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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

O aperfeiçoamento da implementação do jogo responsável é uma tarefa 

importante 

   

 

Desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, o sector 

do jogo tem-se desenvolvido a um ritmo acelerado, transformou-se num sector 

“predominante” de Macau, e o jogo passou a ser mais atractivo e fácil de praticar. Em 

termos objectivos, não restam dúvidas que estes factores estão na origem do vício do 

jogo e do jogo compulsivo. A solução para este problema passa pela optimização da 

fiscalização e controlo e da implementação do jogo responsável. O Governo da RAEM 

promete, expressamente, nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para o corrente ano, 

a criação de indicadores sobre a implementação do jogo responsável, no entanto, até 

ao momento, nada mais se viu. 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  

1. O Governo da RAEM está a estudar e a desenvolver indicadores para a 

implementação do jogo responsável. Existem alguns factores nesses 

indicadores relacionados com as instituições que prestam serviços sociais. 

Quais são esses factores? Que efeitos se espera alcançar com a 

implementação de tais indicadores?  

2. O Governo da RAEM está a estudar e a desenvolver indicadores para a 

implementação do jogo responsável. Existem alguns factores nesses 

indicadores relacionados com as concessionárias do jogo. Quais são esses 
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factores? Que efeitos se espera alcançar com a implementação de tais 

indicadores? 

3. O Governo da RAEM vai realizar, ainda este ano, uma consulta pública sobre 

a criação dos referidos indicadores, com vista a recolher as opiniões da 

população? 

 

15 de Junho de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da  

Região Administrativa Especial de Macau, 

Ng Kuok Cheong 

 

 

 

 

 

 

 


