
  A Direcção da Inspecção e Coordenação de Jogos mantém 

contactos estreitos com o Instituto de Acção Social no âmbito 

da revisão da lei 

 

2016-10-31 

 

Fonte: Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos 

 

 Atendendo que a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos(DICJ) tem 

mantido contactos estreitos com o Instituto de Acção Social(IAS) no âmbito das 

acções promocionais do Jogo Responsável, nomeadamente a realização de reuniões 

regulares, esta foi convidada para uma reunião de troca de experiências sobre o 

aperfeiçoamento da Lei n.º 10/2012 que define o condicionamento da entrada, do 

trabalho e do jogo nos casinos, nomeadamente quanto à introdução da limitação da 

prática de jogos de fortuna ou azar por trabalhadores das concessionárias/ 

subconcessionárias, fora do seu exercício de funções, na sequência da apresentação de 

sugestões públicas quanto a esta matéria. Tendo chegado ao consenso da necessidade 

para a recolha de mais sugestões junto dos intervenientes sobre a matéria acima 

descrita.      

 

 Na reunião Dr. Paulo Chan, director da DICJ, manifestou que a revisão da lei 

tem por objectivo proporcionar maior protecção aos trabalhadores do sector do jogo, 

assegurando uma vida sem problemas do jogo por parte dos mesmos. Por sua vez, o 

Dr. Hon Wai, vice-presidente do IAS referiu que o distúrbio causado pelo vício do 

jogo reflectido nos trabalhadores do sector do jogo é objecto de acompanhamento 

daquele Instituto, manifestando estar de acordo que com a revisão da referida lei 

poderá contribuir para a redução do risco do jogo problemático nos mesmos 

trabalhadores. Foi ainda abordado sobre as dúvidas e preocupações apresentadas pelos 

trabalhadores do sector do jogo relativamente à revisão da lei, tendo chegado ao 

consenso da necessidade para a recolha de mais sugestões junto dos intervenientes do 

objecto acima descrito, para que os mesmos fiquem esclarecidos sobre a intenção e 

âmbito da revisão da lei.      

 

 A reunião contou ainda com a presença do Dr. Leong Man Ion, sub-director da 

DICJ, Dra. Chan Iok Sut, chefe do Departamento de Estudos e Investigação da DICJ, 



Dra. Hoi Pou Va, chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento de 

Toxicodependência do Jogo e da Droga do IAS e Dra. Wu I Mui, Chefe da Divisão de 

Prevenção e Tratamento do Jogo Problemático do IAS.   

 

 A DICJ está aberto a sugestões por correspondências (Avenida da Praia Grande, 

n.ºs 762-804, edifício “China Plaza”, 21.º andar), telefone (n.º83973286), fax 

(n.º28712331) ou correio electrónico (message@service.dicj.gov.mo). 

 

 
 

Troca de experiências entre a DICJ e o IAS no âmbito do aperfeiçoamento da 

definição do condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos  
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