
         

Realizou-se com sucesso a 

Cerimónia de inauguração de posto de informação sobre o Jogo Responsável  

27 de Abril de 2022 

 

        No dia 27 de Abril (hoje), teve lugar, no Casino Palácio Grande Lisboa a Cerimónia de 

inauguração de posto de informação sobre o Jogo Responsável, co-organizada pelo Instituto de 

Acção Social (IAS), pela Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) e pelo Instituto 

de Estudos sobre a Indústria de Jogo (ISCG, na sigla inglesa) da Universidade de Macau.  

 

        A cerimónia foi presidida pelo presidente do IAS, Hon Wai, pela chefe substituta do 

Departamento de Estudos de Jogos e de Ligação da DICJ, Tou Chi Iau, pelo Director do ISCG, 

Prof. Fong Ka Chio, Davis, pela administradora permanente da “S.J.M. Resorts, S.A.”, Leong 

On Kei e pelo presidente da Associação de Juventude Voluntária de Macau, Vong Chao Peng. 

 

         Actualmente, encontram-se disponíveis 59 quiosques e postos de informação sobre o Jogo 

Responsável, nomeadamente 35 quiosques que estão espalhados pelas zonas de jogo dos casinos 

abertos ao público, outros 17 que estão espalhados pelos postos de serviços na comunidade e 7 

postos de informação que têm o apoio de embaixadores de jogo responsável destacados. De 

acordo com os dados estatísticos, os referidos quiosques e postos de informação registaram mais 

de 110 mil de visitantes/visitas desde 2012. Em relação ao projecto de serviços de embaixadores 

de jogo responsável subsidiado pelo IAS e realizado pela Associação de Juventude Voluntária 

de Macau, de 2016 até ao presente, registaram-se mais de 10 mil participantes/ participações. 

Nos postos de informação, os embaixadores de jogo responsável proporcionam, de forma regular, 

as informações sobre o jogo responsável e a prevenção e tratamento do distúrbio do jogo e os 

serviços de teste de medição da adição ao jogo e de auto-exclusão, aos cidadãos e turistas. 

 

         Estiveram também presentes na cerimónia de inauguração Hoi Va Pou, vice-presidente do 

IAS, Cheang Io Tat, chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo 



         

e da Droga, Paul Baker, presidente do Grand Lisboa Palace Resort Macau e representantes de 

instituições de prevenção e tratamento do distúrbio do jogo, entre outros. 

 

 

 

(Fim) 

 


