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Fonte: Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos  

 

 Para inteirar os jovens empresários da RAEM do Jogo Responsável, o director da 

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), Paulo Martins Chan, abordou 

esse tema em conferência informal, no evento anual de jantar de Primavera, organizado 

pela Associação de Jovens Empresários de Macau (AJEM) que teve lugar no passado dia 

15 de Março. O Director da DICJ partilhou informações do Jogo Responsável, 

nomeadamente as que respeitam as medidas e estratégias definidas pelo Governo da 

RAEM, assim como dos respectivos trabalhos de divulgação. Esta conferência, marcada 

pela interactividade e dinamismo, contou com a participação de mais de sessenta 

membros da AJEM, tendo vários membros exposto as suas dúvidas.  

 

 O Director da DICJ afirmou na conferência que os jovens empresários são os 

pilares da economia futura da RAEM. Tendo em conta que os casinos são muitas vezes 

frequentados pelos jovens empresários, por motivos profissionais, mostra-se necessário 

divulgar e promover essas informações do Jogo Responsável junto deles, em prol da 

prevenção do jogo problemático e das responsabilidades pessoais, familiares e sociais. 

Incentivando-se os mesmos para que transmitam essas informações aos seus 

trabalhadores, como forma de cumprir a respectiva responsabilidade social empresarial, 

bem como aos seus clientes do interior ou exterior da China, preservando deste modo a 

integridade da imagem do sector de jogos de fortuna ou azar da RAEM.   

   

 O Presidente da Assembleia Geral da AJEM, Francisco Ho, afirmou que a 

conferência foi muito bem sucedida e que a AJEM vai continuar a colaborar com o 

Governo e as concessionárias de jogos de fortuna ou azar, no âmbito da promoção do 

Jogo Responsável. Por sua vez, o Presidente da Direcção da AJEM, Kevin Ho, 



manifestou ser um dos objectivos da Associação é coadjuvar o Governo na 

implementação das Linhas de Acção Governativa. Sendo o Jogo Responsável uma 

matéria integrada no referido relatório, a AJEM vai divulgar activamente as respectivas 

informações junto dos outros jovens empresários, bem como dos seus trabalhadores. 

 Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal da AJEM, Ralph Chui espera que, no 

futuro, haja mais oportunidades de troca de impressões com a DICJ, no âmbito de 

medidas e estratégias do desenvolvimento sustentável do sector de jogos de fortuna ou 

azar da RAEM.  

 

 A conferência contou com a presença de vários participantes, entre eles 

o  Subdirector do Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação 

do Governo Central da República Popular da China na RAEM, Zhu Hong, o Director da 

Direcção dos Serviços de Economia, Tai Kin Ip e a Editora-Chefe Adjunta do Jornal “Ou 

Mun”, Chang Ngai. 

 

 

Director da DICJ troca impressões com os membros da AJEM, Ng Man Ho, Mou Chi 

Chong e Lei Tak Hing 



 

Participantes colocam questões ao Director da DICJ,  

no âmbito dos jogos de fortuna ou azar 

 

 

O encontro dos jovens empresários com o Director da DICJ foi bem sucedido 

 

- Fim -  


