
Comunicado da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos: 

 

Tomada de posse de um novo chefe da  

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos 

Teve lugar hoje, no dia 7 de Dezembro, na sede da Direcção de Inspecção 

e Coordenação de Jogos a cerimónia de tomada de posse e de juramento do novo 

Chefe de Departamento de Inspecção de Jogos, Paulo Jorge Moreira Castelo 

Basaloco, testemunhada pelo Director, Adriano Marques Ho e tendo contado 

ainda com a presença do Subdirector, Lio Chi Chong e do pessoal com cargos 

de chefia do organismo.  

Na cerimónia de tomada de posse, o Director da DICJ, Adriano Marques 

Ho, referiu que o Departamento de Inspecção de Jogos tem sido, desde sempre, 

uma unidade essencial desta Direcção de Serviços, esperando que, com a 

experiência adquirida ao longo dos anos, o novo chefe do departamento possa 

cumprir com lealdade as funções que lhe são confiadas, enfrentando os desafios 

e exercendo com eficácia as funções de fiscalização previstas na nova lei do jogo, 

criando uma equipa de trabalho íntegra, eficiente e coesa. 

O chefe de departamento, Paulo Jorge Moreira Castro Basaloco, é 

licenciado em Educação Física e Desporto pelo Instituto Politécnico de Macau. 

Ingressou, como fiscal, na então Inspecção dos Contratos de Jogos em Dezembro 

de 1988 a Dezembro de 1989; foi inspector da então DICJ, de Dezembro de 1989 

a Dezembro de 1999; foi inspector da então DICJ, de Dezembro de 1999 a 

Novembro de 2003; foi inspector da DICJ, de Novembro de 2003 a Abril de 

2017; foi nomeado chefia funcional da DICJ, de Abril de 2017 a Setembro de 

2021; foi nomeado Chefe da 1.ª Divisão da DICJ, de Setembro de 2021 até à 

presente data. 



 
 

O Director da DICJ, Adriano Marques Ho (ao centro), o Subdirector da DICJ, Lio 

Chi Chong (à esquerda) e o recém-empossado ao cargo de Chefe de Departamento, 

Jorge Moreira Castelo Basaloco (à direita) 

 

7 de Dezembro de 2022 


