
         

Cerimónia de encerramento das “Actividades alusivas à promoção do 

jogo responsável 2021 – Perder o controlo é perder a família” 

15 de Dezembro de 2021 

Realizou-se, na manhã do dia 15 de Dezembro, no Salão de Convenções 

do Centro de Ciência de Macau, a Cerimónia de encerramento das “Actividades 

alusivas à promoção do jogo responsável 2021 – Perder o controlo é perder a 

família (Lost Control, Lose Family)”, co-organizada pelo Instituto de Acção 

Social, pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo Instituto de 

Estudos sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau.  

Foi há 13 anos que foram co-organizadas as actividades pelo Instituto de 

Acção Social, pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e pelo 

Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau.  O 

tema deste ano é “Perder o controlo é perder a família”. Para divulgar a 

mensagem de prevenção do distúrbio do jogo e salientar a importância da 

educação familiar, as entidades organizadoras e as instituições de prevenção e 

tratamento do distúrbio do jogo realizaram uma série de actividades 

promocionais online ou na comunidade. Por outro lado, o sector do jogo 

realizou, de forma activa, diversos workshops, actividades itinerantes, 

formações, teatro para pais e filhos, seminários temáticos e cursos online, entre 

outros para reforçar a relação familiar dos trabalhadores e aprofundar os 

trabalhos de formação sobre o jogo responsável.  



         

 

 

Forma atribuídos certificados a 26 alunos do sector dos serviços sociais 

que concluíram “Curso para a Obtenção do Certificado Profissional de 

Aconselhamento em Jogos de Fortuna e Azar” e 57 alunos do sector da indústria 

do jogo que concluíram o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado 

dos Instrutores do Jogo Responsável de Macau”, com vista a elevar o nível 

profissional de serviços dos trabalhadores e optimizar de forma contínua a 

qualidade dos trabalhos do jogo responsável e da prevenção e tratamento do 

distúrbio do jogo, fomentando assim o desenvolvimento ordenado e saudável 

da indústria do jogo.  



         

 

 

Este ano, foi lançado o “Índice de desempenho das políticas de Jogo 

Responsável”, sendo este novo projecto efectuado pelo grupo de trabalho sobre 

o jogo responsável, composto pelo Instituto de Acção Social, pela Direcção de 

Inspecção e Coordenação de Jogos, pela Direcção dos Serviços de Educação e 

de Desenvolvimento da Juventude, pelo Instituto de Estudos sobre a Indústria 

do Jogo da Universidade de Macau e pelo Centro Pedagógico e Científico nas 

Áreas do Jogo e do Turismo do Instituto Politécnico de Macau. Com base numa 

série de critérios objectivos, o referido grupo procede à gestão e à avaliação do 



         

nível das acções e de outras medidas de apoio do jogo responsável das 

instituições de serviço social da RAEM. Este ano, houve 12 instituições que 

foram qualificadas como “Entidades Modelo do Jogo Responsável” e foram 

atribuídos troféus. A partir do próximo ano, esta medida vai ser alargada a 

equipamentos sociais de outras áreas e instituições relacionadas.  

(Fim) 

 


