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 A DICJ reuniu-se, no mês passado, com os representantes da GLI e BMM, 

empresas de certificação de máquinas de jogo internacionalmente reconhecidas, no 

sentido de fortalecer o conhecimento sobre o funcionamento dos respectivos laboratórios 

instalados na RAEM, procedimentos, tipo de testes utilizados e recentes tecnologias. 

Tendo discutido e analisado, de forma activa e dinâmica, sobre o futuro do 

desenvolvimento do mercado de máquinas de jogo, situação que demonstra o diálogo 

estreito e positivo estabelecido com o sector. As partes irão em conjunto envidar esforços 

para elevar o nível das técnicas das máquinas de jogo, no sentido de assegurar o 

desenvolvimento saudável e eficazmente regulado do sector do jogo, com reputação e 

qualidade.   

A delegação liderada pela director da DICJ, Paulo Chan, reuniu-se 

respectivamente com a GLI e BMM, empresas de certificação de máquinas de jogo 

internacionalmente reconhecidas, nos dias 21 e 23 do passado mês. Paulo Chan defende 

que é necessário proceder ao ajustamento estrutural do sector do jogo para implementar a 

diversificação e o desenvolvimento sustentável da economia da RAEM. Neste sentido, o 

futuro desenvolvimento do sector assenta no reforço no crescimento das salas comuns, 

nomeadamente através do fornecimento de diferentes modalidades de jogos de máquinas 

de jogo, com vista a aumentar as receitas deste domínio ao nível do das salas VIPs.  

Relativamente à expectativa do Governo da RAEM no aumento proporcional do mercado 

de massas por parte das concessionárias de jogo, a GLI e a BMM manifestaram pleno 

apoio a essa medida e crêem que as máquinas de jogo possam servir de estímulo neste 

aspecto, na medida em que as mesmas oferecem uma experiência de entretimento e lazer 

aos visitantes.  

Para além da troca de impressões sobre o funcionamento e procedimentos dos 

laboratórios de testes acima referidos, a realização de testes mais actualizadas, a 

aplicação tecnológicas, assim como o futuro desenvolvimento da área das máquinas de 

jogo, foi também abordada a formação dos quadros locais, no âmbito dos cursos de 

formação de máquinas de jogo com melhor qualidade e profissionalismo destinados aos 



residentes da RAEM, a fim de colaborar para o melhoramento da competitividade e da 

prestação de serviços com melhor qualidade aos visitantes na RAEM. 

De acordo com o respectivo diploma legal, a exploração de qualquer máquina de 

jogo nos casinos da RAEM apenas é permitida após a sua submissão a exames e 

certificação de equipamentos realizados por uma empresa de certificação, independente, 

para efeitos de garantia da sua segurança, integridade e auditoria.  

 

Cabe referir que neste momento existem 7 empresas de certificação de máquinas 

de jogo reconhecidas pela DICJ, das quais apenas a GLI e BMM instalaram laboratórios 

de testes na RAEM. A primeira ou seja a GLI tem o quadro completamente preenchido 

por empregados locais, e a segunda funciona em colaboração com o Instituto Politécnico 

de Macau na ministração de cursos de formação técnico-profissional e na prestação de 

apoio destinados aos estudantes locais de ensino superior, tendo contribuído para a 

formação dos quadros locais nas áreas de gestão e da linha da frente.  

 

 
O director, Paulo Chan(a terceira pessoa a contar do lado direito), e representantes da 

DICJ se reúnem com Marina Wong(no meio), Gerente Geral de Serviços ao Cliente para 

troca de impressões 

 



 

O director, Paulo Chan(no meio), e representantes da DICJ recebidos pela Hester 

Cheang(a terceira pessoa a contar do lado esquerdo), Directora  do Centro Pedagógico e 

Científico na Á rea do Jogo do IPM e Lim Yu Chiang(a perceira pessoa a contar do lado 

direito), Director, Á sia Pacífica da BMM para a visita ao Centro de Testes para Técnicas 

do Jogo do IPM 

 

 

Breve apresentação dada pela assessora do Centro de Testes para Técnicas de Máquinas 

de Jogo sobre o funcionamento e respectivos equipamentos de máquinas de jogo 

- Fim - 


