
Comunicado da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos: 

 

Chui Hou Ian foi empossado hoje (dia 8) como subdirector da Direcção 

de Inspecção e Coordenação de Jogos 

 

 Hoje (dia 8) foi empossado como subdirector da Direcção de Inspecção 

e Coordenação de Jogos (DICJ), Chui Hou Ian, numa  cerimónia da posse na 

sede do organismo, presidida pelo Director da DICJ, por Adriano Marques 

Ho, contando com a presença do Secretário para a Economia e Finanças, Lei 

Wai Nong, e da Chefe do Gabinete , Ku Mei Leng. 

O Subdirector da DICJ agradeceu a confiança em si depositada pelo 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), e 

comprometeu-se a prestar todo o apoio ao director da DICJ e a envidar todos 

os esforços para, em conjunto com os colegas, implementar as políticas do 

Governo da RAEM, bem como empenhar-se nos trabalhos de fiscalização, de 

coordenação e de gestão.  

 Na cerimónia, o Director da DICJ, Adriano Marques Ho afirmou que o 

Subdirector, Chui Hou Ian, possui habilitações literárias na área gestão de 

jogos de fortuna ou azar, tendo capacidade profissional, experiência e 

formação adequada para exercer funções de dirigente na DICJ. 

Indicou ainda que com a atribuição das novas concessões, o 

desenvolvimento do sector de jogo em Macau vai entrar numa nova fase. O 

Governo da RAEM irá reforçar a fiscalização do sector do jogo de acordo com 

as disposições da nova lei do jogo. A DICJ vai proceder a um aperfeiçoamento 

contínuo das atribuições do organismo e executando, de melhor forma, todos 

os trabalhos inerentes. O director fez votos de que os funcionários da DICJ 

fomentem o espírito de equipa e trabalhem conjuntamente em prol da 

implementação das acções governativas, contribuindo deste modo para o 

desenvolvimento saudável e ordenado do sector do jogo. 



Chui Hou Ian desempenhou funções de assessor do Gabinete do 

Secretário para a Economia e Finanças. É  mestre em Administração Hoteleira 

pela Universidade de Nevada, Las Vegas, Estados Unidos da América, e 

licenciado em Gestão de Jogos de Fortuna ou Azar pela Universidade de 

Nevada, Las Vegas, Estados Unidos da América. 

 

  

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

Liu Chi Chong (à esquerda) e o Subdirector Chui Hou Ian (à direita) 

 



 

O Subdirector da DICJ, Chui Hou Ian, assina o termo da posse 

 

 

 

 

 

 



 

O SEF Lei Wai Nong (ao centro), a Chefe do Gabinete Ku Mei Leng 

(segunda à esquerda), o Director Adriano Marques Ho (segundo à direita), o 

Subdirector Lio Chi Chong (primeiro à esquerda) e o Subdirector Choi Hou 

Ian (primeiro à direita) 

 

Foto em conjunto do SEF Lei Wai Nong e da Chefe do Gabinete Ku Mei 

Leng com os dirigentes e chefias da DICJ 



 

O Subdirector da DICJ Chui Hou Ian 

 

8 de Fevereiro de 2023 


