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 Com vista a consolidar e aprofundar os valores de integridade, assim como a 

qualidade individual do pessoal, a DICJ teve a honra de convidar novamente 

representantes do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) para ministrar palestra 

sobre O Espírito de Ser Íntegro e Cumpridor da Lei, destinado ao pessoal de 

monitorização (surveillance) desta Direcção de Serviços, contando com cerca de 70 

participantes, a qual teve lugar no dia 21 de Julho. 

 

Os representantes do CCAC fizeram uma apresentação sobre as suas 

competências e principais funções, tendo explicado ainda sobre a importância da 

integridade e do cumprimento da Lei para assegurar a boa execução do Governo. E 

para tal é necessário inteirar os funcionários públicos para o cumprimento dos deveres 

de imparcialidade, de zelo e de guarda de sigilo, no sentido de formar uma equipa 

íntegra e eficaz.  

 

No discurso proferido pelo Dr. Paulo Martins Chan, director da DICJ, 

sensibilizou o pessoal para manter uma conduta ética, para além do cumprimento dos 

deveres de honestidade e integridade no desempenho das respectivas competências 

funcionais em conformidade com a Lei. Sensibilizou ainda o pessoal para manter uma 

conduta segundo padrões e valores socialmente aceites, no exercício das suas funções 

e na sua vida privada, contribuindo deste modo para a construção da boa imagem e 

dedicação ao público, no sentido de prestar todo o apoio a Governo na construção do 

prestígio do sector do jogo. 

 

Futuramente, serão realizados avaliações dos mecanismos de fiscalização com 

vista a assegurar a qualidade do pessoal e a formação de equipas de alta qualidade e 

eficácia.      



 
Dr. Paulo Martins Chan sensibiliza os funcionários para o cumprimento do dever de 

integridade e o desempenho das respectivas competências segundo valores éticos e 

parâmetros socialmente aceites. 
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