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 O Secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, efectuou recentemente 

uma visita à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, onde reuniu com dirigentes 

e chefias para se inteirar do funcionamento do organismo, tendo trocado impressões com 

os funcionários e auscultado as suas opiniões. Agradeceu a dedicação ao trabalho do 

pessoal da linha de frente da DICJ e incentivou o empenho e a persistência no exercício 

das suas funções, em prol do desenvolvimento saudável e ordenado do sector de jogos de 

fortuna ou azar. 

 Acompanhado pelo Director da DICJ, Paulo Martins Chan, o Secretário para a 

Economia e Finanças, Lionel Leong, visitou recentemente as instalações da DICJ e das 

respectivas subunidades, incluindo a sala onde se encontra instalado o sistema central de 

gestão dos jogos de fortuna ou azar (Central Leased-Line Gaming Management System), 

a sala destinada aos procedimentos para a auto-exclusão e a sala de formação. Os 

dirigentes e chefias da DICJ deram conta da evolução dos trabalhos de revisão do regime 

jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar, de  formação e definição dos planos 

de trabalho. O Secretário, Lionel Leong deu instruções no sentido de promover o 

desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente de revisão e alteração do regime jurídico 

da exploração de jogos de fortuna ou azar, optimização da gestão de recursos humanos, 

consolidação da formação do pessoal nas áreas do desempenho das funções e ética 

profissional, bem como no aperfeiçoamento  da fiscalização do sector do jogo, 

estabelecendo um mecanismo bem regulado e promover a integridade, tendo em vista 

assegurar o desenvolvimento saudável e ordenado do mesmo sector.     



 O Secretário Lionel Leong trocou impressões com o pessoal da linha de frente 

que expôs as suas dificuldades e desafios no exercício das funções. O pessoal da auditoria 

informou ter concluído com sucesso a contagem trimestral do numerário e fichas dos 

casinos. O Secretário Leong agradeceu a dedicação do pessoal da auditoria especialmente 

no trabalho de contagem que tem prestado de madrugada, mesmo nos dias de feriado e na 

época do ano novo. O sector de jogos de fortuna ou azar, como pilar económico da 

Região Administrativa de Macau, tem sido alvo de especial atenção dos cidadãos 

nomeadamente da sua receita bruta. Neste sentido, o organismo competente deve exercer 

continuamente uma auditoria rigorosa das concessionárias/ subconcessionárias e 

promotores do jogo. 

 O Secretário endereçou ainda os seus votos de parabéns a uma funcionária da 

auditoria da DICJ por esta ter sido convidada pelo Grupo Ásia/ Pacífico contra o 

Branqueamento de Capitais(APG) para exercer funções de avaliadora, e que traduz o 

reconhecimento de uma autoridade internacional à alta qualidade da fiscalização prestada 

pela RAEM no domínio dos trabalhos da prevenção do branqueamento de capitais no 

sector de jogos de fortuna ou azar. O pessoal da DICJ está dotado de experiência na área 

de auditoria para avaliar a eficácia das medidas de fiscalização contra o branqueamento 

de capitais adoptadas por outras jurisdições. 

 No encontro com o pessoal da linha de frente do Departamento de Inspecção de 

Jogos de Fortuna ou Azar, o Secretário Lionel Leong reconheceu o aumento da qualidade 

do trabalho prestado em comunhão de esforços e manifestou a sua compreensão pela 

pressão sentida pelos funcionários, relacionada com o trabalho por turnos, tendo em conta 

a falta de pessoal que se verifica neste momento. Afirmou que esta situação virá a 

melhorar com o ingresso dos inspectores recém-contratados. 

 Por fim, o Secretário Lionel Leong apelou à prossecução do bom desempenho das 

competências de inspecção e monitorização, em comunhão de esforços dos diversos 

órgãos da DICJ, bem como do melhoramento contínuo da função de fiscalização, em prol 

do desenvolvimento saudável, ordenado e sustentável do sector do jogo. 
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