
Três organismos da tutela do Secretário para a Economia e Finanças 

reuniram-se com as concessionárias/ subconcessionárias de jogos de fortuna 

ou azar com o objectivo de organizar os trabalhos durante a passagem de 

tufões 

 

12-09-2018 

Fonte:  Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais / Direcção de Inspecção e 

Coordenação de Jogos / Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 

Macau 

 

Em virtude da aproximação da passagem de tufões anunciada, os organismos sob a 

tutela do Secretário para a Economia e Finanças, nomeadamente a Direcção de Inspecção e 

Coordenação de Jogos, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de 

Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, reuniram-se hoje, dia 12, na parte da 

tarde com as seis concessionárias/ subconcessionárias de jogos de fortuna ou azar, com o 

objectivo de comunicar a estas últimas a organização preventiva dos trabalhos à passagem de 

tufões, com vista a assegurar a segurança e os direitos dos seus trabalhadores e dos 

frequentadores dentro dos respectivos recintos. 

 

Durante a reunião, as partes trocaram opiniões sobre a segurança ocupacional e o 

planeamento dos trabalhos para os trabalhadores das operadoras do jogo durante a ocorrência 

de tufões. O director da DSAL afirmou que está muito atento e dá muita importância às 

questões relacionadas com as condições de trabalho e de segurança e saúde ocupacional dos 

trabalhadores, apelando aos empregadores para ajustarem o plano de trabalhos para os seus 

trabalhadores, com flexibilidade e boa-fé, durante a ocorrência de tufões, e sendo atenciosos 

para os que prestam serviços. Apela ainda aos trabalhadores para darem mais atenção, durante 

a ocorrência de tufões, à segurança e saúde ocupacional no percurso de ida e volta ao local de 

trabalho e durante as horas de trabalho.         

 

No decorrer da reunião, a DICJ refere que o mecanismo de comunicação em situações 

imprevistas, estabelecido com os altos quadros das concessionárias/ subconcessionárias de 

jogos de fortuna ou azar vai manter-se em funcionamento, relembrando as mesmas a adoptar 

as medidas previamente definidas para as situações que irão surgir. A DICJ vai acompanhar de 

perto o funcionamento das actividades do jogo da RAEM durante a passagem de tufões. O 

pessoal da DICJ afecto aos casinos vão comunicar atempadamente a situação nos recintos. 

Em caso de emergência ou catástrofe natural, tempestade tropical, será ponderada a segurança 

das pessoas dentro dos casinos para decidir a suspensão de funcionamento dos mesmos 

recintos.   



 Para manter o funcionamento normal da sociedade e das empresas e a prestação de 

serviços, é necessário o regresso ao trabalho de vários trabalhadores durante o sinal nº 8 de 

tufão. O Governo da Região Administrativa Especial de Macau apela aos trabalhadores para 

darem mais atenção à sua segurança em trabalhos de exterior, durante a ocorrência de tufões e 

às empresas para, de acordo com as suas condições de funcionamento, fazerem, o mais rápido 

possível, um acordo com o trabalhador sobre programação de trabalho durante o tufão. Se um 

empregador determinar que o trabalhador preste trabalho durante o sinal nº 8 de tufão, deve 

adquirir a respectiva apólice de seguro laboral a favor do mesmo.    

 

Devido à aproximação gradual de uma nova tempestade tropical a Macau, o IPIM tem 

coordenado, nos últimos dias, com as entidades organizadoras e fornecedores de recintos, 

envolvidos nas recentes actividades MICE em Macau, apelando a todos os operadores da 

indústria MICE, incluindo os organizadores e coordenadores de convenções, para darem mais 

atenção às condições atmosféricas e desenvolverem um plano de protecção de actividades e 

de medidas alternativas necessárias, a fim de garantir a segurança dos participantes. Caso 

necessitem de assistência, deverá contactar o IPIM através da linha aberta (853) 6218 3083 e 

(853) 6218 3078. 
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