
Comunicado da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos: 

 

Reunião regular da DICJ e PJ com as concessionárias/ 

subconcessionárias no âmbito da revisão e do aperfeiçoamento 

contínuo das medidas de segurança e de prevenção da epidemia 

nos casinos  

 

A fim de salvaguardar a segurança e o desenvolvimento saudável dos casinos na 

RAEM, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), juntamente com a 

Polícia Judiciária (PJ) realizaram uma reunião regular com os departamentos de segurança 

das seis concessionárias/ subconcessionárias de jogo, com o objectivo de rever e 

aperfeiçoar continuamente as medidas preventivas e de combate à prática de crimes nos 

casinos, bem como de abordar as actividades criminosas advindas da pneumonia do novo 

tipo de coronavírus, no sentido de coordenar as partes para combater a epidemia em 

conjunto para garantir uma recuperação gradual do sector de jogo da RAEM. 

 

A reunião teve lugar no dia 25 de Agosto, às 15:00, na sede da DICJ que contou com 

a presença dos representantes das seis concessionárias/ subconcessionárias, o Chefe do 

Departamento de Inspecção de Jogos de Fortuna ou Azar da DICJ, senhor Vong Chi Fu, e 

o Chefe do Departamento de Investigação de Crimes relacionado com o Jogo e 

Económicos, senhor Luís Leong.   

 

Na reunião, Vong Chi Fu referiu que, desde Janeiro, a prevenção de epidemia se 

tornou o foco do trabalho da DICJ, a qual tem cumprido as orientações emitidas pela 

autoridade de saúde, exercendo uma fiscalização rigorosa nos casinos no âmbito das 

medidas de prevenção de epidemia, nomeadamente exigir o reforço da limpeza e da 

desinfecção nas instalações dos casinos, e adoptar medidas de controlo para a entrada nos 

casinos, sujeitando os clientes à medição de temperatura corporal e à exibição de código 

de saúde de Macau válido, bem como de certificado de resultado negativo do teste de ácido 

nucleico. 

   

O Chefe da DIJFA, Vong Chi Fu, agradeceu às concessionárias/ subconcessionárias 

pela colaboração activa prestada ao Governo da RAEM no âmbito da prevenção da 

epidemia. E, tendo em conta que em diversas regiões do interior da China foram retomadas 

a emissão dos vistos individuais de viagem para Macau, Vong Chi Fu sensibilizou as 

concessionárias/ subconcessionárias para que se mantenham atentas às medidas de 

prevenção de epidemia nos casinos, bem como para que prossigam as estratégias definidas 

pelo Governo para a prevenção da epidemia, definindo propostas de medidas em função 



do aumento do número de clientes, nomeadamente a adopção de medidas de triagem para 

evitar aglomeração de pessoas, o reforço das medidas de diligência de medição de 

temperatura corporal dos clientes para assegurar a precisão de dados, e a manutenção do 

controlo rigoroso da entrada nos casinos.          

 

Luís Leong indicou que foi adoptado um mecanismo de descontinuidade para a 

prevenção de epidemia da RAEM. A confirmação de qualquer caso de pneumonia de novo 

tipo de coronavírus nos casinos, pode implicar o encerramento do recinto em causa, o que 

terá um impacto significativo na economia. Nesse sentido, o Governo tem adoptado várias 

medidas restritivas. Assim, a entrada nos casinos em violação da lei por qualquer cliente, 

como a prestação de falsas informações, ou a falsificação códigos de saúde ou de 

certificados de teste do ácido nucleico, as concessionárias/ subconcessionárias de jogos 

devem notificar imediatamente os agentes da PJ afectos nos casinos ou o pessoal da DICJ, 

sendo o indivíduo em causa susceptível de responsabilidade criminal por violação das 

disposições da Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis.  

 

A DICJ continua a fiscalizar o funcionamento dos casinos e mantém reuniões 

regulares com a PJ e as seis concessionárias/ subconcessionárias de jogo com vista a rever 

e a aperfeiçoar os mecanismos de colaboração, a manter a ordem e segurança pública nos 

casinos, bem como rever a implementação de várias medidas de prevenção de epidemia, 

com o intuito de uma recuperação gradual, promovendo o desenvolvimento saudável do 

sector do jogo da RAEM. 
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O Chefe da DIJFA, Vong Chi Fu, sensibiliza as concessionárias/ subconcessionárias de 

jogo para o ajustamento das medidas de prevenção da epidemia em função do aumento 

do número de clientes e definir propostas de medidas adequadas. 

 

 

 

 

 


