
Comunicado da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos: 

 

Empossado Lio Chi Chong como subdirector da Direcção de 

Inspecção e Coordenação de Jogos 

 

 Empossado hoje (dia 3) como subdirector da Direcção de 

Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), Lio Chi Chong 

agradeceu a confiança em si depositada pelo Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau (RAEM), e comprometeu-se a 

prestar todo o apoio ao director da DICJ na optimização do 

funcionamento administrativo, bem como da gestão interna, por meio 

da utilização das tecnologias de informação, avançando mais um 

passo para a construção de uma equipa de trabalho profissional e de 

alta eficácia. 

 A cerimónia da posse foi presidida por Adriano Marques Ho, 

director da DICJ na sede do organismo. Na cerimónia, Adriano 

Marques Ho afirmou que o subdirector, Lio Chi Chong, exerceu 

funções como investigador criminal na área das forças de segurança, 

e na área jurídica da protecção dos dados pessoais. Desempenhou 

ainda trabalhos relativos à monitorização e de tecnologias aplicadas 

no domínio dos recintos de exploração de jogos de fortuna ou azar, 

tendo capacidade profissional, experiência e habilitações literárias 

para exercer funções de dirigente na DICJ. 

Indicou ainda que, dado ao desenvolvimento da sociedade, 

mostra-se necessário que a DICJ se adapte à realidade, procedendo 

a um aperfeiçoamento contínuo das atribuições do organismo e 

executando, de melhor forma, todos os trabalhos inerentes. O 

director fez votos de que os funcionários da DICJ fomentem o 

espírito de equipa e em conjunto trabalhando em prol da 

implementação das acções governativas, contribuindo deste modo 



para a sustentabilidade do desenvolvimento saudável e ordenado do 

sector do jogo, em harmonia com os interesses da sociedade. 

 Lio Chi Chong ingressou para a função pública em 1999, tendo 

exercido funções na Polícia Judiciária, no Gabinete para o 

Desenvolvimento do Sector Energético, no Gabinete para a 

Protecção dos Dados Pessoais e neste momento a exercer as suas 

funções na DICJ. É licenciado em engenharia electrotécnica e 

electrónica pela Universidade de Macau, mestre em Direito da 

Universidade de Zhongshan, em Guangzhou, licenciado em Direito 

pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e pós-

graduado no Programa de Introdução ao Direito de Macau pela 

Universidade de Macau. 

 

3 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirigentes e chefias da DICJ 

 

Lio Chi Chong, subdirector da DICJ 



 

Lio Chi Chong presta juramento como subdirector da DICJ 

 

O subdirector da DICJ assina o termo de posse 


