
   
  

 

Cerimónia de encerramento da Promoção do Jogo 

Responsável 2022 

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos 

 

O Instituto de Acção Social (IAS), a Direcção de Inspecção e 

Coordenação de Jogos (DICJ) e o Instituto de Estudos sobre a Indústria de 

Jogo da Universidade de Macau organizaram hoje (dia15), em conjunto, a 

cerimónia de encerramento da “Promoção do Jogo Responsável 2022- 

Perder o controlo é perder a família” (Lost Control, Lose Family), no Salão 

de Convenções do Centro de Ciência de Macau, a qual foi presidida pela 

Vice-Presidente do IAS, Hoi Va Pou, pelo Chefe da Divisão do 

Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do 

Governo Popular Central na RAEM, Sun Yaohua, pela Chefe de 

Departamento da DICJ, Tou Chi Iau, pelo Director do Instituto de Estudos 

sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, Davis Fong Ka Chio, 

entre outros convidados. 

 

No seu discurso, a Vice-Presidente Hoi Va Pou referiu que o jogo 

responsável tem sido promovido pelo Governo da RAEM ao longo dos 

anos e com o apoio de todos os sectores da sociedade, os conhecimentos 



   
  

dos residentes de Macau sobre o jogo responsável têm aumentado 

significativamente. No futuro, empenhar-se-á na promoção de informações 

com o tema “tomada de iniciativa para pedir o apoio” no âmbito do Jogo 

Responsável, reforçando os conhecimentos dos cidadãos sobre o vício do 

jogo e o pedido de apoio, bem como aprofundará continuamente a 

formação de aconselhamento sobre o vício do jogo, elevando, de forma 

abrangente, a eficácia do trabalho de prevenção e tratamento do distúrbio 

do vício de jogo. 

Em Macau, procedeu-se à instalação de quiosques de informações 

sobre o Jogo Responsável, com a mais abrangente cobertura dos casinos 

do mundo, à criação de cursos de educação da gestão financeira destinado 

aos alunos dos ensinos primário e secundário, de “Serviço de linha aberta 

de 24 horas para o aconselhamento da problemática do jogo e 

aconselhamento via internet”, de cursos de certificação profissional para 

os trabalhadores do serviço social e do sector do jogo, e à emissão de 

orientações às concessionárias para a execução de uma série de medidas 

relativas ao jogo responsável no âmbito do funcionamento dos casinos, 

formação do pessoal e divulgação. Em 2021, foi lançada a primeira fase 

sobre o “Índice de desempenho das políticas de Jogo Responsável”, tendo 

12 instituições de serviço social sido qualificadas como “Entidade Modelo 

Jogo Responsável”, e neste ano, continuou-se os trabalhos da segunda fase 

destinados aos recintos de jogos de fortuna ou azar de Macau, tendo como 

intuito avaliar objectivamente o nível de cumprimento dos critérios de 

avaliação aplicáveis aos casinos e demais recintos de jogos de fortuna ou 

azar na implementação e execução das medidas do jogo responsável. Este 

plano contou com a participação activa e o apoio das operadoras de jogo, 

tendo actualmente 15 casinos qualificados na avaliação como “Entidade 

Modelo Jogo Responsável”, e no próximo ano, serão desenvolvidos, de 

forma ordenada, os trabalhos de avaliação para mais entidades a serem 

avaliadas. 

No que diz respeito aos serviços de prevenção e tratamento do 

distúrbio do vício de jogo, o mais recente “Inquérito sobre a Participação 

dos Residentes de Macau nas Actividades do Jogo 2022”, elaborado por 

uma unidade académica encarregada pelo IAS, indica que em 2019, o grau 

de participação dos residentes de Macau no jogo decresceu 

progressivamente de 40,9% para 30,1%; a taxa de incidência de distúrbios 

provocados pelo vício de jogo também reduziu de 6% no período de pico 

para 0,45%, sendo a taxa mais baixa de sempre. 

 



   
  

 No mesmo dia, foi ainda apresentado o resultado das actividades 

realizadas pela entidade organizadora, instituições de prevenção e 

tratamento do distúrbio do vício de jogo e sectores do jogo, incluindo uma 

série de actividades de divulgação na comunidade e na internet, workshops, 

roadshow, cursos de formação, teatro para pais e filhos, seminários 

temáticos e cursos online, etc. Para além disso, foram atribuídos 

certificados a 145 trabalhadores do serviço social que concluíram o “Curso 

para Obtenção do Certificado Profissional de Aconselhamento em Jogos 

de Fortuna e Azar de Macau” e a representantes do sector do jogo que 

concluíram o “Curso de Formação para a obtenção do Certificado dos 

Instrutores do Jogo Responsável de Macau”, tendo ainda atribuído 

certificados de qualificação de “Entidade Modelo Jogo Responsável” a 15 

casinos. A entidade organizadora espera, através das actividades e 

formações acima mencionadas, continuar a optimizar a qualidade dos 

trabalhos do jogo responsável e de prevenção e tratamento do distúrbio do 

vício de jogo, promovendo o desenvolvimento saudável e ordenado do 

sector do jogo de Macau. 

 

- Fim  - 

 

15 de Dezembro de 2022 


