
Comunicado da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos: 

Cerimónia de tomada de posse de duas chefes da Direcção de 

Inspecção e Coordenação de Jogos 

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) realizou no 

dia 21 de Setembro de 2022, a cerimónia de tomada de posse de novas 

chefes, na qual a chefe de Departamento de Estudos de Jogos e de Ligação, 

Tou Chi Iau, e a chefe da Divisão de Ligação e Formação, Wong Sou Kuan, 

prestaram juramento de posse perante o director Adriano Marques Ho, com 

a presença do subdirector Lio Chi Chong e demais chefias. 

Durante a cerimónia de tomada de posse, o director da DICJ, Adriano 

Marques Ho, frisou que a chefe de departamento Tou Chi Iau e a chefe de 

divisão Wong Sou Kuan possuem uma vasta experiência profissional na 

DICJ, com bom conhecimento do funcionamento interno dos serviços, 

esperando que ambas consigam cumprir com lealdade as funções que lhes 

são confiadas e enfrentar desafios, liderando o pessoal dos serviços para 

criar uma equipa de trabalho eficaz e unida, desempenhando as suas 

funções de forma eficaz, apoiando os serviços a desenvolverem-se de 

forma mais sustentável, iniciando uma nova fase. 

A chefe de departamento Tou Chi Iau é licenciada em Ciências 

(especialização em Economia e Estatística) pela Universidade Nacional de 

Singapura, tendo ingressado no cargo de técnico da DICJ em Setembro de 

2006 e técnica superior, de Dezembro de 2006 a Setembro de 2021; 

nomeada chefe da Divisão de Estudos e de Análise de Informação, a partir 

de Setembro de 2021, e nomeada chefe do Departamento de Estudos de 

Jogos e de Ligação, em regime de substituição, desde Abril de 2022 até à 

presente data. 

A chefe de divisão Wong Sou Kuan é licenciada em Economia pela 

Universidade de Xiamen, tendo ingressado no cargo de técnico superior da 

DICJ desde Março de 2005 até à presente data; Chefe da Divisão de 

Ligação e de Formação, em regime de substituição, de 8 de Setembro de 



2021 a 7 de Setembro de 2022. 

 

Fotografia do Director da DICJ, Adriano Marques Ho (2.a da esquerda), 

e do Subdirector da DICJ, Lio Chi Chong (2.a da direita) com as novas 

chefe de departamento Tou Chi Iau (1.a da esquerda) e a chefe de divisão 

Wong Sou Kuan (1.a da direita). 
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