas indemnizações apuradas foram beneficiados 5,412 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 ......................................................... 

 

 
 
3,950 (73%) 

 
 

275 (5.1%) 
 
 

1,187 (21.9%) 
 

 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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� 工作意外引致的賠償工作意外引致的賠償工作意外引致的賠償工作意外引致的賠償 � 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     8,736,814.00 8,137,461.00 599,353.00 長期喪失工作能力   Incapacidade Permanente                      0         0          0 醫療費用索償           Despesas Médicas Reclamadas 4,745,019.00 4,563,151.00 181,868.00 總金額總金額總金額總金額    Total     13,481,833.00 12,700,612.00 781,221.00 
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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 2005 年相比，2006 年因工作意外作出的賠償金額有 48%的升幅。  

Em 2006, o valor das indemnizações por acidentes de trabalho 
sofreu um aumento de 48%, comparativamente ao ano de 2005. 
 寄往法院申報的工作意外有 188 宗，涉及僱員

194 名。  
 
 

Foram enviadas a Tribunal 188 participações de acidentes de 
trabalho, envolvendo 194 trabalhadores. 

� 職業病職業病職業病職業病 
 寄往法院申報的職業病有 3 宗，涉及僱員 3 名。  

� Doenças Profissionais 
 
Foram enviadas a Tribunal 3 participações de doença 
profissional, abrangendo 3 trabalhadores. 

 
 
� 科處罰款科處罰款科處罰款科處罰款 � Multas Aplicadas 
 因 87 宗涉及勞資糾紛的違法行為而向 87 間企業作出起訴，科處的罰款總額為 1,437,300.00 元，金額較 2005 年下降 7.6%。  
 科處罰款的事項以工作衛生與安全，以及解僱為主，分別佔總數的 53.5%及 16.3%。  

Pelas 87 infracções que envolveram conflitos laborais, 87 
empresas foram autuadas, tendo sido aplicadas multas no 
montante global de $1 ,437,300.00  patacas, traduzindo um 
decréscimo de 7.6% quando comparado com o ano 2005. 
 
As multas aplicadas segundo os assuntos, incidiram 
principalmente sobre a higiene e segurança no trabalho (53.3%) 
e os despedimentos (16.3%). 

 

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 33,000.00 年假 Descanso Anual 51,000.00 強制性假日 Feriados Obrigatórios 75,500.00 工資 Salários 103,500.00 解僱 Despedimentos 234,000.00 停工 Suspensão 7,000.00 保險 Seguro 61,000.00 工作衛生與安全 Higiene e Segurança no Trabalho 768,500.00 向社保供款 Contribuições para o F.S.S. 0.00 工作時間 Duração de Trabalho 40,000.00 雙糧 13° Mês 2,500,.00 其他 Outros 61,300.00 總數總數總數總數    TOTAL 1,437,300.00 

 
 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 – 按事項劃分按事項劃分按事項劃分按事項劃分最近五年執行的各項起訴最近五年執行的各項起訴最近五年執行的各項起訴最近五年執行的各項起訴 

GRÁFICO 11 - Número de autos nos últimos cinco anos por assuntos 
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 與 2005 年比較，2006 年勞資糾紛及工作意外的違例起訴分別上升 38.1%及 46.9%。  
 

Os autos de transgressão devido a conflitos laborais e 
acidentes de trabalho registaram aumentos homólogos de 
38.1% e 46.9%, respectivamente. 

 
 
� 打擊打擊打擊打擊非法工作的聯合行動非法工作的聯合行動非法工作的聯合行動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 218 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 804 份實況筆錄，當中涉及非法工作者 959 名，為自身利益從事活動的非居民 499名，科處的罰款額共計 19,862,500.00 元。  

A DSAL e os serviços competentes, designadamente o CPSP, 
levaram a cabo um total de 218 acções de combate ao trabalho 
ilegal. Dos autos de notícia elaborados em conjunto com o 
CPSP, a DSAL confirmou 804, tendo envolvido 959 
trabalhadores ilegais e 499 não residentes a exercerem 
actividades em proveito próprio, sendo o montante global das 
multas aplicadas de $19,862,500.00  patacas.  

  
 

年份         Anos 
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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 涉案非居民僱員總涉案非居民僱員總涉案非居民僱員總涉案非居民僱員總數數數數    

N° de trabalhadores não-residentes envolvidos 
959 5,470,500.00 945 沒有任何工作許可         

Sem qualquer autorização para o trabalho 
958 5,465,500.00 944 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 

499 14,392,000.00 491 沒有行政許可而為自身利益從事活動 
Exercício de actividade em proveito próprio sem autorização 
administrativa 

490 14,167,000.00 482 聘用沒有工作許可的非居民 
Contratação de não residentes que não possuam autorização 
para o trabalho 

5 105,000.00 5 聘用為並非申請實體工作的僱員 
Contratação de trabalhadores para actividades que não sejam da 
entidade que o requereu  

4 120,000.00 4 

    針對針對針對針對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的的的的非居民的稽查行動非居民的稽查行動非居民的稽查行動非居民的稽查行動 
Acções inspectivas contra o exercício de actividades em 
proveito próprio por parte dos não residentes 

商號商號商號商號 
Nº  empresas visi- 

tadas 

巡查次數巡查次數巡查次數巡查次數 
Nº de visitas 

  複查次數複查次數複查次數複查次數                               

Nova inspecção 

1,014 1,864 850 
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� 其他工作其他工作其他工作其他工作 � OUTRAS ACTIVIDADES DO DIT 
 
2006 年勞動監察廳還展開了以下工作：  Durante o ano de 2006, o DIT desenvolveu ainda o seguinte 

trabalho: 
 

1.  對勞動監察廳發出的批示所提出的投訴及上訴個案，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 .  為制訂職安健法規提供技術協助；  

 
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. 研究修改打擊非法工作行政法規；  

 
10. 為填補督察 24缺，開辦了為期一年的督察培訓課程。 

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

 
5. Apoio técnico na elaboração do projecto do novo 

regulamento de 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. Continuação da implementação da Carta de Qualidade do 

DIT; 
 
9. Estudo de revisão do Regulamento Administrativo sobre 

combate ao trabalho ilegal; 
 
10. Organização do curso de formação para admissão de 24 

inspectores, com a duração de um ano. 
 
 總結表總結表總結表總結表 - 有關有關有關有關 2006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 2006 

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 

 

                           6,550 

1.1 提供諮詢服務的總人次 

Total de informações prestadas: 

� 僱員人次 

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

� 僱主人次 

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

 

 

 

3,107 

 

3,443 

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 ............................................................................ 2,990 

� 外地僱員 

Não Residentes ..................................................................... 1,120 

 

1,722 

 

4,110 

 

 

 

 

 

….. // ….. 
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….. // ….. 

 

2. 於於於於 2006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 1/1/06 ....................................................................... 

 

1,583 

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

 

6,294 

3.1 起因 

Quanto à origem: 

� 應僱員要求 

Por solicitação dos trabalhadores ............................................. 2,344 

� 由勞動監察廳作主動 

Por iniciativa do DIT .................................................................. 1,797 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades .......................................... 2,153 

 

 

 

 
 

 

4. 完成的個案完成的個案完成的個案完成的個案 

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

 

2,951 

4.1起因 

Quanto à origem: 

� 應僱員要求 

Por solicitação de trabalhadores .............................................. 1,278 

� 由勞動監察廳作主動 

Por iniciativa do DIT ..................................................................... 808 

� 應其他機構的要求 

Por solicitação de outras entidades  ............................................ 865 

 

 

 

 

 

4.2   涉及的企業數目 

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

 

1,355 

4.3 涉及的僱員人數 

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

 

3,503 

4.4 查出的違法行為總數 

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

� 經自願賠償 

Reparadas voluntariamente ................................................... 3,535 

� 經違例起訴 

Objecto de auto de transgressão .............................................. 399 

 

3,934 

 
 

 

 

4.5 違例起訴數目 

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

 

87 

4.6 受起訴的企業 

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

 

87 

4.7 罰款(澳門元) 

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

 

$1,437,300.00 

  

 

 

 

 

 

….. // ….. 
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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)………….............................................. 

� 自願繳付 

(違法行為、工作意外及職業病) 

Pagas voluntariamente 

(Infracções, Acid. Trab. e Doenças Prof.) ..........$31,437,797.00 

� 經違例起訴  

Apuradas em auto de transgressão…... ...............$4,862,034.00 

� 因工作意外欠付(已寄往法院) 

Em dívida, por Acid.Trab. (remetidas a Tribunal)....$781,221.00 

 

 
$ 36,299,831.00 

 

 
 

 

4.8.1 透過賠償的受惠僱員 

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

 

5,412 

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

 

 

 
1,299 

 

1,302 

 

1,302 

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 .…....… 

 

188 

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

 

 

 

3 

 
3 

 

3 

4.11   因職業病申報法院的數目 

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

 

3 

4.12   稽查性質的巡查總數 

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

� 日間 

Diurnas  .................................................................................. 4,791 

� 夜間 

Nocturnas ............................................................................... 1,351 

 

6,142 

4.13   會議數目 

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

 

7,678 

4.14   書面報告數目 

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

 

15,356 

4.15   寄出公函數目 

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

 

9,012 

4.16   作出的書面通傳令數目 

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

 

                            2,216 
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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 

   於 2006年，職業安全健康廳共對 1,388個建築地盤進行了 5,766 次週期性的巡查，提出改善建議共 8,227項，其中以集體保護措施(22.6%)、安全用電(12.7%)及採取適當預防措施(10.2%)的建議較多。 

 No ano de 2006, o Departamento de Segurança e Saúde 
Ocupacional (DSSO) efectuou 5,766 visitas a 1,388 obras de 
construção, tendo sido prestadas 8,227 recomendações, 
sendo as mais comuns relacionadas com protecção colectiva 
(22.6%), riscos eléctricos (12.7%) e adopção de medidas de 
prevenção (10.2%). 

   
� 兩廳聯合巡查工作小組兩廳聯合巡查工作小組兩廳聯合巡查工作小組兩廳聯合巡查工作小組  � Equipas de Inspecção conjunta 

   為更有效監控建築工地的職安健條件，職業安全健康廳及勞動監察廳針對改善期限屆滿但仍未進行糾正的個案建立了通報機制。2006年，職業安全健康廳通報了 374宗個案予勞動監察廳跟進。 
 
 

 Tendo em vista um controlo mais eficaz da segurança e saúde 
ocupacional nas obras de construção, o DSSO e o 
Departamento de Inspecção do Trabalho (DIT) criaram um 
sistema de comunicação, a fim de dar acompanhamento aos 
casos em que foram prestadas recomendações mas que, 
embora caducado o prazo, não foram melhoradas as 
condições. Em 2006, o DSSO deu conhecimento de 374 
destes casos ao DIT para acompanhamento. 

   
 表表表表 1 – 最最最最近三年之建築工地巡查工作近三年之建築工地巡查工作近三年之建築工地巡查工作近三年之建築工地巡查工作 

QUADRO 1 – Inspecções aos estaleiros de construção civil nos últimos 3 anos 年度年度年度年度 
Ano 

巡查之地盤數目巡查之地盤數目巡查之地盤數目巡查之地盤數目 
N° de obras visitadas 

巡查地盤之次數巡查地盤之次數巡查地盤之次數巡查地盤之次數 
N° de visitas inspectivas 

2004年年年年 126 433 
2005年年年年 806 3,396 
2006年年年年 1,388 5,766 

 

� 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  � Visitas inspectivas a unidades hoteleiras no 
âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho  

   職業安全健康廳在 2006 年繼續酒店業職業安全與衛生巡視的工作。 
 No ano de 2006, o DSSO deu continuidade às visitas 

inspectivas de higiene e segurança no trabalho a 
estabelecimentos do sector hoteleiro. 

   對 15間酒店進行了複查，而跟進工作仍以廚房的工作環境安全及進行環境職業衛生狀況的測量和監察為主。 

 Foram efectuadas novas visitas para verificação a 15 hotéis, 
concentradas principalmente na segurança do ambiente das 
cozinhas e nas medições e inspecção da higiene profissional 
desse ambiente. 
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   在工作環境安全方面，2005 年對上述 15 間酒店進行首次巡視時所提出的 167項改善項目中，於 2006年複查時已完成了 119項，改善率達 71%。 

 No que diz respeito à segurança do ambiente de trabalho, 
em 2005, quando foi feita a 1ª visita inspectiva aos 15 
estalebecimentos acima referidos, foram dadas 167 
recomendações, tendo-se constatado, nas novas visitas para 
verificação em 2006, que 119 daquelas recomendações 
foram cumpridas, representando uma taxa de 71%. 

   至於工作環境職業衛生狀況方面，在複查 25個工作地點的照明度測量中，其中 10個工作地點的照明度已高於 300勒克司(Lux)的標準，改善率為 40%。而低於 300勒克司的工作地點，是由於廚房油煙長期燻黑照明設備所致。 

 Quanto à higiene ocupacional do ambiente de trabalho, nas 
novas visitas para verificação, foram feitas medições do nível 
de iluminação a 25 locais de trabalho, tendo 10 deles 
apresentado um valor superior a 300 Lux, representando 
uma taxa de melhoramento de 40%. Quanto aos restantes 
locais, a iluminação encontrava-se abaixo dos 300 Lux 
porque as iluminárias encontravam-se sujas devido ao 
constante fumo e gordura nas cozinhas. 

   對未完成改善的酒店，本局已再次致函敦促，並會跟進其改善情況。 
 A DSAL voltou a enviar cartas aos hotéis que ainda não 

tinham cumprido as recomendações, e dará o devido 
acompanhamento. 

 
 

  

� 製藥廠的職業安全與衛生巡視工作製藥廠的職業安全與衛生巡視工作製藥廠的職業安全與衛生巡視工作製藥廠的職業安全與衛生巡視工作  � Visitas inspectivas de higiene e segurança no 
trabalho a fábricas de manufactura de 
medicamentos 

   於 2006年，職業安全健康廳完成了中藥及西藥製藥廠的安全與衛生巡查工作，向 11 間製藥廠進行了 40 次巡查並提出了 28項改善建議，當中以改善工作場所環境、用電安全及機器安全為主。 

 No ano de 2006, o DSSO completou as acções de inspecção 
de higiene e segurança a fábricas de manufacturas de 
medicamentos chineses e ocidentais, tendo efectuado 40 
visitas a 11 fábricas e prestado 28 recomendações, na 
maioria sobre o ambiente de trabalho, riscos eléctricos e 
protecção de máquinas. 
 

 圖圖圖圖 1 - 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 1 - Recomendações para melhoramento das condições de trabalho 
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其他衛生設備防火人體功效情況化學物品的使用機器的安全用電工作場所的環境
共：28 項次建議
Total: 28 Recomenda踥es

 

Local de Trabalho 

Riscos Eléctricos  

Protecção de Máquinas 

 

Substâncias Químicas 

Ergonomia 

Prevenção de Incêndios 

Equipamento de higiene 

Outros 
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� 參與參與參與參與有關准照檢查委員會之職安健檢查有關准照檢查委員會之職安健檢查有關准照檢查委員會之職安健檢查有關准照檢查委員會之職安健檢查    工作工作工作工作 
 � Participação nas acções de inspecção das 

condições de Segurança e Saúde 
Ocupacional, efectuadas por Comissões de 
Licenciamento 

   
� 根據根據根據根據第第第第 11/99/M號法令規定號法令規定號法令規定號法令規定，，，，參與工業場所准照參與工業場所准照參與工業場所准照參與工業場所准照檢查委員會檢查委員會檢查委員會檢查委員會的的的的工作工作工作工作 

 � Participação nas acções realizadas pela Comissão 
de Vistorias de Licenças a Estabelecimentos 
Industriais, nos termos do D.L.nº 11/99/M, de 22 de 
Março 

   職業安全健康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、民政總署等部門對工業場所共進行了 300 次，包括首次、確認、複認和投訴的檢查。有關檢查的類別統計如下： 

 O DSSO participou na Comissão de Vistorias de Licenças 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 300 vistorias 
dos tipos iniciais, de confirmação, de revisão e de queixa, 
como se pode observar no gráfico seguinte. 

   
 圖圖圖圖 2 - 檢查類別檢查類別檢查類別檢查類別 

GRÁFICO 2 - Tipos de vistoria 
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共 ： 300 次 檢 查
Total: 300 vistorias

 在進行檢查時，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 1,001 項次改善工作環境的安全和衛生條件的建議，其中以安全用電(23.2%)、機器防護措施(20.4%)，以及工作環境整潔與管理(16.4%)的建議較多。 

 Durante as inspecções, os técnicos prestaram 1,001 
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 principalmente sobre medidas de riscos eléctricos 
(23.2%), protecção das máquinas (20.4%) e limpeza e gestão 
nos locais de trabalho (16.4%). 
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 圖圖圖圖 3 – 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 3 – Recomendações para melhoramento das condições de trabalho 
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共
 

 

� 根據根據根據根據第第第第 58/90/M 號法令規定號法令規定號法令規定號法令規定，，，，參與從事藥物業活參與從事藥物業活參與從事藥物業活參與從事藥物業活動准照檢查委員會動准照檢查委員會動准照檢查委員會動准照檢查委員會的的的的工作工作工作工作 
 � Participação na Comissão de Vistorias de 

Licenciamento a Estabelecimentos do Ramo 
Farmacêutico, nos termos do D.L. nº 58/90/M 

   職業安全健康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 46 間從事藥物業活動場所進行 59 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 representantes do CB, efectuado 59 vistorias a 46 
estabelecimentos daquele ramo. As recomendações dadas 
incidiram principalmente sobre 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   

19 24 中藥藥房 Farmácias Tradicionais Chinesas 10 14 西藥房 Farmácias Ocidentais   11 13 藥行 Drogarias  6 8 總數總數總數總數 TOTAL 46 59 
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� 根據根據根據根據第第第第 16/96/M 號法令規定號法令規定號法令規定號法令規定，，，，參與酒店參與酒店參與酒店參與酒店、、、、餐廳餐廳餐廳餐廳、、、、酒樓及同類場所活動准照檢查委員會酒樓及同類場所活動准照檢查委員會酒樓及同類場所活動准照檢查委員會酒樓及同類場所活動准照檢查委員會的的的的工作工作工作工作 
 � Participação na Comissão de Vistorias de 

Licenciamento a Hotéis, Restaurantes e 
Estabelecimentos Similares, nos termos do D.L.  
nº 16/96/M 

   職業安全健康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 30 名以上僱員的酒樓、舞廳、酒吧及卡拉 OK 進行了 45 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 representantes 
desta, da DSS, do CB, do IACM e da Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), 
realizado 45 vistorias a restaurantes e hotéis, salões de 
dança, bares e karaokes, com mais de 30 trabalhadores, 
que requereram a licença ou a sua renovação. As condições 
de higiene e segurança 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. 

   
� 根據根據根據根據第第第第 16/2003 號行政法規規定號行政法規規定號行政法規規定號行政法規規定，，，，參與飲食及飲參與飲食及飲參與飲食及飲參與飲食及飲料場所檢查委員會料場所檢查委員會料場所檢查委員會料場所檢查委員會的的的的工作工作工作工作  � Participação na Comissão de Vistorias de 

Licenciamento a Estabelecimentos de Comidas e 
Bebidas, nos termos do Regulamento 
Administrativo n° 16/2003 

 職業安全健康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 1 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 2間飲食及飲料場所進行圖則分析。上述 3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》的規定。 
 

 O DSSO participou na Comissão de Vistorias de 
Licenciamento a Estabelecimentos de Comidas e Bebidas, 
coordenada pelo IACM, tendo em conjunto com 
representantes da DSS, do CB e da DSSOPT, realizado 
vistoria das condições de higiene e segurança no trabalho a 
1 estabelecimento de comidas e bebidas. Além disso, 
efectuou ainda análises às plantas de arquitectura de  2 
estabelecimentos do mesmo ramo. As inspecções, tanto ao 
nível de higiene e segurança, como das plantas, efectuadas 
aos 3 estabelecimentos acima referidos, preenchiam as 
condições previstas no “Regulamento de Licenciamento a 
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 
relacionadas com as condições de 
Segurança e Saúde Ocupacional 

   

� 協助進行工作意外及職業病調查協助進行工作意外及職業病調查協助進行工作意外及職業病調查協助進行工作意外及職業病調查 

 
 � Apoio na investigação de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais 
 職業安全健康廳人員應勞動監察廳要求，協助對 27 宗工作意外個案展開調查，包括 19 宗建築工程/裝修意外、1 宗因墜入升降機引致受傷的意外、2 宗吊船傾側引致受傷的意外、1 宗物料飛墮引致受傷的意外、2 宗住宅電箱爆炸引致受傷的意外，以及 2宗不正確使用機械(欠缺機械防護)引致受傷的意外。同時，並提出改善工作環境，尤其是高空工作、集體保護措施、用電安全及使用個人防護器具方面的建議。 

 A pedido do DIT, o DSSO prestou apoio na investigação de 
27 casos de acidentes de trabalho, tendo 19 ocorrido em 
obras de construção civil/decoração, 1 ferimento por queda 
num elevador, 2 por movimento brusco de uma gôndola, 1 
por queda de objectos, 2 por explosão de transformador 
eléctrico numa residência e 2 por uso indevido de máquinas 
sem protecção. Simultaneamente, foram dadas 
recomendações para a melhoria do ambiente de trabalho, 
principalmente sobre trabalho em altura, medidas de 
protecção colectiva, riscos eléctricos e utilização correcta do 
equipamento de protecção individual. 
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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 1 個政府部門的要求，於其辦事處進行空氣質量測量，測量項目包括二氧化碳濃度、一氧化碳濃度、温度及相對濕度。結果顯示部份工作地點一氧化碳濃度高於美國職業衛生師協會(ACGIH)所制定的職業衛生標準之時量平均值 (標準為

10ppm)，因此，建議改善辦公室之中央空調系統。 
 
 
 

� 應 2 個政府部門的要求，於其辦事處進行空氣質素參數及綜合温度熱指數測量。結果顯示辦公室內二氧化碳及一氧化碳的濃度接近或達致美國職業衛生師協會(ACGIH)所制定的職業衛生標準之時量平均值(標準分別為 1,000ppm 及 10ppm)，因此，建議改善辦公室之中央空調系統。 
 

� 就 1 個政府部門來函要求，對其汽車維修部、燒焊部、冷氣維修部及汽車噴油部等工作地點進行職安健巡查，並提供有關工作環境方面的改善建議。 
 
 
 
 

� 就 1 個政府部門來函要求，對其工作環境進行空氣質素測量，該項工作仍在進行中。 
 
 

� 為 1 間私人機構進行了 2 次職業性噪音的測量評估和頻率分析工作，結果顯示該工作環境的職業性噪音超過第 34/93/M 號法令所核准的《適用於職業性噪音的法律制度》的規定，因此，建議控制噪音源，以及為員工提供聽覺保護器和進行聽覺測試。 
 
 
 

� 應 1 家私人機構要求，進行職業性噪音的測量評估和頻率分析，結果顯示部份環境的職業性噪音超過《適用於職業性噪音的法律制度》的警戒聲級 85 dB(A)及極限聲級 90 dB(A)規定，因此，已向機構提供改善建議。 

 � A pedido de 1 serviço público, foram feitas medições 
da qualidade do ar interior dos gabinetes (IAQ), 
designadamente de CO2, CO, temperatura e 
humidade relativa, tendo verificado que o nível de CO 

se situava acima do padrão estabelecido pela ACGHI 
(10ppm), pelo que foram aconselhadas medidas de 
melhoramento do sistema central de ar condicionado 
do gabinete.  

 
� A pedido de 2 serviços públicos, foram feitas 

medições da qualidade do ar interior (IAQ) e de “heat 
stress”, tendo verificado que o nível de CO2 e CO 

estava próximo ou atingia o padrão estabelecido pela 
ACGHI (1,000ppm e 10ppm), pelo que foram 
aconselhadas medidas de melhoramento do sistema 
central de ar condicionado do gabinete.  

 
� A pedido, por escrito, de 1 serviço público foram feitas 

visitas inspectivas de segurança e saúde ocupacional 
às suas oficinas de reparação de automóveis, de 
soldadura, de reparação de ar-condicionado e de 
pintura de automóveis, tendo sido dadas 
recomendações para a melhoria do ambiente de 
trabalho. 

 
� A pedido por escrito de 1 serviço público, foram feitas 

medições da qualidade do ar interior (IAQ), estando 
esta tarefa ainda em curso. 

 
� A pedido de 1 empresa privada, foram feitas 2 vezes 

medição e avaliação do ruído ocupacional e da sua 
frequência. Os resultados mostraram que o ruído 
ultrapassava os limites previstos no “Regime Jurídico 
aplicável ao Ruído Ocupacional”, aprovado pelo D.L. 
n° 34/93/M, pelo que foi recomendado o controle da 
fonte do ruído, o fornecimento de protectores 
auriculares para os trabalhadores e a realização de 
testes audiométricos. 

 
� A pedido de 1 empresa privada, foi efectuada a 

medição e a avaliação do ruído ocupacional e da sua 
frequência. Os resultados mostraram que o ruído em 
alguns locais dessa empresa ultrapassava os 85dB(A) 
para o nível de alerta e os 90dB(A) para o nível limite 
de exposição, que são os limites previstos no “Regime 
Jurídico aplicável ao Ruído Ocupacional”, pelo que 
foram prestadas as devidas recomendações. 
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� 回覆詢問回覆詢問回覆詢問回覆詢問  � Respostas a inquéritos 

   
� 回覆市民、私人公司及政府部門對職安健法例、處理職安健投訴、機械防護設備及隔油井安全、改裝車安全、修改法令及佔用公共車位問題的諮詢。 

 � Resposta a pedido de informações do público, de uma 
companhia privada e de serviços públicos sobre a 
legislação relativa à segurança e saúde ocupacional, e 
questões respeitantes ao tratamento de queixas sobre 
segurança e saúde ocupacional, equipamento para 
protecção de máquinas, segurança do filtro de óleo, 
segurança na alteração de características da viatura, 
alteração do Decreto-Lei e ocupação de locais públicos 
para parqueamento. 

   
� 回覆 3宗立法會議員對職安健方面的質詢。  � Resposta, por escrito, a 3 interpelações escritas de 

deputados da Assembleia Legislativa sobre segurança e 
saúde ocupacional. 

 
 

  

� 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 45宗有關地盤、掘路及修路工程的投訴，包括：工人欠缺使用個人防護器具、棚架、拆卸安全及高空墜物等個案。 

 � Acompanhamento de 45 queixas sobre falta de 
utilização de equipamentos de protecção individual 
por parte dos trabalhadores, andaimes, segurança em 
demolições, queda de objectos em estaleiros de obras 
de construção civil e obras rodoviárias. 

   
� 跟進 6 宗由其他政府部門轉介有關工作環境安全及衛生條件個案。 

 � Acompanhamento de 6 casos, enviados por outros 
Serviços Públicos, sobre condições de higiene e 
segurança ocupacional nos locais de trabalho. 

   
� 跟進 5 宗投訴私人機構的工作環境安全及衛生個案。 

 � Acompanhamento de 5 queixas sobre higiene e 
segurança ocupacional em locais de trabalho de 
empresas privadas. 

 
  

� 在職人士的職業健康保健在職人士的職業健康保健在職人士的職業健康保健在職人士的職業健康保健  � Prestação de serviços de manutenção da 
saúde ocupacional aos trabalhadores 
efectivos 

 
 

� 職業健康保健工作職業健康保健工作職業健康保健工作職業健康保健工作  � Prestação de serviços de manutenção da 
saúde ocupacional 

 
 為保障在職人士的職業健康，在 2006 年共為 485 名在職人士提供了 6,712項次的職業健康保健檢查，與

2005 年的 278 人及 4,624 項次比較，分別增加 74.5%及 45.2%。2006 年職業安全健康廳的職業康保健工作，包括對製造業、建造業、航空運輸和公共部門的員工進行職業健康調查，以及回覆職業健康和職業病的諮詢等。具體情況見表 3： 

 A fim de assegurar a saúde ocupacional dos trabalhadores 
efectivos, em 2006, o DSSO prestou 6,712 serviços de 
manutenção da saúde ocupacional a 485 trabalhadores 
efectivos, representado aumentos de 74.5% e 45.2%, 
respectivamente, quando comparados com os 278 
trabalhadores e 4,624 serviços registados no ano transacto.  
Esses serviços compreenderam rastreios para manutenção 
da saúde ocupacional aos trabalhadores da indústria 
transformadora, da construção civil, de transporte aéreo e 
serviços públicos e, também respostas aos pedidos de 
informações sobre saúde ocupacional e doenças 
profissionais, cuja situação concreta consta do quadro 
seguinte: 

 



2002002002006666                                                              職業安全健康廳職業安全健康廳職業安全健康廳職業安全健康廳    ////    DDDDSSSSSOSOSOSO 

 67 

 
 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 

職業健康職業健康職業健康職業健康問卷問卷問卷問卷[份份份份] 

N° de questionários 

sobre saúde 

ocupacional  職業健康調查 

Rastreios sobre saúde ocupacional 
4 174 3,551 3,421 813 應企業要求為其僱員提供職業健康檢查 

Realização, a pedido das empresas, 

de exames médicos aos seus 

trabalhadores 

6 288 3,129 3,320 706 回覆僱員的職業健康及職業病諮詢 

Resposta aos pedidos de 

informações sobre saúde ocupacional 

e doenças profissionais, 

apresentados por trabalhadores 

---- 23 32 28 4 總數總數總數總數 Total 10 485 6,712 6,769 1,523 

 

 圖圖圖圖 4 – 2006年度受檢僱員的職業健康身體檢查年度受檢僱員的職業健康身體檢查年度受檢僱員的職業健康身體檢查年度受檢僱員的職業健康身體檢查項目統計項目統計項目統計項目統計 

GRÁFICO  4 - Resultados dos exames de saúde ocupacional efectuados a trabalhadores em 2006 
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� 在職人士在職人士在職人士在職人士的職業健康身體檢的職業健康身體檢的職業健康身體檢的職業健康身體檢查結果查結果查結果查結果    

� Resultados dos exames de saúde ocupacional a  
     trabalhadores efectivos  
 

 
� 聽覺檢查聽覺檢查聽覺檢查聽覺檢查：：：： 

1. 共有 357名僱員接受純音聽覺測試檢查； 

 
2. 根據第 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》中職業病附表 4.2.01之規定，共發現 6名懷疑患有職業性失聰之僱員。 
 
 
 

3. 部份僱員已開始出現噪音引致的聽覺損害，包括： 
1) 24名僱員的平均聽覺 (500、1千及 2千赫茲) 開始出現輕度異常，考慮是與工作時經常暴露於噪音環境有關。 
2) 131名僱員雖然雙耳平均在聽覺正常範圍，但已開始出現早期的噪音損害，表現為高頻區聽覺受損，考慮是與現時及過去工作時經常暴露於噪音環境有關。 
3) 接受聽覺檢查的僱員中，有 145 名過往曾在本局進行聽覺檢查。對檢查結果作出比較，

39人的聽覺有所降低，考慮是與工作時長時間接觸噪音相關。 

 

 

 

 

4. 提出保護聽覺和預防職業性失聰的改善建議 1,010項次。 

 � Testes Audiométricos: 

1. Foram efectuados testes de audiometria para sons puros a 
357 trabalhadores. 

2. De acordo com o previsto no ponto 4.2.01 do “Regime 
Jurídico da Reparação por Danos Emergentes de 
Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais”, aprovado 
pelo D.L. n° 40/95/M, foram, em 2006, detectados 6 casos 
suspeitos de surdez ocupacional. 

 
3. A audição de alguns trabalhadores começou a apresentar  

problemas causados pelo ruído, tais como: 
1) O nível médio da audição de 24 trabalhadores (nas 

frequências de 500Hz, 1000Hz e 2000Hz) obteve 
resultados ligeiramente anormais, causados 
provavelmente pela exposição frequente a ruídos no 
ambiente de trabalho. 

2) Embora o nível médio da audição de 131 trabalhadores 
se tenha situado na área considerada normal, 
apresentava sintomas de princípios de surdez 
causados por ruídos, nomeadamente nas frequências 
altas. Acredita-se que a causa tenha sido a exposição a 
ruídos no ambiente de trabalho, quer no presente, quer 
no passado. 

3) De entre os trabalhadores examinados, haviam 145 
que já tinham sido examinados anteriormente na DSAL. 
Fazendo uma comparação dos resultados, verifica-se 
que a audição de 39 deles está pior, provavelmente 
devido à exposição prolongada a ruídos nos locais de 
trabalho. 

 
4. Foram dadas 1,010 recomendações sobre a protecção da 

audição e a prevenção de surdez ocupacional. 
 
 

� 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：：：：  � Exames às varizes: 
   
1. 共有 319名僱員接受下肢靜脈曲張檢查；  1. Foram feitos exames às varizes nos membros inferiores a 

319 trabalhadores; 
   
2. 發現 4人患有下肢靜脈曲張，其中 1人考慮是與工作時需要長時間站立有關。 

 2. Foi detectado este problema em 4 trabalhadores, dos quais 
1 foi por ter de estar de pé por longos períodos devido ao 
seu trabalho. 

   
3. 提出預防下肢靜脈曲張的改善建議 34項次。  3. Foram dadas 34 recomendações sobre a prevenção de 

varizes nos membros inferiores. 
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� 手部皮膚檢查手部皮膚檢查手部皮膚檢查手部皮膚檢查：：：：  � Exames cutâneos aos membros superiores: 
   
1. 共有 319名僱員接受手部皮膚檢查；  1. Foram feitos exames cutâneos aos membros 

superiores de 319 trabalhadores; 
   
2. 發現 29名僱員手部皮膚異常，其中 24人考慮是與工作有關。 

 2. Foram detectadas dermatites em 29 trabalhadores, 
dos quais 24 foram por razões de trabalho. 

   
3. 提出安全使用化學品的改善建議 228項次。  3. Foram dadas 228 recomendações sobre a utilização 

segura de produtos químicos. 
 
 

� 肺功能檢查結果肺功能檢查結果肺功能檢查結果肺功能檢查結果：：：：  � Exames pneumológicos: 
   
1. 共有 326名僱員接受肺功能檢查；  1. Foram feitos exames pneumológicos a 326 

trabalhadores; 
   
2. 發現 72 名僱員肺功能未達正常標準，但考慮並非工作因素所引致。 

 2. Verificou-se que 72 trabalhadores tinham problemas 
pulmonares, mas não por razões de trabalho. 

   
3. 提出改善建議 643項次。  3. Foram dadas 643 recomendações. 

 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 

 
製造業製造業製造業製造業 
Indústria 

Transformadora 

建造業建造業建造業建造業 
 Construção 

Civil 

航空運輸業航空運輸業航空運輸業航空運輸業 
Aviação 

公共部門公共部門公共部門公共部門 

Governo 

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 308 24 26 104 23 485 職業性失聰人數 
N° de pessoas com surdez ocupacional 5 0 0 0 1 6 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) 

22 0 2 0 0 24 早期噪音損傷人數﹝與職業噪音相關﹞ 
N° de pessoas com princípios de surdez 
ocupacional (devido ao ruído ocupacional) 

104 9 18 0 0 131 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  

1 0 0 0 0 1 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 

20 0 4 0 0 24 由工作因素引致的肺功能受損人數 
Problemas pulmonares por razões de trabalho 0 0 0 0 0 0 

 
 

� 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 
 職業安全健康廳於 2006年度共發出 1,519份問卷，以了解僱員可能暴露於職業危害的情況。 

 A fim de avaliar o nível de exposição dos trabalhadores a 
riscos profissionais no local de trabalho, em 2006 foram 
efectuados 1,519 inquéritos. 
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 表表表表 5 – 職業健康問卷調查情況職業健康問卷調查情況職業健康問卷調查情況職業健康問卷調查情況 

QUADRO 5 – Resultados dos inquéritos sobre a Saúde Ocupacional 相關問卷調查相關問卷調查相關問卷調查相關問卷調查 

Inquéritos 

製造業製造業製造業製造業 
Indústria 

Transformadora 

建造業建造業建造業建造業 
 Construção 

Civil 

航空運輸業航空運輸業航空運輸業航空運輸業 
Transporte 
Aéreo 

公共部門公共部門公共部門公共部門 

Serviços 

públicos 

其他其他其他其他 

Outros 

總數總數總數總數 

Total 職業安全健康基本意識問卷 
Inquérito sobre conhecimentos 
básicos de Segurança e Saúde 
Ocupacional 

308 19 26 0 0 353 接觸職業噪音問卷 
Inquérito sobre contacto com Ruído 
Ocupacional 

294 19 26 0 2 339 有害粉塵作業問卷 
Inquérito sobre trabalhos que 
envolvem poeiras tóxicas 

269 19 0 0 1 288 使用有機溶劑問卷 
Inquérito sobre utilização de 
solventes orgânicos 

18 1 5 0 0 24 肺部健康問卷 
Inquérito sobre problemas 
pulmonares 

281 19 26 0 1 326 室內空氣質素問卷 
Inquérito sobre qualidade do ar 
interior  

0 0 0 104 0 104 職業司機健康問卷 
Condições de saúde dos 
condutores profissionais 

80 0 0 0 0 80 建築工人職業安全健康問卷 
Condições de segurança e saúde 
ocupacional dos trabalhadores da 
construção civil  

0 5 0 0 0 5 總數總數總數總數 Total 1,250 82 83 104 4 1,523 

 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: 
 

� 在集體保護措施未能完全保護員工的情況下，機構有必要向僱員提供個人防護用品。部份機構受訪僱員表示獲提供之個人防護用品數量不足或不合適，導致保護不足。 

 

 � Como o equipamento de protecção colectiva não é 
suficiente para proteger por completo os 
trabalhadores, as empresas devem fornecer aos 
trabalhadores equipamento de protecção individual. 
No entanto, trabalhadores de algumas empresas 
manifestaram que o equipamento de protecção 
individual fornecido pela empresa não é suficente ou é 
inadequado, pelo que não estão suficientemente 
protegidos. 

 
� 有部份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。 

 � Alguns trabalhadores manifestaram que o seu 
empregador forneceu-lhes equipamento de protecção 
individual mas que, por diversas razões, eles próprios 
não o utilizaram, nomeadamente por lhes “dar 
trabalho” ou incomodar no trabalho. 

 
� 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、飲酒及睡眠不足等。 

 � Alguns trabalhadores têm maus hábitos, tais como a 
falta de uma alimentação saudável, 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

6,770項次，具體如下： 

 � Tendo em conta os resultados dos exames e dos 
inquéritos sobre a saúde ocupacional, acima referidos, 
os técnicos prestaram 6,770 recomendações às 
empresas e aos trabalhadores, conforme o gráfico 
seguinte: 
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 圖圖圖圖 7 - 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 7 - Recomendações sobre a saúde ocupacional 
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� 職業健康和職業病諮詢職業健康和職業病諮詢職業健康和職業病諮詢職業健康和職業病諮詢服務服務服務服務  
� Pedidos de informação sobre saúde e 

doenças profissionais 

 

2006年，涉及職業健康和職業病諮詢的個案有 23個，包括 4宗親臨諮詢及 19宗電話諮詢。 

 Em 2006, foram registados 23 pedidos de informação sobre 
saúde e doenças profissionais, sendo 4 efectuados 
pessoalmente e 19 por telefone. 
 其中 19 宗涉及職業健康方面的諮詢，內容包括職業健康身體檢查、工作場所急救物料及工傷康復等方面。另有 4宗涉及職業病，主要為職業性肌肉筋骨勞損及職業性皮膚病等。  Os 19 pedidos sobre saúde ocupacional, incidiram sobre 
exames médicos da saúde, materiais para primeiros 
socorros nos locais de trabalho e reabilitação após acidentes 
de trabalho. Os restantes 4 incidiram sobre doenças 
profissionais, principalmente sobre stress músculo-esquelético e 
doenças de pele. 

 
 

  

� 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 

   職業安全健康廳為 9個職前培訓課程的 201名學員提供了 1,767項次的入學前身體檢查。檢查之具體項目統計如下圖： 

 O DSSO realizou 1,767 exames médicos a 201 candidatos 
para admissão em 9 cursos de formação inicial. Os 
resultados estatísticos são apresentados no gráfico seguinte: 
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 圖圖圖圖 8 – 學員學前體檢項目統計學員學前體檢項目統計學員學前體檢項目統計學員學前體檢項目統計 

GRÁFICO 8 - Resultados dos exames médicos a candidatos para admissão nos cursos 210200202202 2392232006223113 201
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 針對相關檢查結果，技術人員已向相關學員提出個人保健建議共 573項次，主要內容包括建議作進一步檢查、健康飲食及適量運動等。 

 Tendo em conta os resultados dos exames, os técnicos 
prestaram-lhes 573 recomendações sobre a manutenção da 
saúde individual, incidindo sobretudo em exames médicos 
para acompanhamento, alimentação saudável e exercícios 
físicos adequados. 

 
 

  

� 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 

   
�  澳門建造業安全研討會澳門建造業安全研討會澳門建造業安全研討會澳門建造業安全研討會   � Conferência de Segurança na Construção 

Civil de Macau 
 
2006年 3月 29日，與香港特別行政區勞工處及香港職業安全健康局合辦〝澳門建造業安全研討會〞。 
 
 

  
Realização da “Conferência de Segurança na Construção 
Civil de Macau”, em colaboração com “Hong Kong Labour 
Department” e “Hong Kong Occupational Safety and Health 
Council”, em Macau, no dia 29 de Março de 2006. 

   研討會內容包括講解澳門建造業安全相關法例、工作意外及職業病保險法例、勞工保險實務、塔式起重機工作守則和工作意外分析，以及建造業安全健康的管理等。 
 
 
 
 
 
 

 Nessa sessão foram apresentados vários temas, como a 
legislação sobre a segurança no sector da construção civil 
em Macau, o seguro de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, as práticas de seguro dos trabalhadores, as 
normas de trabalho com gruas de torre e a análise de 
acidentes deste género, e a gestão de segurança e saúde 
no sector da construção civil. 
 

  

血谷丙轉胺酶 GPT 
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  透過本澳及香港專家的講解，令與會的本澳建造工程人士加深認識並遵守相關法例和制度的規定，同時讓業界互相汲取有關地盤職安健管理的知識和經驗，合力推動職安健文化，從而減少意外之發生。 

 Os discursos apresentados pelos especialistas de Hong 
Kong e Macau permitiram aprofundar os conhecimentos dos 
indivíduos do sector de obras de construção de Macau, 
inclusivé quanto ao cumprimento da respectiva legislação e 
regime, permitindo também aos profissionais daquele sector 
a aquisição de conhecimentos e experiências sobre a gestão 
da segurança e saúde ocupacional nas obras de construção, 
a fim de promover conjuntamente a cultura da segurança e 
saúde ocupacional, reduzindo as ocorrência de acidentes de 
trabalho. 
 
 

� 職業安全健康展覽職業安全健康展覽職業安全健康展覽職業安全健康展覽  � Exposições de Segurança e Saúde 
Ocupacional 

 
2006年 4月 28日至 5月 2日期間，與澳門工會聯合總會合辦〝職業安全健康展覽〞。 
 
 
 是次展覽的目的是透過圖片展示，向本澳市民推廣職安健知識，讓各界關注職業安全健康和遵守有關法規，以減少工作意外及預防職業病的發生。 
 
 
 
 
 展覽主題以建造業安全為主。內容包括：工作意外統計分析、地盤整理、安全施工程序、工作平台、高空工作、吊運工作、上蓋工程及棚架、集體保護措施、地盤常用機械的護罩、焊接與切割、用電安全、電動或氣動手工具、密閉空間、化學品使用安全、地盤衛生、急救規定、個人保護裝備、安全督導員及建造業職安卡等資料介紹。 
 

  
A “Exposição de Segurança e Saúde Ocupacional”, 
coorganizada pela DSAL e a Associação Geral dos 
Operários de Macau (AGOM), foi realizada em Macau, entre 
28 de Abril e 2 de Maio de 2006. 
 
Esta exposição de fotografias, teve como objectivo 
proporcionar conhecimentos sobre a segurança e saúde 
ocupacional à população de Macau, apelar às diversas 
partes para terem em conta a segurança e saúde 
ocupacional, bem como o cumprimento da respectiva 
legislação, a fim de reduzir os  acidentes de trabalho e 
prevenir a ocorrência de doenças profissionais. 
 
A exposição teve como tema principal a segurança na 
construção civil, nomeadamente a análise dos dados dos 
acidentes de trabalho, ordem nas obras de construção, 
procedimentos seguros no trabalho, plataformas de trabalho, 
trabalho em altura, processos de movimentação de cargas, 
obras em coberturas e andaimes, medidas de protecção 
colectiva, protecção de máquinas mais usadas na 
construção civil, soldadura e corte, segurança eléctrica, 
ferramentas manuais e/ou eléctricas, espaços confinados, 
segurança no manuseamento de produtos químicos, higiene 
nas obras de construção, primeiros socorros, equipamento 
de protecção individual, encarregado de segurança da 
construção civil e cartão de formação em segurança 
ocupacional na construção civil. 
 
 

� 職業安全知識講座職業安全知識講座職業安全知識講座職業安全知識講座   � Seminário de conhecimentos sobre 
Segurança Ocupacional 

   
2006年 9月 23日，協助澳門科學技術協進會舉辦〝職業安全知識講座〞。 

 Prestação de apoio à “Associação Promotora das Ciências e 
Tecnologias de Macau” na organização, em Macau, do 
“Seminário de conhecimentos sobre Segurança 
Ocupacional”, no dia 23 de Setembro de 2006. 
 講座內容包括講解燃料存放安全、電氣安全知識及澳門建築安全的監管現狀。 

 

 Nessa sessão foram abordados vários temas, como a 
segurança no armazenamento de materiais inflamáveis, 
conhecimentos de segurança eléctrica e a situação de 
controle da segurança na construção civil em Macau. 
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� 公共地方挖掘安全座談會公共地方挖掘安全座談會公共地方挖掘安全座談會公共地方挖掘安全座談會   � Sessão de esclarecimento sobre a segurança 

nas obras de escavações em locais públicos 
 
2006年 9月 26日，協助澳門電力股份有限公司舉辦 〝公共地方挖掘安全〞座談會。 

  
Prestação de apoio à “Companhia de Electricidade de 
Macau” na organização, em Macau, da “Sessão de 
esclarecimento sobre a segurança nas obras de escavações 
em locais públicos”, no dia 26 de Setembro de 2006. 

 座談會內容包括講解在地下電纜附近工作所採取的措施、露天地方挖掘工程的職安健法規、坑道工程施工安全的監督，以及公共地方挖掘工程安全。 
 
 
 

  
Nessa sessão foram abordados vários temas, 
designadamente as medidas de prevenção de riscos em 
trabalhos junto às canalizações eléctricas subterrâneas, 
legislação sobre segurança e saúde ocupacional nas obras 
de escavações a céu aberto, controle de segurança no 
trabalho de abertura de valas ou trincheiras e a segurança 
nas obras de escavações em locais públicos. 

   
 

� 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 

   
2006年 10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第三屆 「粵港澳安全知識競賽」在本澳舉行。 
 
 
 
 活動的目的是希望透過比賽，讓在職人士加強認識和掌握有關職安健的知識及法規，並同時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 “3° 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 
Macau, no dia 28 de Outubro de 2006. 
 
Esta acção teve como objectivo o aprofundamento de 
conhecimentos e melhor domínio sobre a segurança e saúde 
ocupacional e respectivos diplomas legais, através de 
competições entre trabalhadores efectivos, bem como a 
sensibilização de informações dessa área junto da 
população, a promoção do intercâmbio, na mesma área, 
entre Cantão, Hong Kong e Macau, elevando assim o nível 
de segurança e saúde ocupacional.  
 
O conteúdo das competições abrangeu os diplomas legais 
sobre a segurança e saúde ocupacional dessas três regiões 
e 14 áreas de conhecimentos de segurança e saúde 
ocupacional principais. 

   為了選出本澳的參賽代表隊伍參加是次競賽，於 2006年 8月 12日，本局舉辦了「粵港澳安全知識競賽」- 澳門區選拔賽。比賽分工會/團體組及企業組兩個組別，並以問答比賽形式進行。工會/團體組共有 8 支隊伍參加，而企業組則共有 16支隊伍參加。 

 Na perspectiva de escolher o grupo de representantes de 
Macau para participar naquele concurso, a DSAL organizou, 
no dia 12 de Agosto de 2006, as provas eliminatórias do 
“Concurso de Conhecimentos de Segurança entre Cantão, 
Hong Kong e Macau”. Este concurso foi realizado sob a 
forma de perguntas e respostas e estava dividido em 2 
grupos: o dos Trabalhadores/Associações e o das 
Empresas. O 1º grupo contou com a participação de 8 
equipas e o 2º grupo com 16 equipas. 

   澳門區選拔賽兩個組別之冠軍隊伍「澳門工會聯合總會青年中心」(工會/團體組)及「澳門電訊有限公司」(企業組)代表本澳參加第三屆「粵港澳安全知識競賽」，並分別奪得工會/團體組亞軍及企業組冠軍。 

 Os 2 grupos vencedores das provas eliminatórias de Macau, o 
Centro de Juventude da AGOM (Grupo dos Trabalhadores/ 
Associações) e a CTM (Grupo das Empresas), representaram 
Macau nas provas finais do  “3° Concurso de Conhecimentos 
sobre Segurança entre Cantão, Hong Kong e Macau”, tendo 
sido respectivamente classificados em 2º lugar e 1º lugar.  
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� 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。2006年，職安健廳共參與了 4個相關的活動，包括：由澳門工會聯合總會主辦的〝五一國際勞動節園遊會〞（兩項）和〝2006六一兒童節園遊會〞，以及由社會工作局主辦的〝2006六一國際兒童節園遊會〞。 

 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 2006, o DSSO 
participou em 4 actividades desse tipo, designadamente 2 
organizadas pela AGOM para a “Festa do Dia Internacional 
do Trabalhador – 1o de Maio” e 1 para a “Festa do Dia 
Mundial da Criança’2006” e outra organizada pelo Instituto 
de Acção Social para a “Festa do Dia Mundial da Criança – 1 
de Junho de 2006”. 

 

 

� 宣傳印刷品宣傳印刷品宣傳印刷品宣傳印刷品  � Edições para divulgação 

   
� 加印七款海報，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”; 

   
� 編製葡文及英文版「職業安全健康訓練教材」各

3,000本，同時，並加印中文版，以供建造職安卡訓練課程之用及讓公眾索取； 
 

 � Impressão do livro “Material didáctico sobre a 
formação em segurança e saúde ocupacional” (3,000 
em Português e 3,000 em Inglês), com tiragem de 
mais 3,000 exemplares em chinês, destinado ao 
“Curso de Segurança Ocupacional na Construção 
Civil” e também para distribuição ao público; 

   
� 加印四款中葡文版小冊子，包括「勞動衛生 – 電腦」，「工作安全與健康 – 機械護罩」，「職業性噪音」及「使用化學品的安全指引」，以供公眾索取； 

 � Impressão de mais 4 tipos de livretes (em Chinês e 
Português) para distribuição ao público, 
nomeadamente: “Saúde no Trabalho – O 
Computador”, “Segurança e Saúde Ocupacional – 
Protecção de Máquinas”, “Ruído Ocupacional” e 
“Segurança no Manuseamento de Químicos”. 

   
� 編製 3,000 本「粵港澳安全知識競賽」問答手冊以供有意參賽之單位及公眾索取； 

 � Impressão de 3,000 exemplares do Manual de 
perguntas e respostas para a “Competição de 
conhecimentos de segurança entre Cantão, Hong 
Kong e Macau”, destinados aos candidados deste 
concurso e ao público.  

   
� 編製兩款中文單張各 2,000 張，包括「體力處理操作」及「腰背部保健運動」，讓公眾索取； 

 � Impressão de 2,000 folhetos em chinês sobre o “Guia 
para Manuseamento de Cargas” e “Exercícios para 
Tonificação do Tronco”, para distribuição ao público. 

   
� 加印七款單張，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」、「危險化學品容器上的標籤」及「職業安全健康培訓課程」，讓公眾索取。 

 � Impressão de mais 7 tipos de folhetos, também para 
distribuição ao público, nomeadamente sobre 
soldadura de gazes e cortes eléctricos, utilização 
eléctrica, obras de demolições, trabalho em altura, 
escavações a céu aberto, rotulagem dos produtos 
químicos e cursos de formação de segurança e saúde 
ocupacional. 
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� 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 
AGOM, a fim de serem transmitidas, ao pessoal de 
chefia e aos trabalhadores, mensagens sobre a 
segurança no trabalho. 

 

� 在澳門日報刊登了 4篇文章，其中 3篇是關於颱風季節期間地盤安全措施，1篇是關於宣傳建造業職安卡，目的是向本澳市民傳達工作安全的訊息。 
 

 � Publicação de 4 textos no “Macao Daily News”, sendo 3 
sobre as medidas de prevenção nas obras de 
construção durante a estação de tufões, e 1 sobre o 
Cartão de Formação em Segurança Ocupacional na 
Construção Civil, a fim de serem transmitidas à 
população informações sobre a segurança de trabalho. 

 

� 在華僑報刊登了 1篇文章，向本澳市民公佈職安健巡查情況。 

 � Publicação de um texto no Jornal “Va Kio”, para divulgar 
os resultados da visitas inspectivas de segurança e 
saúde ocupacional. 

 
   

� 職安健培訓講座職安健培訓講座職安健培訓講座職安健培訓講座  � 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，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.  

 表表表表 6  - 2006年職安健培訓講座年職安健培訓講座年職安健培訓講座年職安健培訓講座 
QUADRO 6 - Seminários sobre Segurança e Saúde Ocupacional no ano de 2006 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 

課時課時課時課時 

Duração (Horas) 教育機構 

Estabelecimentos de Ensino 
1 1 240 1 酒店業 

Indústria Hoteleira 
4 6 206 13 公共事業 

Serviços públicos 
9 42 2,037 132.5 製造業 

Indústria Transformadora 
1 1 35 3 建造工程業 

Indústria de obras de construção 

civil 

4 4 57 14 社會團體 

Associações Sociais 
4 15 228 40.5 其他 

Outros 
1 4 126 10 總數 

Total 
24 73 2,929 214 
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 圖圖圖圖 9 -職安健培訓講座職安健培訓講座職安健培訓講座職安健培訓講座﹝﹝﹝﹝2004 – 2006﹞﹞﹞﹞ 

GRÁFICO 9 – Seminários sobre Segurança e Saúde Ocupacional ( 2004 – 2006) 
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� 職安健單元課程職安健單元課程職安健單元課程職安健單元課程  � Cursos por Módulos sobre Segurança e 
Saúde Ocupacional 

 為更有效向公眾推廣及宣傳職安健知識，職安健廳在
2006年 3月開始舉辦 10項職安健單元課程，包括：電腦操作安全指引、辦公室工作安全指引、體力處理操作安全指引、職業性噪音及聽覺保護、用電安全、高空工作、密閉空間工作安全、飲食業安全、使用化學品安全及認識個人保護設備等，每個課程 3小時，以供各行業的從業員報讀。 

  
Para fazer ao público uma promoção mais eficaz de 
conhecimentos de segurança e saúde ocupacional, o DSSO 
organizou, em Março de 2006, 10 cursos por módulos sobre 
segurança e saúde ocupacional, designadamente sobre 
Instruções de Segurança para Operações com 
Computadores; Instruções de Segurança em Escritórios; 
Instruções de Guia para Manuseamento de Cargas; Ruído 
Ocupacional e Protecção Auditiva; Riscos Eléctricos; 
Trabalho em Altura; Segurança em Espaços Confinados; 
Segurança em Estabelecimentos de Comidas e Bebidas; 
Segurança no Manuseamento de Produtos Químicos e 
Conhecimentos sobre Equipamento de Protecção Individual; 
tendo cada um deles a duração de 3 horas e destinados aos 
trabalhadores de diversos sectores. 
 

 



2002002002006666                                                              職業安全健康廳職業安全健康廳職業安全健康廳職業安全健康廳    ////    DDDDSSSSSOSOSOSO 

 78

 
 表表表表 7 - 2006年職安健單元課程年職安健單元課程年職安健單元課程年職安健單元課程 

QUADRO 7  - Cursos por Módulos sobre Segurança e Saúde Ocupacional no ano de 2006 類別類別類別類別 

Tipos 
人數人數人數人數 

N° de Participantes 比率比率比率比率 ％％％％ 教育機構 

Estabelecimentos de Ensino 
33 2.9 酒店業 

Indústria Hoteleira 
330 29.5 公共事業 

Serviços públicos 
676 60.4 製造業 

Indústria Transformadora 
4 0.4 建造工程業 

Indústria de obras de construção civil 
10 0.9 服務業 

Prestação de Serviços 
50 4.5 其他 

Outros 16 1.4 總數總數總數總數 

Total 1,119 100.0 

 
 

� 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 de 
Formação 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 2006 年，為建造業從業員開辦了 829 班〝建造業職安卡訓練課程〞，就讀人數達 19,183人，而合格並獲發「建造業職安卡」的共有 16,021人。 

 Para alertar os trabalhadores da construção civil sobre a 
segurança no trabalho em 2006 o DSSO organizou 829 
turmas para o “Curso para Obtenção do Cartão em 
Segurança Ocupacional na Construção Civil”, destinado a 
trabalhadores deste sector, tendo contado com a 
participação de 19,183 formandos, dos quais, 16,021 foram 
aprovados e obtiveram o “Cartão em Segurança 
Ocupacional para a Construção Civil”. 

   由 2002年 4月至 2006年 12月底，共培訓了 28,835人，經評估合格，並獲發「建造業職安卡」者共有 25,033名（包括 22名公開考試合格者）。 

 De Abril de 2002 a finais de Dezembro de 2006, receberam 
formação 28,835 pessoas, tendo sido atribuído o “Cartão em 
Segurança Ocupacional na Construção Civil” a 25,033 
formandos aprovados (inclusivé 22 que foram aprovados em 
concursos públicos). 

 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 
1,225 

本地居民合格人數 
N° de aprovados (residentes) 

19,470 報名人數 
N° de inscritos 

34,000 
非本地居民合格人數 

N°de aprovados (não-residentes) 
5,541 上課人數 

N° de formandos 
28,800 

合格率  
Taxa de aproveitamento 

86.8% 合格人數 
N° de formandos aprovados 

25,011 
發卡數目 

N° de cartões emitidos 
25,011 

 
* 數據由 2002年 4月至 2006年 12月底 

*  Dados reportados de Abril de 2002 a Dezembro de 2006 
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 圖圖圖圖 10 - 建造業建造業建造業建造業職安卡課程職安卡課程職安卡課程職安卡課程﹝﹝﹝﹝2004至至至至 2006年年年年﹞﹞﹞﹞ 

GRÁFICO 10 – Cursos de Formação em Segurança Ocupacional na Construção Civil ( 2004 – 2006) 

  
� 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  � Revisão do Diploma Legal sobre 

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” 
   職業安全健康廳根據社會協調常設委員會執行委員會會議的決議，對《職業安全健康規章》條文進行修改及整理。法規的修改文本已送交勞、資雙方委員，並會提請社會協調常設委員會再次進行討論，獲得通過後便會進入正式立法程序。 
 

 O DSSO procedeu à alteração e ao tratamento do 
“Regulamento de Segurança e Saúde Ocupacional”, em 
conformidade com a deliberação da Comissão Executiva do 
Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), tendo 
sido entregue a nova minuta aos representantes das partes 
laboral e patronal com assento naquele Conselho para nova 
discussão no CPCS, a qual, após aprovação, entrará em 
fase de 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、資及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於社會協調常設委員會大會通過後，已開展立法程序。 

 A Comissão Especializada do CPCS, constituída por 

representantes dos empregadores, trabalhadores e Governo, 

e a Comissão Executiva 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 iniciados os respectivos procedimentos para a 

produção legislativa, após aprovação do conteúdo pelo 

plenário do CPCS. 
 
 

  

� 澳門健康城市澳門健康城市澳門健康城市澳門健康城市 – 社區安全專責工作組的社區安全專責工作組的社區安全專責工作組的社區安全專責工作組的
工作工作工作工作 

 � MACAU, Cidade Saudável - Grupo de 
Trabalho para uma Comunidade Segura 

   為配合由本局擔任召集人的『健康城市-社區安全專責工作組』向世界衛生組織申報澳門成為安全社區的工作，職業安全健康廳開展了前期的準備。 
 
 
 於 2006 年，聯同行政暨公職局進行了一項「公職人員職業安全健康概況的調查」，目的是向公職人員收集有關職安健的意見，從而更有效地計劃開展針對性的職安健培訓課程、對工作環境的評估及向公職人員推廣職業安全健康知識。 
 
 
 
 
 
 問卷的填寫分為領導階層及各職級公職人員兩部份，回覆之政府部門有 39個，參與的公職人員共 2,251人。 

 

 

 根據調查結果，職業安全健康廳已發函安排為 8個有需要的政府部門進行工作環境的職業危害因素測量及職安健評估；另計劃開展有關職安健的培訓課程。 

 

 Sendo a DSAL a convocadora do “Grupo de Trabalho para 
uma Comunidade Segura” para requerer, junto da 
Organização Mundial da Saúde, o título de “Comunidade 
Segura” para Macau, o DSSO procedeu aos trabalhos 
preparatórios da fase inicial. 
 
Em 2006, o DSSO, em cooperação com os SAFP, levou a 
cabo o inquérito sobre o “Estudo da situação da segurança e 
saúde ocupacional dos trabalhadores da função pública”, 
com o objectivo de recolher opiniões dos trabalhadores da 
função pública sobre a segurança e saúde ocupacional, por 
forma a planear, eficazmente e com alvos determinados, 
cursos de formação de segurança e saúde ocupacional e de 
avaliação do ambiente de trabalho, para além de promover 
os conhecimentos da segurança e saúde ocupacional junto 
dos trabalhadores da função pública. 
 
O inquérito dividiu-se em 2 partes, sendo 1 parte preenchida 
por indivíduos da classe dirigente e a outra por trabalhadores 
de diferentes categorias. Contou-se com a participação de 
39 serviços públicos com 2,251 trabalhadores da função 
pública. 

 
Com base nos resultados dos inquéritos, o DSSO enviou 
cartas para 8 serviços públicos, a fim de proceder à 
avaliação dos riscos nos locais de trabalho e a avaliações da 
Segurança e Saúde Ocupacional. Por outro lado, também se 
planeou o desenvolvimento de cursos de formação em 
Segurança e Saúde Ocupacional. 
 
 

� 申請申請申請申請 ISO認證的籌備工作認證的籌備工作認證的籌備工作認證的籌備工作  � Trabalhos preparatórios para obtenção do 
certificado ISO 

   於 2006 年度，職業安全健康廳繼續積極進行職業衞生化驗室和職業健康醫療室申請 ISO認證的籌備工作，尤其是撰寫各類 ISO文件。 

 Em 2006, o DSSO deu continuidade aos trabalhos 
preparatórios para a obtenção do certificado ISO para o 
laboratório de higiene ocupacional e o laboratório de 
tratamento da saúde ocupacional, tendo redigido 
principalmente a documentação necessária para a obtenção 
do certificado ISO. 
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� 經驗交流經驗交流經驗交流經驗交流  � Intercâmbio de experiências 
   
� 出席香港工業安全協會週年會議暨二十週年慶祝晚宴。(1月 – 香港) 
 
 
� 出席香港職業安全衛生協會 2006年會晚宴。 

(3月 - 香港) 
 
 
� 出席 "XXVIII ISSA 建造業國際座談會"  

(3月 – 巴西 ) 
 
 
� 參加「職業安全與健康稽查合作之國際研討會」 

(4月 – 北京) 
 
 
� 出席「香港環保建築評估方法研討會」。(4月- 香港) 
 
� 參加「泛珠三角區域安全生產合作預備會」。 

(4月 - 廣州) 
 
 
� 參加第 22屆 APOSHO會議。(5月 – 泰國) 
 
 
� 參加「職安健 - 攜手創」四地研討會。 

(5月 – 澳門) 
 
 
� 參加「第十四屆海峽兩岸及香港、 澳門地區職業安全學術研討會暨中國職業安全健康協會 2006年年會」。(5月 - 西安) 
 
 
� 參加安全從業員學術研討會 2006。(5月 – 澳門) 
 
 
� 出席「危機管理-2005 世貿會議」。(6月 – 香港) 
 
 
� 參加「第 95屆國際勞工大會」。(6月 – 瑞士) 
 
 
� 參加「安全生產與建設海峽西岸經濟區論壇」。 

(6月 – 福州) 
 
 
� 參加「第七屆國際工傷預防、職業復康及工傷賠償博覽」。(6月 - 香港) 
 
 
� 參加「高空建築工程及施工安全管理」研討會。 

(8月 – 澳門) 
 
 
 

 � Presença na 20ª Conferência Anual da Associação de 
Segurança Industrial de Hong Kong (Janeiro – Hong 
Kong) 

 
� Presença no "HKOSHA  Annual  Dinner 2006" de 

Hong Kong (Março – Hong Kong) 
 
 
� Presença no "XXVIII Simpósio Internacional da 

Associação da Construção" (Março - Brasil) 
 
 
� "Participação na ""International Conference on 

Partnership in Occupational Safety and Health Inspection 
" (Abril - Pequim, China) 

 
� Presença na conferência de "HK BEAM Seminar" (Abril – 

Hong Kong) 
 
� Participação na “Reunião Preparatória sobre Cooperação 

na Área de Produção de Segurança na Região do Delta 
do Rio das Pérolas" (Abril – Guangzhou, China) 

 
� Participação na Conferência "APOSHO-22" (Maio - 

Tailândia) 
 
� Participação na Conferência de "Cooperação em 

segurança e saúde ocupacional - China, Taiwan, HK e 
Macau" (Maio - Macau) 

 
� Participação na "14ª Conferência de Segurança e Saúde 

Ocupacional e Conferência Anual de 2006 da Direcção 
da Associação de Saúde e Segurança Ocupacional da 
China" (Maio – Xian, China) 

 
� Participação na Conferência dos trabalhadores de 

segurança ocupacional 2006 (Maio - Macau) 
 
� Participação na "Crisis Management - 2005 WTO 

Ministerial Conference" (Junho – Hong Kong) 
 
� Participação na “95ª - Conferência Internacional da 

Inspecção do Trabalho” (Junho - Suiça) 
 
� Participação no “Fórum de Desenvolvimento da 

Segurança na Área Económica da Região Oeste do 
Estreito (Junho – Fuzhou, China) 

 
� Participação no "The 7th International Congress on Work 

Injuries Prevention, Rehabilitation and Compensation” 
(Junho – Hong Kong) 

 
� Participação na Conferência sobre "Trabalho em Altura e 

Gestão de Segurança" (Agosto - Macau) 
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� 出席珠海市中合職業培訓學校交流活動。 

(9月 – 珠海) 
 
 
� 出席「第三屆中國國際安全生產論壇」。 

(9月 – 北京) 
 
� 出席「職業安全知識講座」。(9月 – 澳門) 
 
 
� 出席「首屆泛珠三角區域安全生產合作聯席會議暨安全生產合作與發展論壇」。(10月 -- 東莞) 
 
 
 
� 出席「第二屆中國香港安全健康社區網絡年會」。

(11月 – 香港) 
 
 
� 出席「澳門護士學會會慶專題講座」。 

(11月 – 澳門) 
 
 
 

 
 
� Presença na acção de intercâmbio com a “Escola de 

Formação Profissional de Zhuhai” (Setembro – Zhuhai, 
China) 

 
� Presença na Conferência "The 3rd China International 

Forum on Work Safety" (Setembro – Pequim, China) 
 
� Presença no seminário sobre "Os conhecimentos de 

Segurança do Trabalho" (Setembro - Macau) 
 
� Presença na “Primeira Conferência Conjunta da "Pan 

Pearl River Delta Cooperation" sobre Cooperação em 
Segurança na Produção e Forum de Desenvolvimento" 
(Outubro – Dongguan, China)  

 
� Presença na "China Hong Kong Safe and Health 

Community Network Annual Conference" (Novembro – 
Hong Kong) 

 
� Presença no seminário e aniversário da Associação de 

Enfermeiros de Macau (Novembro - Macau) 
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33 (54.1%)

18 (29.5%)

2 (3.3%)
8 (13.1%)

建議 Sugestões 投訴 Queixas 讚揚 Elogios 無法處理 Impossibilidade de tratamento

 

 

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 

 

2006 年本局接獲市民的建議、投訴和讚揚的個案共
61宗，當中立案跟進處理的有 59宗，其餘的 2 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 2006, a DSAL recebeu dos cidadãos um total de 61 

casos de sugestões, queixas e elogios, tendo sido abertos 

processos para tratamento em relação a 59 deles, enquanto 

que os restantes 2 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 經處理的個案中，以涉及手續事項的佔最多，達

39%，其次為人員，亦佔 35.6%。 

 Os assuntos dos casos instruídos concentraram-se nas 

formalidades, representando 39%, seguindo-se-lhe o de 

pessoal, com 35.6%. 
 
 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 13 8 21 設施 Instalações 2 2 0 4 環境 Ambiente 0 0 0 0 手續 Formalidades 9 14 0 23 其他 Outros 7 4 0  11 總數總數總數總數 TOTAL 18 33 8 59 
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2006 年立案處理的個案較 2005 年減少 29.8%，其中建議、投訴及讚揚的個案皆明顯下降，同時亦沒有錄得異議個案。 

 Registou-se uma redução de 29.8% dos casos instruídos em 

2006 face ao ano transacto, principalmente os referentes a 

sugestões, queixas e elogios, e também não houve registo 

de casos de reclamação. 

   從分析資料所得，市民主要對本局各單位的程序手續，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和程序手續方面。 

 Da análise dos dados verifica-se que as opiniões 

apresentadas pelos cidadãos incidiram essencialmente 

sobre as formalidades dos procedimentos nas diversas 

subunidades destes Serviços e na política de importação de 

mão-de-obra não residente, enquanto as queixas se 

concentraram principalmente no pessoal e nas formalidades 

dos procedimentos. 

 圖圖圖圖 2 – 2002至至至至 2006年度按立案的個案性質統計年度按立案的個案性質統計年度按立案的個案性質統計年度按立案的個案性質統計個案數目個案數目個案數目個案數目 
GRÁFICO 2 - Casos instruídos e reportados entre 2002 e 2006 segundo a sua natureza 
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 圖圖圖圖 3 – 2002至至至至 2006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 2006 segundo o seu assunto 

2006 23 0 4 21 11

2005 23 0 4 34 23

2004 8 0 1 31 14

2003 14 1 4 33 28

2002 10 3 6 26 20
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� 服務承諾計劃服務承諾計劃服務承諾計劃服務承諾計劃  � Carta de Qualidade 
 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，其中
34項的服務實現比率全年平均皆超越預期目標，只有〝接收聘請外地僱員的各項申請”一項未能達標〞。未能達標的主要原因有幾方面：申請者集中於同一時段遞交文件是原因之一，而申請者當中有部份的中小企業、商會代表及新開設的職業介紹所的職員對申請程序不了解，亦導致需用較長時間解釋及核對文件；此外，由於輸入申請大多是同時備有較多勞動合同及個人資料，所以亦需用較長時間進行核對及整理。 

 

 

 

 A DSAL implementou um total de 35 modalidades da “Carta 

de Qualidade” de serviço externo, podendo-se verificar o 

ponto da situação no quadro 2. A taxa de concretização de 

serviços relativa a 34 daquelas modalidades foi superior ao 

nível de serviços definido, sendo que, apenas a relativa à 

“recepção dos diversos pedidos sobre contratação de 

TNR’s” não atingiu o nível definido, pois, por um lado, os 

requerentes apresentaram os seus pedidos num mesmo 

período do dia e, por outro, representantes de empresas de 

pequena e média dimensão, de associações e de novas 

agências de emprego que apresentaram o respectivo pedido 

não conheciam bem as formalidades, tendo demorado mais 

tempo a explicação e a verificação dos documentos. Além 

disso, os pedidos de importação têm mais documentos, 

como contratos de trabalho e dados pessoais, o que 

prolongou o tempo para verificar e tratar da devida 

informação.  

   本局為了改善有關的服務，除了盡量增派人手及擴充辦公空間外，亦採用了應對措施。 

 A fim de melhorar esse serviço, a DSAL disponibilizou mais 

pessoal e aumentou o espaço para recepção do público, 

tendo também tomado as medidas adequadas. 

   於 2006年 12月 11日起，本局實施臨時措施，只安排在每日早上的辦公時間內接收外地僱員的輸入、續期、替換及承轉申請。因應臨時收件措施的實行，原推行的〝15分鐘內接收聘請外地僱員的各項申請〞及〝10分鐘內接待親臨查詢申請外地僱員手續〞兩項服務承諾已於 2006年 12月份起中止。 

 No dia 11 de Dezembro de 2006, a DSAL implementou uma 

medida temporária, ou seja, os pedidos de importação, 

renovação, substituição e transferência de TNR’s passaram 

a ser aceites apenas na hora do expediente da parte da 

manhã. Tendo em conta essa medida temporária, os 

serviços de “Recepção dos diversos pedidos sobre 

contratação de Trabalhadores Não Residentes dentro de 15 

minutos” e de “Atendimento personalizado para informações 

sobre o procedimento dos pedidos de Trabalhadores Não 

Residentes dentro de 10 minutos” foram suspensos a partir 

de Dezembro de 2006.  

 
 表表表表 2  – 服務承諾計劃的執行情況服務承諾計劃的執行情況服務承諾計劃的執行情況服務承諾計劃的執行情況  

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% 99.93% 

    

…//…
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4. 招聘登記 

Oferta de emprego 

即時接待 

atendimento imediato 
90% 95% 

5. 發出申請社會保障基金津貼之各項聲明書 

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% 73.76% 

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% 

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% 94.91% 

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% 98.75% 

10. 勞資問題諮詢 

Informativo sobre questões laborais 

15分鐘內接待 

atendimento dentro de 15 

minutos 

85% 92.69% 

11. 勞資問題諮詢電話“28400333”錄音服務  

Informações por telefone sobre questões 

laborais – serviço de gravação “28400333” 

2個工作天內回覆 

dentro de 2 dias úteis 
90% 100% 

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 todos 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% 92.06% 

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% 100% 

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 Juízo ou do seu arquivamento por 

insubsistência da denúncia 

10個工作天內 

dentro de 10 dias úteis 
90% 98.90% 

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% 100% 

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% 99.83% 
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18. 透過“28400333”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  

“28 400333” 

5個工作天內 

dentro de 5 dias úteis 
90% 99.50% 

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% 97.91% 

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% 97.77% 

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% 99.72% 

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% 100% 

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 

Apresentação de 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% 99.32% 

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 Construção Civil” 

20分鐘內 

dentro de 20 minutos 
85% 99.41% 

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 

úteis 

85% 100% 

  …//… 
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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 

úteis 

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% 93.57% 

 
 

� 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 

 在 2004年所選定的 5項優化行政程序項目，由於其中的「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」3個項目已於 2006年 7月正式推行，所以在 2006 年特別為此設立了一個新的機制，以管制已開展優化的項目。透過此機制可收集工作人員及市民對優化項目的意見，從而持續進行評估、檢討及改善工作，以達致配合市民需求和提高服務水平的目的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 至於尚未正式推行優化行政程序的其餘兩個項目，於
2006 年亦已因應其個別情況及條件作出了推行的前期工作，包括研究及資訊廳開始試行「開發應用系統」的程序優化，而勞動監察廳經徵詢行政暨公職局之意見後，也逐步完善「工傷個案處理」的行政運作手冊。 

 

 

 

 

  

 

 De entre as 5 modalidades de optimização dos 

procedimentos administrativos seleccionadas em 2004, três 

foram implementadas oficialmente em Julho de 2006, 

designadamente a “organização de cursos de formação 

básica para a obtenção do Cartão de Segurança 

Ocupacional na Construção Civil”, a “preparação do curso 

de formação em regime de qualificação profissional” e a 

“conjugação entre a oferta e a procura de emprego”; visto 

tal, foi criado, em 2006, um novo mecanismo, para controlo 

das modalidades cuja optimização já teve início. Este 

mecanismo permitiu continuar a recolher as opiniões dos 

trabalhadores destes Serviços e dos cidadãos sobre a 

optimização de modalidades, e, desse modo, continuar a 

proceder a avaliações, revisões e melhorias do trabalho, na 

perspectiva de atender às necessidades dos cidadãos e 

elevar o nível dos serviços.  

 

Quanto às duas modalidades cuja optimização dos 

procedimentos administrativos não foi possível ser 

implementada, foram efectuados, em 2006, os trabalhos 

preparatórios para a sua implementação, tendo em conta o 

respectivo caso e condições em concreto, nomeadamente o 

Departamento de Estudos e Informação deu início à 

implementação da optimização dos procedimentos do 

“desenvolvimento do sistema de aplicação”, enquanto o 

Departamento de Inspecção do Trabalho, tendo consultado 

a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

melhorou gradualmente o manual do funcionamento 

administrativo para o “tratamento de processos de acidentes 

de trabalho”. 

 
 

� 28400333 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 (28400333) 
 繼續保持及監察透過 28400333 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。  

 Continuação da fiscalização do trabalho de optimização 

efectuado através das medidas electrónicas da linha aberta 

informativa nº 28400333, 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.  

 


