
   
  

Inauguração da série de actividades da promoção do jogo responsável 

2022 

Notícia 

21 de Setembro de 2022 

Foi activada hoje (dia 21), a série de actividades “Promoção do Jogo 

Responsável de 2022”, organizada pelo Instituto de Acção Social, juntamente 

com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e com o Instituto de 

Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau. As entidades 

organizadoras, instituições de serviço social, bem como o sector da indústria 

do jogo realizam, no período de Setembro a Dezembro, uma série de 

actividades promocionais e divulgativas, com o tema “Perder o controlo é 

perder a família” (Lost Control, Lose Family), a fim de reforçar a vigilância 

dos residentes quanto ao vício do jogo e a importância de educação familiar.  

 

As entidades organizadoras promovem, durante o período acima referido, 

mensagens da prevenção do distúrbio do jogo e do jogo responsável aos 

residentes, através dos diversos meios, incluindo publicidade nas vias públicas, 

televisão, rádio, curta metragem promocional nos autocarros, bem como nas 

redes sociais, etc.  

 

As sete instituições de prevenção e tratamento do distúrbio de jogos, 

participantes na série de actividades, realizam diversas actividades e promoção 

junto da comunidade, sob o tema do jogo responsável, designadamente, 

concurso de marcha atlética online, jogos online, série de actividades de livro 

ilustrado para pais e filhos online, competição desportiva para pais e 

filhos, jogo de fuga, história da segunda criação, workshop, promoção 

comunitária, tendinhas, etc. As sete instituições de prevenção e tratamento do 

distúrbio de jogos incluem Família afectuosa e solidária - Centro de 

Aconselhamento sobre o Jogo e de Apoio à Família Sheng Kung Hui, 24 horas 

para o aconselhamento da problemática do jogo e aconselhamento via internet, 



   
  

Associação dos Jovens Cristãos de Macau - Plano Sensibilizador sobre a 

Gestão Racional de Recursos Financeiros, Centro de Serviços Integrados de 

Macao - Casa dos Trabalhadores da Indústria do Jogo, Associação de 

Juventude Voluntária de Macau – O plano de serviço para trabalhadores da 

indústria dos jogos “Vida de Arco-Íris”, Associação de Nova Juventude 

Chinesa de Macau - Projecto de Jovem Inteligente e Rede de Serviços Juvenis 

Bosco - Espaço Livre dos Jovens.   

 

As sete operadoras de jogo, nomeadamente, SJM Resorts, S.A., Wynn Resorts 

(Macau), S.A., Galaxy Casino, S.A., Sands China Ltd., MGM, Melco Resorts 

(Macau) S.A. e SLOT - Sociedade de Lotarias e Apostas Mútuas de Macau, 

Lda., realizam nos seus estabelecimentos, as diversas actividades, 

designadamente, roadshow, actividades flashmob, jogos de perguntas e 

respostas com prémios, formação de embaixador do jogo responsável, 

actividades para pais e filhos, carnaval, seminários, workshop, promoção de 

serviço de aconselhamento, etc., a fim de divulgar as informações correctas 

sobre o jogo responsável junto dos trabalhadores, dos residentes e dos clientes.  

 

Além disso, o grupo de trabalho sobre o jogo responsável iniciou os trabalhos 

da segunda fase sobre o “Índice de desempenho das políticas de Jogo 

Responsável” que visa avaliar o nível de satisfação de acções do jogo 

responsável e instalações implementadas nos casinos em Macau e 

proporcionar propostas de optimização. Na cerimónia de encerramento de 

série de actividade, a realizar em Dezembro, será atribuída a qualificação de 

“Entidade Modelo de Jogo Responsável” a casinos aprovados como 

satisfatórios. 

 

Para mais informações, poderá consultar o website da Divisão de Prevenção e 

Tratamento do Jogo Problemático do IAS – Casa de Vontade Firme 

iasweb.ias.gov.mo/cvf/ ou a aplicação para telemóvel “Jogo Responsável”. 

http://iasweb.ias.gov.mo/cvf/
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