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Objectivo e âmbito do estudo 

Encomendado pelo Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, o 

Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau, no início de 

2015, iniciou o estudo sobre a “Revisão intercalar do sector dos jogos de fortuna ou 

azar da RAEM após a sua liberalização e seu impacto nos domínios de: economia, 

sociedade, qualidade de vida da população e da exploração das 

concessionárias/subconcessionárias”, abrangendo principalmente as seguintes áreas e 

directrizes de estudo: 

 

 

Recolha de dados e limitações do estudo 

É de mencionar que o Grupo de Estudo Temático procedeu à recolha de 

informações junto das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) 

e outros serviços públicos competentes, de acordo com o plano de trabalhos definido, 

sendo as informações relativas às concessionárias/subconcessionárias obtidas através 

da DICJ. 

Áreas Directrizes de estudo 

1. Economia 1. Impacto do sector do jogo na economia local  

2. Impacto do desenvolvimento do sector do jogo nos 

negócios das pequenas e médias empresas  

3. Efeitos da interacção do sector do jogo com actividades 

correlativas não jogo 

2. Sociedade e qualidade de vida 

da população 

4. Impacto do sector do jogo na sociedade e na qualidade de 

vida da população local 

3. Cumprimento das obrigações 

contratuais e exploração por 

parte das 

concessionárias/subconcessioná

rias 

5. Cumprimento das obrigações contratuais das 

concessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino pelas suas concessionárias/subconcessionárias 

6. Panorama actual dos recursos humanos no âmbito da 

exploração das concessionárias/subconcessionárias de 

jogos de fortuna ou azar em casino 

7. Responsabilidade social das empresas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino 

8. Análise da conformidade da actividade das 

concessionárias/subconcessionária com o regime jurídico 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

4. Promotores de jogo 9. Evolução e panorama actual dos promotores de jogos de 

fortuna ou azar em casino após a liberalização do sector 
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Na realização do estudo, o Grupo de Estudo Temático deparou-se com algumas 

limitações. Primeiro, relativamente aos dados, uma vez que, tendo em conta que o 

prazo para a entrega do relatório era Setembro de 2015, a maioria dos dados e análises 

constantes são limitados àquela data. Além disso, apesar do grupo de estudo temático 

ter recolhido dados junto das concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino, sendo alguns desses dados e informações podem 

ser utilizados para a comparação e verificação dos mesmos com fornecidos pelos 

serviços públicos competentes, nomeadamente sobre os que se referem à mobilidade 

ascendente de recursos humanos (promoção), a mobilidade horizontal (progressão), a 

formação profissional, etc. Há que ter em conta que as concessionárias/ 

subconcessionárias utilizaram métodos diferentes de recolha e conservação dos dados, 

não dispondo de dados relativos a alguns dos temas, o que se reflecte no resultado 

final do estudo. Chama-se ainda a atenção para o facto de, no presente relatório, as 

análises comparativas, sobretudo as referentes aos recursos humanos e situação 

financeira, serem efectuadas tendo por base os dados do sector do jogo ou os dados 

das concessionárias/subconcessionárias relativamente aos do sector, uma vez que as 

concessionárias/subconcessionárias pediram para que os dados fossem 

adequadamente tratados, na medida em que todas elas são sociedades cotadas em 

bolsa. 

Por outro lado, devido à falta de um critério unânime sobre a avaliação da 

responsabilidade social das empresas na comunidade local e internacional e ao facto 

de tal conceito e as áreas por ele abrangidas estarem em contínuo desenvolvimento, 

resulta em que cada uma das concessionárias/subconcessionárias apresente diferentes 

interpretações e métodos de cumprimento das responsabilidades sociais. 

 

 

Impactos do sector do sector do jogo na economia local（Vide Parte II） 

Após a sua liberalização em 2002, o sector do jogo manteve um 

desenvolvimento acelerado durante um período de 11 anos. Esta situação manteve-se 

até 2014, ano em que pela primeira vez se registou uma queda da receita bruta do jogo, 

dando lugar a uma fase de ajustamento. Nos últimos dez anos, num contexto de crise 

económica global, o sector do jogo, como um agente microeconómico dependente de 

factores externos, não só conseguiu fazer a RAEM sair da crise, como permitiu à 

Região atingir, a nível mundial, o patamar cimeiro dos considerados países e regiões 

economicamente desenvolvidos. 
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Os impactos do sector do jogo na economia local podem resumir-se da seguinte 

forma: 

 O investimento directo do exterior atingiu o seu recorde. Os fluxos de 

investimento directo do exterior da RAEM aumentaram de 3,034 mil milhões 

de patacas em 2002 até 36,169 mil milhões de patacas em 2013. Na última 

década o sector do jogo tem mantido cerca de 60% de investimento directo 

do exterior. Verifica-se que o sector do jogo promove simultaneamente o 

investimento nas actividades correlativas não jogo. 

 Aumento significativo de postos de trabalho / Diminuição da taxa de 

desemprego / Pleno emprego. Até ao final de 2014 o sector do jogo criou, 

directa e indirectamente na RAEM, mais de 210 mil novos postos de trabalho, 

criando directamente 69 439 postos de trabalho no sector do jogo e 

promovendo indirectamente a criação de 148 357 novos postos de trabalho 

nas actividades correlativas não jogo. A taxa de desemprego registada em 

2002, no início da liberalização do sector do jogo, que era de 6,3%, diminuiu 

continuamente até 1,7% em 2014, traduzindo-se na taxa mais baixa de 

desemprego registada em Macau. 

 Crescimento acelerado do Produto Interno Bruto (PIB) local / PIB per 

capita dos mais elevados a nível mundial. Uma vez que o PIB local cresceu 

rapidamente, também o PIB per capita registou um rápido crescimento. O 

PIB per capita local aumentou significativamente, de 128 433 patacas em 

2002 para 713 514 patacas em 2014, traduzindo um aumento de 4,6 vezes 

num período de 12 anos. De acordo com os dados do Banco Mundial, a 

classificação do PIB per capita da RAEM, que em 2002 se encontrava no 

47.º lugar a nível mundial, subiu para o 4.º lugar em 2013. 

 Aumento da receita proveniente dos impostos sobre o jogo, orçamento 

superavitário. Em 2007 as receitas provenientes dos impostos sobre o jogo 

ultrapassaram pela primeira vez a despesa pública registando-se desde aí, ano 

após ano, um aumento do superávit orçamental. Desde então, o superávit 

acumulado tem continuado a aumentar. Até ao final de 2014, a acumulação 

de reservas financeiras do Governo da RAEM chegou a atingir os 487,1 mil 

milhões de patacas, o que consiste num aumento de 98 vezes relativamente 

ao final de 2002. Durante 12 anos o crescimento foi de 46,7%. 

 Execução de projectos de construção de grande escala, com relevância a 

nível do impacto urbanístico e ambiental. O sector da construção pode 

considerar-se o mais beneficiado pela liberalização do sector do jogo. Nos 
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últimos dez anos foram executados projectos de construção de grande escala 

por cada uma das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino. Por outro lado, o aumento da receita pública, 

juntamente com as necessidades de desenvolvimento urbano, permitiu a 

execução e o desenvolvimento de grandes projectos de obras públicas, 

contribuindo para o desenvolvimento e posicionamento da RAEM como 

Centro Mundial de Turismo e Lazer. 

 Novo modelo de exploração formado por hotéis e complexos turísticos de 

cinco estrelas (integrated resorts). Entre os anos de 2002 e 2014 o número 

total de quartos de hotel aumentou de 9 mil para cerca de 28 mil. Uma vez 

que a maioria dessas unidades hoteleiras se localiza no COTAI, a 

concentração desses quartos localiza-se nessa zona. Nos próximos três anos 

mais quartos de hotel serão construídos. O sector hoteleiro tem assim todo o 

potencial para se tornar num sector de referência na economia da RAEM. 

 Desenvolvimento do sector de exposições / Desenvolvimento de 

actividades correlativas não jogo / Desenvolvimento conjunto dos 

sectores do turismo e do jogo. O sector de exposições (nomeadamente o 

sector de convenções), para além de ser uma actividade correlativa não jogo, 

constitui uma fonte angariadora de potenciais clientes para o sector hoteleiro, 

nomeadamente com vista à ocupação de quartos de hotéis, frequência de 

restaurantes de luxo, centros comerciais, espectáculos e entretenimento para 

os períodos compreendidos entre segunda a quinta-feira, a acrescer aos 

visitantes habituais da RAEM que procuram actividades de lazer de 

sexta-feira a Domingo. Com o futuro aumento do número de instalações para 

convenções e de quartos de hotéis, o sector de exposições e convenções da 

RAEM vai somando novas oportunidades para o seu desenvolvimento. 

 O sector de comércio de luxo a retalho como protótipo do centro de 

turismo e de compras. Ao longo dos últimos 12 anos a RAEM tem vindo a 

desenvolver-se como um centro de turismo e de compras. Nesse sentido, as 

marcas internacionais têm revelado fortemente a sua presença, sobretudo nos 

integrated resorts, contribuindo deste modo para o desenvolvimento e 

posicionamento da RAEM como Centro Mundial de Turismo e Lazer. 

 Conquista de novos mercados com o desenvolvimento do sector de 

espectáculos. O conceito de integrated resorts introduziu ainda projectos de 

entretenimento de grande escala, que têm sido bem acolhidos pelos visitantes. 

A população local tem manifestado o seu apoio ao aparecimento de mais e 

novos espectáculos, para atrair novos visitantes à RAEM. 
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 Aumento da produtividade do trabalho. O desenvolvimento económico de 

uma região não depende apenas dos factores de produção, mas também do 

aumento da produtividade. A produtividade do trabalho em 2014 atingiu as 

MOP$1 052 588. Comparando este valor com o de 2002, a produtividade do 

trabalho aumentou mais do dobro. Ao longo dos últimos 12 anos, a 

produtividade do trabalho não caiu devido à rápida expansão da força de 

trabalho. Pelo contrário, a importação de trabalhadores não residentes, 

designadamente para cargos de gerência e a introdução de sistemas 

avançados de gestão operacional veio contribuir para o aumento da 

produtividade, mantendo esta tendência um sentido ascendente. 

 Problema do aumento contínuo da inflação / Pressão económica sentida 

pelas classes sociais mais desfavorecidas. No contexto do acelerado 

desenvolvimento económico, o padrão de vida dos residentes da RAEM, 

especialmente das classes sociais mais desfavorecidas, tem sido muito 

afectado. As pessoas com menos habilitações literárias, pouco qualificadas 

ou aposentadas não conseguem fazer face ao aumento dos preços, vendo o 

seu poder de compra ser afectado de forma significativa pelo aumento da 

inflação, o que tem afectado a sua qualidade de vida. Nesse contexto, o 

Governo tomou algumas medidas com vista a atenuar os efeitos negativos do 

rápido crescimento económico para a população, utilizando créditos fiscais 

para compensar as classes sociais mais desfavorecidas. 

 Aumento dos preços do imobiliário e seu desajuste relativamente ao 

poder de compra dos residentes. Os elevados preços do imobiliário são 

motivo de preocupação dos residentes da RAEM que não adquiriram casa 

própria. Uma vez que os preços dos imóveis de habitação excedem o padrão 

do poder de compra da grande maioria dos residentes, aumentaram as 

queixas dirigidas ao Governo, gerando conflitos e instabilidade social. É 

assim necessário que o Governo pondere uma política de habitação, para 

responder às reivindicações dos residentes.  

 

Impacto do desenvolvimento do sector do jogo no âmbito das pequenas e médias 

empresas (PME)（vide Parte II） 

A liberalização do sector do jogo atrai um elevado investimento para este sector 

e sectores conexos, permitindo o desenvolvimento de oportunidades para as PME 
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locais. No entanto, os custos operacionais aumentaram, o que dificulta os negócios a 

algumas PME. 

O impacto do desenvolvimento do sector do jogo nas PME pode ser resumido 

da seguinte forma: 

 Entre 2002 e 2014, deduzindo o número de empresas dissolvidas durante 

aquele período, o aumento do número de empresas na RAEM foi de 34 986, 

nas quais que se incluem 11 921 empresas de comércio (por grosso e a 

retalho), 7 424 empresas de serviços de negócios e finanças, 5 167 empresas 

de construção, 4 100 agências imobiliárias, etc.. 

 Presentemente, além do desenvolvimento de tecnologias próprias de 

produção e do nível de gestão terem entrado num estado de estagnação, os 

problemas mais difíceis com que as PME se deparam são o aumento dos 

preços do arrendamento, a inflação e a escassez de recursos humanos. 

 Actualmente, as PME sentem grandes dificuldades no fornecimento de bens 

e serviços às concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, pelos seguintes motivos: 1) a aplicação de 

padrões internacionais para a aquisição de bens e serviços pelas 

concessionárias/subconcessionárias; 2) a adopção do concurso por convite 

com condições incertas na selecção; 3) algumas aquisições efectuadas pelas 

concessionárias/subconcessionárias são em quantidades tão elevadas, que as 

PME não conseguem responder à procura, devido à falta de capital e meios 

de fornecimento. Em resposta a estes problemas, o Governo da RAEM tem, 

desde 2015, vindo a reforçar a coordenação com as 

concessionárias/subconcessionárias, a fim de criar condições mais 

favoráveis às micro, pequenas e médias empresas, tendo em vista 

impulsionar a sua entrada nas redes de aquisição das 

concessionárias/subconcessionárias locais e facilitando a sua entrada nas 

redes de aquisição internacional do grupo de empresas de jogo. 

 O Governo introduziu várias medidas para melhorar o ambiente de negócios 

das PME e apoiar o seu desenvolvimento. O “Plano de Apoio a Pequenas e 

Médias Empresas”, lançado em 2003 pela Direcção de Serviços de 

Economia da RAEM (DSE), proporcionou a estas empresas o apoio 

financeiro livre de juros. Desde o lançamento do programa, em 11 anos, 

foram aprovados 7 568 pedidos, no montante total de 1,99 mil milhões de 

patacas. 
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Relação entre as actividades do jogo e as actividades correlativas não jogo (vide 

Parte II) 

Após o desenvolvimento acelerado da última década, terá o jogo desempenhado 

um papel impulsionador do desenvolvimento dos outros sectores? 

Estudos de vários países/regiões em que a exploração de jogos e fortuna ou azar 

é legal referem que o desenvolvimento do sector do jogo produz quatro principais 

efeitos multiplicadores: 

O primeiro factor é o apoio das finanças públicas e do investimento pelas 

receitas do jogo, resultando num efeito multiplicador da despesa pública do Governo. 

O segundo, a execução de projectos de construção de grande escala formados 

por hotéis e complexos turísticos de cinco estrelas (integrated resorts) incentivou o 

investimento e atraiu muitas empresas de construção e de consultoria num curto 

período de tempo, resultando num efeito multiplicador. 

O terceiro está relacionado com a necessidade da contratação de um elevado 

número de trabalhadores e sua afectação à execução dos projectos. Os rendimentos 

auferidos por esses trabalhadores irão ser despendidos, em grande parte, na economia 

local, aumentando a sua liquidez. 

O quarto factor tem que ver com a aquisição local de bens e serviços pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, designadamente produtos alimentares, vestuário, alojamento, entretenimento e 

lazer de milhares de visitantes, resultando num efeito multiplicador da aquisição local 

de bens e serviços. O aumento da liquidez na economia beneficia o sector financeiro, 

em particular as entidades bancárias. 

Se compararmos o valor acrescentado de cada sector principal em 2003 e 2013, 

através do método de cálculo da produção a preços correntes nos anos em causa, a 

produção do sector do jogo aumentou 6,9 vezes, enquanto que a do sector hoteleiro 

aumentou 11,4 vezes, o sector de comércio (por grosso e a retalho) 7,4 vezes, o sector 

de construção 5,1 vezes, a actividade bancária 3,5 vezes e a restauração 3 vezes. É 

considerável o valor acrescentado, em todos os sectores. Podemos assim concluir que 

o desenvolvimento do sector do jogo levou ao desenvolvimento dos sectores 

correlativos não jogo. 
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O efeito sinérgico das actividades do sector do jogo e das actividades correlativas 

não jogo inclui:  

 O jogo promove o consumo bens e serviços não jogo.  De acordo com o 

“Estudo de investigação de visitantes de Macau 2014”, do Instituto de 

Estudos sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau, a taxa de 

visitantes que jogam nos casinos e optam por pernoitar em unidades 

hoteleiras da RAEM (66,7%) é significativamente mais elevada do que a dos 

os visitantes que não jogam (36%), estando os primeiros mais dispostos a 

pernoitar nos hotéis (88,9%) e a assistir aos espectáculos locais (18,4%). 

Além disso, a despesa em actividades correlativas não jogo de cada visitante 

que pratica actividades de jogo é em média de MOP$2 860, o que constitui 

85% do montante total despendido pelos visitantes naquele tipo de 

actividades, percentagem significativamente maior do que a relativa aos 

visitantes que não praticam actividades de jogo (que despendem em média 

MOP$1 545 patacas). Os dados revelam que, para além da prática de jogos, 

os visitantes também efectuam consumos em unidades hoteleiras, 

restaurantes, compras, entretenimento, turismo, entre outras actividades 

correlativas não jogo. 

 As actividades correlativas não jogo promovem o jogo.  Alguns 

visitantes viajam para a RAEM em turismo, mas após a sua chegada são 

atraídos pelos casinos e praticam actividades de jogo. Além disso, muitos 

visitantes são atraídos à RAEM por pacotes oferecidos pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar. A maioria destes visitantes pratica actividades de jogo. Podemos dizer 

que as actividades correlativas não jogo atraem os visitantes, promovendo 

também a prática do jogo.  

 As actividades correlativas não jogo promovem a criação de postos de 

trabalho nessas actividades.  As actividades correlativas não jogo 

proporcionam a criação de muitos postos de trabalho nesses sectores de 

actividade. O número de trabalhadores de actividades correlativas não jogo 

em 2002 constituía 8% dos postos de trabalho totais nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino, tendo essa percentagem aumentado significativamente para 

44% em 2014.   

 As actividades correlativas não jogo são geradoras de receitas nestes 

ramos de actividade. A receita de actividades correlativas não jogo, 

deduzido do montante do imposto especial sobre o jogo e outras 

contribuições previstas por lei, num total de 39%, era praticamente nula na 
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receita total das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino em 2012, tendo aumentado para cerca de 10% 

daquela receita em 2014. Aparentemente, a receita das actividades 

correlativas não jogo não alcança os resultados desejados. Na verdade, o 

consumo total nestes sectores de actividade na RAEM é actualmente 

comparável com o de Las Vegas. Como exemplo, em 2014, Macau recebeu 

31,520 milhões de visitantes, que despenderam em actividades correlativas 

não jogo cerca de 7 700 milhões de dólares americanos; no mesmo período 

os turistas de Las Vegas despenderam, nos mesmos sectores de actividade, 

cerca de 10 300 milhões de dólares americanos, no entanto, o número de 

visitantes de Macau é de 75% quando comparado com o número de 

visitantes de Las Vegas. 

 

Impacto do sector do jogo na sociedade e na qualidade de vida da população 

local (vide Parte III) 

O impacto do sector do jogo na sociedade e na qualidade de vida da população 

local pode ser classificado nos seguintes temas: 

 Desenvolvimento de infra-estruturas.  O crescimento contínuo da receita 

bruta do sector do jogo durante um longo período de tempo proporcionou aos 

cofres do erário público da RAEM a acumulação de receitas fiscais, 

constituindo uma reserva financeira relativamente abundante. As reservas 

acumuladas têm proporcionado ao Governo capacidade para, através da 

utilização desses fundos públicos, desenvolver as infra-estruturas (nas áreas da 

educação e da saúde, trânsito e postos fronteiriços, águas, electricidade e 

combustíveis, entre outras), criando condições propícias à sustentabilidade do 

desenvolvimento no futuro. 

 Diminuição das diferenças entre as classes sociais mais favorecidas e as 

classes sociais menos favorecidas.  O sector do jogo tem proporcionado 

muitas oportunidades de trabalho, oferecendo salários relativamente altos sem 

a exigência de elevadas habilitações académicas, permitindo assim que parte 

dos residentes das classes sociais menos favorecidas da RAEM, com 

habilitações e aptidões profissionais relativamente mais baixas, consiga obter 

um aumento dos seus rendimentos. Por outro lado, com a implementação da 

política de 15 anos de ensino gratuito, a par dos diversos tipos de apoios e 

subvenções em matéria de educação, os residentes podem ter, de forma 
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equitativa, oportunidades de acesso ao ensino, de modo a elevarem as suas 

qualificações e aptidões profissionais. Ao mesmo tempo, a generalização do 

ensino pode ainda ajudar parte dos residentes das classes sociais menos 

favorecidas a livrar-se da pobreza herdada das gerações anteriores, 

contribuindo para as expectativas de melhoria das suas condições de vida e 

ascensão profissional. 

 Aumento da qualidade da vida e melhoria dos benefícios de assistência 

social.  Desde de 2008, o Governo tem atribuído um montante pecuniário a 

cada residente da RAEM, constituindo uma medida directa de 

comparticipação dos frutos da economia. A atribuição de uma 

comparticipação pecuniária permite, sem dúvida, um alívio de parte 

significativa do custo de vida dos residentes face à inflação do dia-a-dia. Para 

além disso, a atribuição dos diversos subsídios e subvenções e as isenções de 

impostos também contribuem para a redução dos encargos dos residentes. 

 Encargos para a sociedade decorrentes do jogo problemático.  O 

crescimento contínuo do número de casinos e mesas de jogo provocou 

também alguns efeitos sociais negativos. Com o aumento da oferta e a 

facilidade no acesso aos jogos de fortuna ou azar em casino pelos residentes, 

têm surgido gradualmente diversas crises sociais resultantes do jogo 

problemático, podendo classificar-se os “croupier” ou os “trabalhadores do 

sector do jogo” como grupos de alto risco, relativamente a esta problemática. 

 Aumento da criminalidade relacionada com o sector do jogo.  Uma vez 

que o sector do jogo envolve a mobilização de montantes avultados, tal 

reflecte-se num aumento do número de crimes relacionados com o jogo, que 

afectam não só a ordem social da RAEM, como também a sua reputação 

internacional. Destes crimes, os que causam maior impacto negativo são os 

crimes de corrupção ou o uso de dinheiros públicos para o jogo, 

branqueamento de capitais, usura, etc.. De acordo com os dados, a 

criminalidade associada ao jogo, comparativamente à totalidade dos casos 

criminais registados, aumentou de 12,8% em 2007 para um valor entre 25% e 

30% nos últimos anos. 

 Dependência excessiva da economia da RAEM no sector do jogo.  Dados 

estatísticos da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) mostram 

que a quota que o sector do jogo ocupa no PIB local tem registado aumentos 
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substanciais desde 2003 (com excepção do ano de 2006, em que se registou 

uma ligeira queda). Até 2013, o sector do jogo representava cerca de 2/3 do 

PIB (cálculo efectuado na óptica da despesa e a preços correntes). Na RAEM, 

para além de a economia estar altamente dependente do sector do jogo, as 

oportunidades de trabalho da população empregada também são relativamente 

homogéneas. Mais de 1/5 da população empregada da RAEM encontra-se a 

trabalhar no sector do jogo, não compreendendo esta proporção as pessoas que 

prestam serviço nos sectores correlativos não jogo, sendo expectável que essa 

percentagem aumente caso se proceda à incorporação dessas pessoas nesta 

estatística. 

 Novos efeitos na sociedade. Para além das implicações acima referidas, 

algumas individualidades da RAEM notaram ainda o surgimento de novos 

fenómenos sociais, tais como a alteração dos valores tradicionais dos 

residentes, a atitude dos residentes de origem local relativamente à população 

oriunda do exterior, cujo número não pára de aumentar, etc.. Uma vez que o 

Grupo de Estudo Temático entende que o aparecimento desses fenómenos não 

está necessariamente relacionado com o desenvolvimento do sector do jogo, 

mas acredita que poderá trazer impactos profundos ao desenvolvimento da 

Região no futuro, optou pela compilação e incorporação desses fenómenos 

nesta parte do estudo, para referência do Governo da RAEM. Tratando-se de 

fenómenos sem precedentes, propõe-se que seja efectuada, em tempo oportuno 

e por parte do Governo, uma análise sobre esta matéria que, para além de 

permitir conhecer a situação evolutiva da sociedade, poderá ainda servir de 

elemento de base aquando da definição de futuras políticas específicas 

atinentes a este assunto.  

 

Avaliação da execução do valor de investimento previsto nos contratos de 

concessão/subconcessão da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

(vide Parte IV) 

 Em anexo aos contratos de concessão/subconcessão da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino encontram-se os Planos de Investimento, que 

abarcam essencialmente os seguintes elementos: execução dos projectos a 

construir, data de abertura, valor global de investimento e prazo para a sua 

execução. Comparado o montante de investimento efectivamente aplicado 
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com o montante global previsto nos respectivos contratos de 

concessão/subconcessão, verifica-se que todas as 

concessionárias/subconcessionárias já cumpriram com os respectivos 

compromissos contratuais. 

 

Situação das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino (vide Parte V e Parte VI) 

 Situação da exploração 

 Prestação de informações e verificação da idoneidade dos 

accionistas qualificados, administradores das 

concessionárias/subconcessionárias e principais empregados com 

funções relevantes nos casinos. O mecanismo de verificação da 

idoneidade dos accionistas qualificados, administradores e titulares de 

cargos de administração das concessionárias/subconcessionárias 

efectuado pelo do Governo da RAEM é relativamente simples. 

Essencialmente, é exigida às concessionárias/subconcessionárias a 

entrega dos formulários devidamente preenchidos, contendo os dados 

pessoais relativos àquelas pessoas, os quais são analisados e 

verificados pelos juristas e outros departamentos relevantes. A 

vantagem deste regime assenta na sua simplicidade; a sua 

desvantagem consiste no facto de as informações apresentadas serem 

insuficientes para que o Governo tenha maiores certezas quanto à 

idoneidade dos trabalhadores das concessionárias/subconcessionárias, 

facto este que poderá implicar o surgimento de falhas no âmbito da 

gestão da administração pública. Por esta razão, o Grupo de Estudo 

Temático propõe ao Governo a adopção de um mecanismo de 

verificação da idoneidade, consistindo na criação de um processo 

individual para cada accionista qualificado, administrador e principais 

empregados com funções relevantes nos casinos, solicitando também a 

colaboração das autoridades responsáveis pela aplicação da lei para 

proceder à verificação da idoneidade das pessoas em causa, a fim de 

que o Governo possa conhecer, de forma efectiva, os dados 

relacionados com as concessionárias/subconcessionárias e respectivo 

pessoal titular de cargos de administração, reduzindo por conseguinte, 
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os factores de risco. Para alcançar a forma de supervisão eficaz 

supracitada, o trabalho prioritário do Governo deverá residir em 

resolver eficazmente o problema da insuficiência dos poderes da 

autoridade reguladora e adoptar meios administrativos ou legislativos 

para os colmatar. 

 Dimensão dos projectos do sector do jogo e respectiva situação de 

exploração.  No que diz respeito à dimensão do jogo, verifica-se que 

desde 2008, altura em que todas as concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino entraram em 

pleno funcionamento, até 2014 a Venetian possui o maior número de 

máquinas de jogo, ocupando 33% da quota de mercado, 

comparativamente às restantes concessionárias/subconcessionárias, ao 

contrário da Wynn que dispõe do menor número (apenas 7% do 

mercado em causa). Quanto às mesas de jogo no mercado de massas, 

tendo em conta o mesmo período, é de notar que a SJM possui o maior 

número desse tipo de mesas, correspondendo a 37% do respectivo 

mercado, enquanto que a Wynn dispõe do menor número de mesas, 

representando apenas 7% do mercado. Quanto às mesas de jogo 

instaladas em salas VIP, verifica-se que a SJM continua ser a 

concessionária com o maior número dessas mesas, correspondendo a 

25% da quota de mercado durante o período em análise, possuindo a 

MGM o menor número, com uma quota equivalente a apenas 10% do 

mercado em questão. Relativamente ao número de casinos, sabe-se 

que até 2014 a SJM explorava 20 casinos, correspondendo a 57% da 

totalidade de casinos existentes da RAEM. Por seu turno a Galaxy 

tinha apenas 6 casinos, a Venetian 4 casinos e a Melco Crown 3 

casinos. Quanto à Wynn e à MGM, dispõem de apenas 1 casino cada. 

Em termos da exploração de actividades do jogo, entre 2008 e 2014, a 

média do montante total da receita bruta do jogo da SJM é a mais alta 

das concessionárias/subconcessionárias, representando uma quota de 

mercado de 27% comparativamente às restantes, sendo igualmente 

elevadas as quotas relativas às mesas de jogo, tanto no mercado de 

massas (31%), como no mercado VIP (26%). Excepciona-se o número 

de máquinas de jogo no seu mercado de massas, que apresenta um 
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valor inferior ao registado nas outras 

concessionárias/subconcessionárias, comparativamente às restantes. 

Quanto a esta matéria, verifica-se que é a Venetian quem usufrui da 

maior quota de mercado, correspondendo a 30% do mercado de 

máquinas de jogo. Em suma, quanto à dimensão do mercado das 

concessionárias/subconcessionárias e respectiva situação de 

exploração, a SJM e a Venetian dispõem de uma dimensão 

relativamente avultada em termos de exploração, pelo que têm maiores 

receitas. Efectuada uma comparação entre a média de ocupação de 

máquinas e mesas de jogo e as respectivas receitas, no período de 2008 

a 2014, verifica-se que na Wynn e na Galaxy, a receita bruta 

proveniente dos jogos de fortuna ou azar em casino, em relação à taxa 

de ocupação das máquinas e mesas de jogo que detêm, são em termos 

gerais, superiores à média do sector. Em termos gerais, é de notar que 

as concessionárias/subconcessionárias com maior número de mesas de 

jogo afectas ao mercado de massas têm receitas superiores, mas esta 

causalidade não é tão evidente nas máquinas de jogo do mercado de 

massas nem nas mesas de jogo das salas VIP. 

 Dimensão dos projectos de actividades correlativas não jogo e 

respectiva situação de exploração.  Em finais de 2014, de entre 

todas as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, a Venetian dispunha de projectos de 

actividades correlativas não jogo de maior dimensão, detendo 

comparativamente às restantes concessionárias/subconcessionárias, 

60% da totalidade dos quartos de hotéis 45% do comércio a retalho e 

20% dos estabelecimentos de restauração (2
o
 maior). Por outro lado, 

no que toca à exploração das actividades de restauração, a Galaxy 

dispõe da maior dimensão, representando uma taxa de 36% em 

comparação com o número total dos estabelecimentos desse tipo em 

todas as concessionárias/subconcessionárias. 

 Proporção entre as receitas provenientes da exploração de jogos e 

das actividades correlativas não jogo.  As receitas provenientes da 

exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino têm atingido uma 

taxa de 90% ou superior no sector do jogo. As receitas do jogo da SJM 
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e da Galaxy têm sido superiores ao nível médio registado no sector, ao 

contrário da Wynn e da Venetian, que têm vindo a registar uma taxa 

inferior à média apurada no sector. 

 Proporção entre a área de construção das instalações do jogo e a 

das actividades correlativas não jogo.  Verifica-se que a área afecta 

às instalações das actividades correlativas não jogo da SJM é a menor, 

enquanto que as disponibilizadas pela Melco Crown, Venetian e Wynn 

representam uma taxa superior a 90%. 

 Proporção entre o número de trabalhadores do jogo e o das 

actividades correlativas não jogo.  Até finais de 2014, as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino empregavam no total 95 062 trabalhadores, sendo a 

proporção entre os trabalhadores do sector do jogo e os das actividades 

correlativas não jogo de 56/44. Os trabalhadores das actividades 

correlativas não jogo da Wynn, Venetian, MGM e Melco Crown 

apresentam uma taxa maior relativamente à média registada no 

respectivo sector, enquanto que os da SJM e da Galaxy representam 

uma taxa menor do que a média apurada no sector. 

 Número de trabalhadores, e sua mobilidade, variações salariais e 

formação 

 Trabalhadores residentes e trabalhadores não residentes.  Até 

finais de 2014, as concessionárias/subconcessionárias da exploração 

de jogos de fortuna ou azar em casino contrataram um total de 95 062 

trabalhadores, sendo a proporção entre os residentes e os não 

residentes de 77/23. Na SJM e na Melco Crown os trabalhadores 

residentes assumem uma percentagem superior ao nível médio 

apurado no sector, enquanto que os contratados pela Wynn, Venetian, 

MGM e Galaxy representam uma taxa inferior à média observada no 

sector. 

 Percentagem dos trabalhadores residentes que ocupam cargos de 

gerência ou superior, em relação à totalidade dos trabalhadores do 

sector do jogo que ocupam os mesmo cargos.  Até finais de 2014, 

os trabalhadores que assumiam funções de gerência ou superior nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino rondavam as 12 329 pessoas, sendo que 82% destes 
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eram residentes da RAEM. Os trabalhadores residentes na SJM e na 

Wynn em cargos de gerência ou superior representavam uma 

percentagem superior à média do sector, ao contrário dos números 

registados na Venetian, Melco Crown, MGM e Galaxy, que têm sido 

sempre inferiores à média apurada no sector. 

 Promoção e mobilidade de trabalhadores.  Relativamente à 

promoção de trabalhadores, entre 2008 e 2014 a percentagem dos 

trabalhadores promovidos variou entre 3% e 9% relativamente à 

totalidade de trabalhadores das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. A Melco Crown 

registou uma percentagem de trabalhadores promovidos superior à 

média do sector ao longo nos últimos sete anos, ao contrário da taxa 

registada na SJM, que tem ficado abaixo da média observada no sector 

no mesmo período do tempo. No tocante à mobilidade horizontal, os 

trabalhadores que mudaram de funções representaram entre 1% e 5% 

do total de trabalhadores em todas as 

concessionárias/subconcessionárias, sendo a maioria trabalhadores 

locais. Na Melco Crown, a percentagem dos trabalhadores locais na 

situação de mobilidade tem sido sempre superior à média apurada no 

total das concessionárias/subconcessionárias nos últimos sete anos, ao 

contrário da situação inversa registada na Galaxy, SJM, Venetian e 

Wynn, durante o mesmo período. 

 Variações salariais dos trabalhadores.  Relativamente aos 

trabalhadores em cargos de gerência ou superior, é de notar que, ao 

longo dos últimos sete anos os aumentos concedidos aos trabalhadores 

locais foram superiores aos concedidos aos trabalhadores não 

residentes durante um período de cinco anos. Já quanto aos 

trabalhadores em cargos abaixo de gerência, no mesmo período de sete 

anos, verifica-se que, em três anos, os aumentos dos trabalhadores 

locais foram inferiores aos concedidos aos trabalhadores não 

residentes. A análise comparativa da evolução salarial por 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino, revelou que os trabalhadores da MGM em cargos 

de gerência ou superior gozaram de aumentos salariais superiores à 
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média das concessionárias/subconcessionárias ao longo dos últimos 

sete anos, ao contrário dos trabalhadores da Galaxy e da SJM, cujos 

aumentos salariais foram inferiores à média. No que concerne aos 

trabalhadores em cargos abaixo de gerência, verifica-se que os da 

Melco Crown beneficiaram de aumentos mais elevados ao longo do 

período do tempo em questão, ao contrário do que se verificou na 

Galaxy, cujos aumentos ficaram sempre abaixo da média registada nas 

restantes concessionárias/subconcessionárias durante o mesmo 

período. 

 Formação de trabalhadores.  As 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino têm vindo a desenvolver cada vez mais acções de 

formação, tendo-se registado, nos últimos anos, um aumento 

significativo da participação dos trabalhadores nos cursos de formação 

por elas organizados. 

 

Responsabilidade social das concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino (Vide a Parte VII) 

 Atendendo aos diferentes padrões adoptados nos diferentes países para a 

avaliação das responsabilidades sociais que as empresas devem assumir, 

também os locais onde as mesmas se situam poderá influenciar as suas 

responsabilidades sociais. Assim, em matéria da avaliação do cumprimento 

das responsabilidades sociais pelas concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino da RAEM, serão 

consideradas, em primeiro lugar, as reivindicações da sociedade local, 

designadamente em matéria de transporte, alojamento disponibilizado aos 

trabalhadores não residentes, apoio às pequenas e médias empresas, 

implementação das medidas de aquisição de bens e serviços locais e 

desenvolvimento das actividades correlativas não jogo. 

 Segundo as respostas ao questionário efectuado pela DICJ às 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino, concluiu-se que todas elas têm disponibilizado aos seus 

trabalhadores meios de transporte para o local de trabalho. De um modo geral, 

a disponibilização deste serviço aliviou, em certa medida, a pressão sobre os 
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transportes públicos locais. Por outro lado, relativamente às exigências 

efectuadas pelo Governo para a disponibilização de transporte, por parte das 

concessionárias/subconcessionárias, aos trabalhadores que se alojam no 

interior da RPC, para o percurso compreendido entre o local de trabalho e o 

posto fronteiriço da ponte Flor de Lótus, apenas algumas 

concessionárias/subconcessionárias satisfizeram este pedido, disponibilizando 

o dito serviço de transporte. 

 O crescimento do número de trabalhadores não residentes tem provocado uma 

procura significativa de fracções habitacionais na RAEM. Todas as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino afirmam que têm prestado aos seus trabalhadores não residentes 

apoio na procura de alojamento na Região, ou atribuindo um subsídio de 

residência, verificando-se um reduzindo número de casos em que as 

concessionárias/subconcessionárias proporcionam alojamento nos territórios 

vizinhos aos seus trabalhadores não residentes. 

 As medidas de apoio às pequenas e médias empresas locais, promovidas pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino têm-se concentrado principalmente na aquisição de bens e serviços. 

Para o efeito, as concessionárias/subconcessionárias têm tomado a iniciativa 

de convidar as pequenas e médias empresas locais a participar nos concursos 

de aquisição de bens e serviços, verificando-se que algumas delas têm dado 

preferência àquelas empresas. 

 No que concerne à promoção da aquisição de bens e serviços locais, algumas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino forneceram dados concretos quanto ao peso que os bens e serviços 

adquiridos a empresas locais têm na totalidade das aquisições por elas 

efectuadas, outras determinaram que fornecedores locais sejam convidados a 

participar nos concursos de aquisição, organizando ainda sessões de 

esclarecimento para que os mesmos conheçam mais pormenorizadamente os 

seus requisitos relativamente à aquisição dos bens e serviços. Porém, a 

aquisição de bens e serviços pelas concessionárias/subconcessionárias a 

pequenas e médias empresas locais não constitui uma obrigatoriedade legal, 

pelo que nesta matéria o Governo apenas pode incentivar as 
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concessionárias/subconcessionárias a cumprirem as suas responsabilidades 

sociais. 

 Com excepção das instalações já inauguradas pela Galaxy (com a inauguração 

em Maio de 2015 da segunda fase dos complexos Galaxy Macau e Broadway 

Macau), nos próximos dois ou três anos as restantes cinco 

concessionárias/subconcessionárias irão inaugurar novos empreendimentos. 

Em momento oportuno, a subconcessionária Melco Crown deu a conhecer o 

seu projecto Studio City Macau, a inaugurar em 27 de Outubro de 2015, 

anunciando o funcionamento da roda gigante mais alta da Ásia, do simulador 

dinâmico temático do Batman e de um teatro multifunções com capacidade 

para 5 000 lugares. Acredita-se que estas instalações irão proporcionar aos 

visitantes novas experiências de lazer. 

 De igual modo, crê-se que a construção emblemática da réplica da Torre Eiffel 

de Paris, numa escala de 1/2, instalada no complexo “Parisian” da Venetian, 

constituirá um novo elemento de atracção turística. O projecto Wynn Palace, 

nas instalações em construção no COTAI, irá replicar os elementos 

arquitectónicos da Wynn em Las Vegas, nomeadamente o show interactivo de 

água, esculturas florais, entre outros. No complexo da MGM sito no COTAI 

serão igualmente replicados os ambientes arquitectónicos e de luxo existentes 

em Las Vegas. Por último, o projecto Lisboa Palace, da concessionária SJM, 

inclui instalações para convenções e exposições e elementos culturais 

decorativos. 

 No processo de avaliação efectuado, o Grupo de Estudo Temático utilizou dois 

critérios para avaliar as concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino da RAEM, no âmbito da responsabilidade 

social das empresas, a saber: questões relativas aos frequentadores dos casinos 

e o envolvimento das concessionárias/subconcessionárias na vida comunitária. 

 O resultado da avaliação revelou que a maioria das 

concessionárias/subconcessionárias dispõe de políticas e orientações de forma 

acolherem as reivindicações relativas à responsabilidade social das empresas. 

 Em conclusão, perante a ausência de uma exigência expressa no regime 

jurídico da RAEM, no âmbito da responsabilidade social das empresas e a 

falta de um paradigma nesta matéria noutros sectores da sociedade, pode 
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considerar-se que as concessionárias/subconcessionárias têm cumprido com 

algumas das suas responsabilidades sociais.  
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Avaliação das medidas preventivas da prática dos crimes de branqueamento de 

capitais e financiamento ao terrorismo, dos mecanismos de controlo interno e do 

jogo responsável pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar no domínio do cumprimento das obrigações contratuais 

(vide Parte VIII)   

 Quanto às medidas de controlo interno da prevenção da prática dos crimes de 

branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, registaram-se as 

seguintes ocorrências relativamente à qualidade das informações recolhidas 

para efeitos de comunicação obrigatória à entidade supervisora: 11 em 2012, 

58 em 2013 e 42 em 2014. Quanto à omissão das informações recolhidas, 

registaram-se 56 casos em 2012, 33 em 2013 e 28 em 2014. Da análise dos 

referidos dados pode concluir-se que a Wynn regista o maior número 

acumulado de casos (47), correspondendo 26 à qualidade das informações 

recolhidas, seguindo-se a MGM com 41 casos, registando o número mais 

elevado de insuficiências no controlo interno (27 casos). As restantes 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino registaram entre 31 e 39 casos. 

 Quanto à execução dos Requisitos Mínimos de Controlo Interno (RMCI) 

relativas à operação da exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino, 

registaram-se 8 situações de irregularidade em 2010, 33 em 2011 e 10 em 

2014. Já quanto à falta de cumprimento das obrigações contratuais, 

registaram-se 9 casos em 2011 e um caso em 2014. Numa apreciação global 

dos dados registados nos passados cinco anos, pode concluir-se que a SJM 

registou o maior número de casos relacionados com a parte operacional da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. Relativamente aos casos 

das obrigações contratuais, a subconcessionária Melco Crown é aquela que 

regista o maior número. Não há registo de qualquer irregularidade por parte da 

Venetian e Wynn nos últimos 5 anos.  

 Quanto à execução das medidas para a implementação do Jogo Responsável 

pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino apenas foram disponibilizados dados referentes aos últimos 

dois anos, data da entrada em vigor do respectivo regime jurídico. Assim, 

registaram-se 300 casos em 2013 e 283 em 2014, referindo-se a maioria desses 



 
Resumo do Relatório 

 

Resumo do Relatório - xxiii 

 

casos à detecção da entrada nos casinos de indivíduos com idade inferior a 21 

anos. Das concessionárias/subconcessionárias, a Wynn registou o maior 

número de casos, seguida da Venetian, registando a Melco Crown o menor 

número. 

 

Evolução e panorama actual dos promotores de jogos de fortuna ou azar em 

casino (vide Parte IX) 

 Desde 1985, a concessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino em regime de monopólio - Sociedade de Turismo e Diversões de 

Macau, Limitada (STDM) - estabeleceu um regime de uso de salas de jogos 

(salas VIP) a terceiros. De acordo com os dados recolhidos, verificou-se um 

aumento da receita bruta registada no período de 1985 a 1995, de 1 800 

milhões para 16 800 milhões, constituindo um aumento de 8,3 vezes num 

período de dez anos. Cabe mencionar que, antes do estabelecimento da RAEM, 

havia “donos de salas” que se aliavam a pessoas com ligações ao submundo, 

na tentativa de angariar clientes para o jogo. Esta situação deu origem à 

chamada “era da escuridão”, que marcou o período do final de 1996 a 1998, 

durante o qual mais de 10 funcionários públicos (nomeadamente pessoal da 

DICJ, agentes da PSP e da PJ) foram assassinados ou ficaram feridos em 

atentados. 

 Após o estabelecimento da RAEM, a actividade de promoção de jogos de 

fortuna ou azar em casino foi prevista pela primeira vez no ordenamento 

jurídico, pela Lei n.º 16/2001, que entrou em vigor em 25 de Setembro de 

2001. De acordo com a referida Lei, são promotores de jogo ”os agentes de 

promoção de jogos de fortuna ou azar em casino, que exercem a sua 

actividade através da atribuição de facilidades a jogadores, nomeadamente 

no que respeita a transportes, alojamento, alimentação e entretenimento, 

recebendo uma comissão ou outra remuneração paga por uma 

concessionária”. Posteriormente, a respectiva actividade veio a ser regulada 

pelo Regulamento Administrativo n.º6/2002, que regula as condições de 

acesso e de exercício da actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar 

em casinos, entretanto alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 27/2009. 

“As concessionárias são responsáveis solidariamente com os promotores de 

jogo pela actividade desenvolvida nos casinos pelos promotores de jogo e 



 
Resumo do Relatório 

 

Resumo do Relatório - xxiv 

 

administradores e colaboradores destes, bem como pelo cumprimento, por 

parte dos mesmos, das normas legais e regulamentares aplicáveis”. “Os 

promotores de jogo são responsáveis solidariamente com os seus empregados 

e com os seus colaboradores pela actividade desenvolvida nos casinos por 

estes, bem como pelo cumprimento, por parte dos mesmos, das normas legais 

e regulamentares aplicáveis”. 

 Com a entrada em vigor da Lei n.º 5/2004, de 1 Julho de 2004, foi regulada a 

concessão de crédito para jogo e aposta, por promotores de jogo, aos jogadores. 

Todavia, a referida Lei não habilita os colaboradores dos promotores de jogo a 

concederem legalmente crédito para jogo e aposta. Em consequência, o 

exercício da concessão de créditos pelos colaboradores dos promotores de 

jogo é considerado crime de “usura para jogo”, previsto e punível pelo artigo 

13.º da Lei n.º 8/96/M. 

 A receita bruta das salas VIP representou cerca de 60% a 70% da receita bruta 

dos casinos. No entanto, desde Junho de 2014, o sector do jogo começou a 

entrar em fase de ajustamento, devido a uma diminuição da procura dos 

frequentadores das salas VIP. Consequentemente, a percentagem 

representativa na receita bruta total correspondente às receitas das salas VIP 

tem vindo a diminuir, correspondendo a cerca de 53,3% (valores reportados 

até ao 3.º trimestre de 2015), atingindo o recorde mínimo anual, o que vem a 

demonstrar que o mercado das salas VIP já entrou na fase de reestruturação. 

 Os problemas actuais do sistema de promotores de jogo incluem:  

 Acesso à actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em 

casino - apesar do número de promotores de jogos licenciados não 

manifestar grandes flutuações, verificam-se alterações significativas na 

lista dos promotores de jogos, o que resulta numa diminuição dos 

riscos de situações de grave incumprimento, mas num aumento do 

risco de desfalque em situação de negócios mal geridos. 

 Aumento do poder negocial por parte dos promotores de jogos - o 

desenvolvimento do sector do jogo, na perspectiva das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino, associada ao ensejo do retorno do investimento por 

parte destas, levou a que concedessem comissões ou outras 

remunerações “excessivas” aos promotores. Os promotores têm estado 
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numa posição privilegiada na negociação com as 

concessionárias/subconcessionárias, na sequência das tentativas destas 

em reaverem o máximo possível do investimento realizado antes do 

termo das concessões/subconcessões de exploração em vigor. Os 

promotores de jogos adquirem uma posição privilegiada, uma vez que 

não estão sujeitos a qualquer compromisso de investimento, nem de 

amortização dos patrimónios fixos, ao contrário das 

concessionárias/subconcessionárias, tendo ainda poder de negociação 

para tentarem obter melhores benefícios, podendo transferir os seus 

negócios, a curto prazo, para os casinos que lhes sejam mais 

favoráveis, dentro ou fora da RAEM. 

 Problemas respeitantes à concessão de créditos pelos promotores de 

jogo - à falta de uma base de dados centralizada referente à concessão 

de créditos para jogo e aposta, os promotores de jogos concedem 

crédito aos jogadores na posse de dados restritos e pouco fiáveis e 

baseando-se apenas na sua experiência pessoal. A decisão do promotor 

conceder o crédito baseia-se essencialmente na “credibilidade” 

depositada nos jogadores, quanto à sua solvabilidade. Os promotores 

de jogos ficam assim sujeitos à possibilidade de insolvência dos 

jogadores, situação que está dependente de factores externos à relação 

de crédito. Estas insolvências têm vindo a aumentar desde o início de 

2014. Para reduzir os riscos de insolvência, os promotores de jogo têm 

vindo a diminuir os montantes de concessão de crédito, ou a exigir a 

entrega de objectos de valor como garantia dos empréstimos 

concedidos, aceitando ainda a colocação de apostas por fichas 

negociáveis, gerando deste modo um ciclo vicioso que tem resultado 

na contracção dos negócios.  

 Jogo ilícito – “apostas paralelas” e prática de jogos de fortuna ou azar 

por internet ou telefone - as “apostas paralelas” são actividades que 

resultam na redução das receitas do Governo e escapam à fiscalização 

do sector. São ainda geradoras de conflitos entre os jogadores e os 

casinos quanto ao pagamento de prémios, na exacta medida em que se 

trata apenas de um acordo entre os mesmos sem qualquer salvaguarda 

legal. O uso da internet ou do telefone para a colocação de apostas à 
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distância permite ao jogador efectivo não ser identificado pelos 

mecanismos de fiscalização do sector, permitindo assim furtar-se às 

obrigações e responsabilidades previstas nas normas reguladoras. A 

utilização de “agente provocador” para a obtenção de provas poderá 

ser um meio directo e eficaz no controlo destas situações. O Governo 

poderá ponderar a hipótese de efectuar um estudo tendo em vista 

possibilitar a obtenção de provas por “agente provocador” no regime 

jurídico penal especializado para este tipo de crimes, tendo em vista 

uma maior eficácia na execução da lei e intensificando deste modo os 

efeitos repressores. 

 Fundos, fichas e absorção de capitais ou depósitos confiados à guarda 

de promotor de jogos de fortuna ou azar em casino – Uma vez que a 

concessão de crédito para jogo consiste numa actividade de risco, 

alguns promotores de jogos distribuem juros altos na tentativa de 

obterem captação de fundos para a utilização destes nas concessões de 

crédito. De acordo com o Decreto-Lei n.º 32/93/M, que aprova o 

Regime Jurídico do Sistema Financeiro do Território de Macau, só as 

instituições de crédito podem receber depósitos do público. Assim, a 

actividade de recepção de depósitos por entidade distinta de instituição 

de crédito é indubitavelmente ilícita, devendo reforçar-se os meios de 

execução da lei. Por outro lado, não existe qualquer regime regulador 

dos fundos confiados à guarda de terceiros, nem tão pouco da alocação 

de investimentos. Não obstante, qualquer das situações descritas pode 

causar prejuízos ao jogador ou ao investidor, pelo que devem estar 

sujeitas a fiscalização, dado os potenciais reflexos negativos no sector 

do jogo. 

 

 Aperfeiçoamento das medidas de fiscalização da actividade dos 

promotores de jogos de fortuna ou azar em casino – na sequência do 

“caso DORE”, a DICJ veio em comunicado de imprensa alertar o 

público de que “só as instituições de crédito previamente autorizadas 

podem exercer uma actividade que compreenda a recepção, do público, 

de depósitos”. Por outro lado, a lei só reconhece legalmente o sócio ou 

administrador de sociedade comercial promotora de jogos que tenha sido 

sujeito ao processo de verificação de idoneidade efectuado pelo Governo. 
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A DICJ reiterou o seu empenho no reforço da fiscalização e da auditoria 

dentro das suas competências, prevendo proceder a uma análise 

aprofundada da legislação vigente a fim de iniciar, com a maior 

brevidade possível, a revisão do Regulamento Administrativo n.° 6/2002, 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 27/2009, que “regula as 

condições de acesso e de exercício da actividade de promoção de jogos 

de fortuna ou azar em casino”. Na sequência do referido caso, a DICJ 

emitiu, em princípios de Outubro de 2015, uma Instrução dirigida aos 

promotores de jogos de fortuna ou azar em casino da RAEM, intitulada 

“Normas sobre a contabilidade dos promotores de jogo”, exigindo a 

estes que mantenham disponível para análise, a qualquer momento, pela 

DICJ, o relatório financeiro mensal, do qual constarão o balancete, a 

conta de ganhos e perdas e o balanço.  
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1.1 Objecto e âmbito do Estudo 

Tendo em conta que os contratos de concessão/subconcessão para a exploração 

de jogos de fortuna ou azar em casino em vigor caducarão em 2020 (SJM) e 2022 (as 

restantes), no início de 2015 o Governo da RAEM encetou o estudo da revisão 

intercalar da liberalização do sector do jogo. Encomendado pelo Gabinete do 

Secretário para a Economia e Finanças ao Instituto de Estudos sobre a Indústria de 

Jogo da Universidade de Macau, deu-se início ao estudo da “Revisão intercalar do 

sector dos jogos de fortuna ou azar da RAEM após a sua liberalização e seu impacto 

nos domínios de: economia, sociedade, qualidade de vida da população e da 

exploração das concessionárias/subconcessionárias”. 

O âmbito deste estudo centra-se principalmente nas áreas e direcções de estudo 

a seguir listadas: 

 

 研究方向 

Para além das áreas acima mencionadas, o presente estudo efectua ainda uma 

avaliação das acções de formação proporcionadas pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

Áreas Directrizes de estudo 

5. Economia 10. Impacto do sector do jogo na economia local  

11. Impacto do desenvolvimento do sector do jogo nos 

negócios das pequenas e médias empresas  

12. Efeitos da interacção do sector do jogo com as actividades 

correlativas não jogo 

6. Sociedade e qualidade de vida 

da população 

13. Impacto do sector do jogo na sociedade e na qualidade de 

vida da população local 

7. Cumprimento das obrigações 

legais e contratuais pelas 

concessionárias/subconcessioná

rias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino 

14. Cumprimento das obrigações contratuais das 

concessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino pelas suas concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

15. Panorama actual dos recursos humanos no âmbito da 

exploração das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

16. Responsabilidade social das empresas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino 

17. Análise da conformidade da actividade das 

concessionárias/subconcessionária com o regime jurídico 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

8. Promotores de jogo 18. Evolução e panorama actual dos promotores de jogos de 

fortuna ou azar em casino após a liberalização do sector 
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casino, oportunidades de promoção na carreira e mobilidade dos seus trabalhadores e 

empenho das concessionárias/subconcessionárias no desenvolvimento das actividades 

correlativas não jogo, contribuindo assim para o desenvolvimento e posicionamento 

da RAEM como Centro Mundial de Turismo e Lazer. O estudo tenciona ainda 

permitir às concessionárias/subconcessionárias compreender o nível global de 

execução das suas obrigações contratuais antes da extinção da respectiva 

concessão/subconcessão. 

Durante a realização deste estudo, o Grupo de Estudo Temático apercebeu-se de 

que as partes nele visadas têm as suas expectativas acerca do mesmo, nomeadamente 

quanto à execução das políticas de jogo existentes, à avaliação da actualidade do 

regime jurídico em vigor, às recomendações para o desenvolvimento sustentável do 

sector do jogo, etc.. Uma vez que estes não são o escopo deste estudo, sugerimos que 

o Governo da RAEM tome em consideração tais matérias no próximo estudo, a fim de 

responder às demandas sociais. 

 

1.2 Recolha de dados  

Tendo em conta o escopo do presente estudo, pretendendo também satisfazer as 

exigências sociais, o Grupo de Estudo Temático elaborou um plano do estudo 

“Revisão intercalar do sector dos jogos de fortuna ou azar da RAEM após a sua 

liberalização e seu impacto nos domínios de: economia, sociedade, qualidade de vida 

da população e da exploração das concessionárias/subconcessionárias”. Para tal, este 

grupo procedeu à recolha de dados junto das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, da DICJ e de outros serviços 

públicos competentes. É de mencionar que as informações referentes às 

concessionárias/subconcessionárias foram facultadas pela DICJ. 

 

1.2.1  Recolha de dados junto das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

Tendo em conta o escopo do presente estudo e de acordo com o plano definido, 

o Grupo de Estudo Temático recolheu informações junto das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino na forma de um questionário efectuado através da DICJ, em finais de Abril de 

2015. Em meados de Maio do mesmo ano, o Grupo de Estudo Temático promoveu 

uma sessão de esclarecimento acerca do trabalho de recolha de informações junto do 

Director e o Subdirector da DICJ, bem como dos representantes das 

concessionárias/subconcessionárias. Na sessão de esclarecimento, o Grupo de Estudo 
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Temático explicou o conteúdo, as definições, o âmbito e o período de tempo do 

estudo, satisfazendo assim ainda as dúvidas apresentadas pelas 

concessionárias/subconcessionárias acerca do preenchimento do questionário. Cada 

concessionária/subconcessionária designou quatro representantes para participarem na 

sessão de esclarecimento. O Grupo de Estudo Temático recolheu os questionários no 

início de Junho de 2015. Após a apreciação das respostas aos referidos questionários, 

em meados de Junho e através da DICJ, o Grupo procedeu ainda à recolha de dados 

em falta junto concessionárias/subconcessionárias, tendo obtido todas as informações 

dos questionários no fim desse mês. 

 

1.2.2  Recolha de dados junto da DICJ 

De meados de Abril a meados de Maio o Grupo de Estudo Temático 

deslocou-se por diversas vezes à sede da DICJ, a fim de proceder à recolha da 

informação necessária ao relatório. 

 

1.2.3  Recolha de dados junto de outros serviços públicos 

O grupo de estudo temático recolheu ainda dados junto de outros serviços 

públicos competentes. Para tal, em Maio de 2015, enviou cartas à Direcção dos 

Serviços de Economia (DSE), Direcção dos Serviços dos Assuntos Laborais (DSAL), 

Gabinete de Recursos Humanos (GRH), Centro de Produtividade e Transferência de 

Tecnologia de Macau (CPTTM), Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental 

(DSPA), Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e Polícia Judiciária (PJ), 

tendo recebido os respectivos dados no fim de Julho, graças ao apoio prestado pelos 

referidos serviços públicos.  

Serviram ainda de referência ao presente relatório pesquisas anteriormente 

efectuadas, no âmbito de outros estudos relativos ao jogo executados por este Instituto 

durante a última década, a pedido do Governo da RAEM. 

 

1.3 Limitações do estudo  

Tendo em conta que o prazo para a entrega do relatório era Setembro de 2015, a 

maioria dos dados e análises deve constantes são limitados àquela data. 

Além disso, apesar do grupo de estudo temático ter recolhido dados junto das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, alguns desses dados e informações não são possíveis de ser utilizados para a 

comparação e verificação dos mesmos com fornecidos pelos serviços públicos 
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competentes, nomeadamente sobre os que se referem à mobilidade ascendente de 

recursos humanos (promoção), a mobilidade horizontal (mudança de funções), a 

formação profissional, etc. 

Há que ter em conta que as concessionárias/subconcessionárias da exploração 

de jogos de fortuna ou azar em casino utilizaram métodos diferentes de recolha e 

conservação dos dados e que não dispõem de dados relativos a alguns dos temas, 

resultando na falta de alguns dados de estudo. Chama-se ainda a atenção para o facto 

de, no presente relatório, as análises comparativas, sobretudo as referentes aos 

recursos humanos e situação financeira, serem efectuadas tendo por base os dados do 

sector do jogo ou os dados das concessionárias/subconcessionárias relativamente aos 

do sector, uma vez que estas solicitaram que os dados fossem adequadamente tratados, 

na medida em que todas elas são sociedades cotadas em bolsa. 

Por outro lado, devido à falta de um critério unânime sobre a avaliação da 

responsabilidade social das empresas na comunidade local e internacional e ao facto 

de tal conceito e as áreas por ele abrangidas estarem em desenvolvimento contínuo, o 

Grupo de Estudo Temático consultou sugestões contidas em documentos de 

organizações internacionais (por exemplo, ISO e GRI), tendo ainda em conta as 

reivindicações da comunidade local nos últimos anos, tencionando assim apresentar 

um quadro de avaliação mais apropriado. Sucede ainda que cada uma das 

concessionárias/subconcessionárias apresenta diferentes interpretações e métodos de 

cumprimento das responsabilidades sociais, resultando em limitações na avaliação. 

No futuro, a RAEM deve adoptar um critério de avaliação aplicável no seu 

quadro económico e social e corresponder às expectativas da população em matéria de 

responsabilidade social das empresas. 

Por fim, quanto à evolução dos promotores de jogos de fortuna ou azar em 

casino após a liberalização do sector do jogo, dado tratar-se de um tema acrescentado 

pelo Chefe do Executivo na apresentação do Relatório das Linhas de Acção 

Governativa para o ano de 2016, no dia 17 de Novembro de 2015, foi acrescentado a 

este relatório numa fase posterior, e uma vez tendo-se verificado entretanto mudanças 

repentinas no desenvolvimento da actividade dos promotores de jogos, o Grupo de 

Estudo Temático não teve possibilidades de efectuar uma análise aprofundada e 

abrangente do tema, pelo que apenas se limitou a organizar e formular análises com 

base nos documentos existentes. 

https://www.gsef.gov.mo/system/pdf_files/pdf_pts/000/000/003/original/2016%E6%96%B9%E9%87%9D-%E7%B6%93%E6%BF%9F%E8%B2%A1%E6%94%BFp.pdf?1448521583
https://www.gsef.gov.mo/system/pdf_files/pdf_pts/000/000/003/original/2016%E6%96%B9%E9%87%9D-%E7%B6%93%E6%BF%9F%E8%B2%A1%E6%94%BFp.pdf?1448521583
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2.1 Impactos directos e indirectos do sector do jogo na economia 

local 

Após a liberalização do sector do jogo em 2002, este sector manteve um 

desenvolvimento acelerado durante um período de 11 anos. A receita bruta da 

exploração de jogos de fortuna ou azar foi calculada com base na taxa de crescimento 

anual. Em 2010 e 2011, registou-se um aumento de 57,8%
1
 e 42,2%, respectivamente, 

da receita bruta do jogo, resultando numa taxa de crescimento anual de 28,7% durante 

os 12 anos que culminaram naquele período. Esta situação manteve-se até 2014, ano 

em que pela primeira vez se registou uma queda da receita bruta do jogo, dando lugar 

a uma fase de ajustamento
 2

. Assim, registou-se uma descida da receita bruta do jogo 

e, em consequência, do PIB. 

De qualquer modo, durante a rápida ascensão do sector do jogo, a economia da 

RAEM desenvolveu-se, registando-se a criação de um avultado número de postos de 

trabalho, a diminuição da taxa de desemprego de 6,3% em 2002 para 1,7%
3
 em 2014. 

Este ratio foi muito inferior ao valor de referência tido em conta pelos economistas 

para determinar a situação de pleno emprego de uma determinada região, que é de 

3%. 

Comparativamente à situação dos passados 14 anos, num contexto de crise 

económica mundial,
4
 o sector do jogo, como um agente microeconómico dependente 

de factores externos, não só conseguiu fazer a RAEM sair da crise, como permitiu à 

Região atingir, a nível mundial, o patamar cimeiro dos países e regiões considerados 

economicamente desenvolvidos. 

De acordo com dados do Banco Mundial, em 2013 o PIB per capita da RAEM 

classificou-se no quarto lugar a nível mundial, sendo de 91 376 dólares americanos
5
. 

O rendimento médio mensal dos trabalhadores residentes da RAEM foi de 17 500 

patacas
6
 até o segundo trimestre de 2015. Este montante atingiu o mesmo nível da 

                                                      
1 Informações de 26 de Maio de 2015 de DICJ - Informação - Dados Estatísticos - Informações trimestrais das diversas 

modalidades de jogo – pesquisa na Receita bruta de todos os tipos de jogos. Site ﹕ http:// 
http://www.dicj.gov.mo/web/cn/information/DadosEstat/2015/content.html#n1  
2 Informações de 26 de Maio de 2015 da DICJ - Informação - Dados Estatísticos - Receita bruta mensal dos jogos de fortuna ou 

azar – pesquisa na Receita bruta de todos os tipos de jogos. Site: 

http://www.dicj.gov.mo/web/cn/information/DadosEstat_mensal/2015/index.html  
3  Informações de 26 de Maio de 2015 de DSEC - base de dados estatísticos - mão-de-obra 。

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  
4 Crise económica global que surgiu com os acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, e a crise financeira de Setembro de 

2008 causada pelo incidente da Lehman Brothers. 
5 Informações de 26 de Maio de 2015 do Banco Mundial - Data - World Development Indicators. Site﹕ 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. MKTP.CD  
6 DSEC - Inquérito ao Emprego no segundo trimestre do 2015 

http://www.dicj.gov.mo/web/cn/information/DadosEstat/2015/content.html#n1
http://www.dicj.gov.mo/web/cn/information/DadosEstat_mensal/2015/index.html
http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.%20MKTP.CD
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RAEHK (para a elaboração do presente relatório foi tido em conta o montante do 

salário médio mensal dos trabalhadores, a tempo inteiro, na RAEHK, que foi de 

HKD$15 400, dados referentes a Maio e Junho de 2014)
7
, enquanto que rendimento 

médio mensal de trabalhadores a tempo inteiro, na RAEM, no segundo trimestre de 

2014, foi de MOP$15 000
8
. 

Os impactos da liberalização do sector do jogo na economia, podem ser 

resumidos nos seguintes doze capítulos: 

 

2.1.1 O investimento directo do exterior atingiu o seu recorde num contexto de 

crise económica mundial 

No início do milénio, a economia mundial foi alvo de vários factores 

desestabilizadores de grande escala, tais como: a “bolha da internet” em Março de 

2000, os ataques terroristas aos EUA em 11 de Setembro de 2001 (9/11), a Síndrome 

Respiratória Aguda Severa (SARS) de 2003, a crise financeira económica 

internacional de 2008 em consequência da crise dos subprimes nos EUA, o que por 

sua vez resultou na crise das dívidas soberanas europeias, para as quais não se 

vislumbrou ainda solução eficaz. A liberalização do sector do jogo na RAEM ocorreu 

em 2001
9
, o que coincidiu com os ataques terroristas do 9/11 nos EUA. Os ataques 

terroristas perpetrados contra os EUA tiveram o efeito de alertar o mundo ocidental de 

origem anglo-saxónica para as questões da segurança interna, o que levou os 

investidores a repensarem na composição dos seus investimentos. Contrariamente ao 

contexto global, o panorama económico asiático actual é relativamente mais seguro e 

encontrava-se em desenvolvimento acelerado. Neste contexto, a RAEM oferecia 

oportunidades de investimento atractivas para os investidores estrangeiros, tendo 

atraído sobretudo a atenção da América, onde o sector do jogo pode classificar-se 

como maduro. 

Na verdade, desde o início da liberalização da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino, em 2002, em 12 anos a RAEM atraiu mais do dobro do investimento 

directo do exterior (IDE). De acordo com as informações obtidas
10

, os fluxos do IDE 

                                                      
7
 Informações provenientes do “Relatório de Inquérito aos ganhos e Horas de trabalho anuais” do Departamento de Censos e Estatístico 

de Hong Kong, de 26 de Maio de 2015. 
8
 Informações de 26 de Maio de 2015 da DSEC- “Inquérito ao Emprego no segundo trimestre do 2015” e do “Inquérito ao Emprego no 

segundo trimestre do 2015”. 
9 No dia 30 de Agosto de 2001, a Assembleia Legislativa definiu as disposições de princípio sobre o regime de concessão, as condições 

de exploração, concurso e modelo de operação de concessionárias, qualificações de sócios e administradores, impostos sobre o jogo, etc., 

através da aprovação da Lei n.º 16/2001, que liberaliza o sector de jogos de fortuna ou azar, ou seja, que define o regime jurídico da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. 
10

 Informações provenientes da DSEC – “Estatísticas – Investimento directo – Investimento directo do exterior”. Site ﹕
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da RAEM aumentaram de 3 034 milhões de patacas em 2002 para 36 169 milhões de 

patacas em 2013. (vide Tabela 2-1) 

No entanto, o investimento directo do exterior na RAEM, nos últimos 12 anos, 

não decorreu sem sobressaltos. O colapso financeiro do Lehman Brothers em 

Setembro de 2008, que culminou na crise financeira mundial, afectou os fluxos 

internacionais de capital. A crise do Lehman Brothers expôs as fragilidades do 

sistema financeiro, particularmente a respeitante à exposição da dívida externa dos 

Estados, o que fez com que os critérios de avaliação do risco do capital passassem a 

ser mais rigorosos. Os dados
11

 revelam igualmente uma acentuada diminuição do 

montante do investimento directo do exterior na RAEM, em consequência da crise 

financeira mundial de 2009, que sofreu uma contracção, de 20 779 milhões em 2008 

para 6 803 milhões em 2009. 

Em consequência, os bancos centrais dos diferentes países viram-se obrigados a 

injectar fundos nos mercados, o que se reflectiu na liquidez do capital internacional. 

Na RAEM, o sector do jogo manteve uma tendência de crescimento. O investimento 

directo do exterior no mercado da RAEM recuperou para cerca de 22 657 milhões em 

2010. Por outro lado, uma vez que os investidores externos mantiveram expectativas 

optimistas relativamente ao potencial dos sectores do turismo e do jogo da Ásia e da 

Grande China, a expansão dos projectos de investimento na RAEM manteve-se, pelo 

que o investimento directo do exterior ultrapassou os 30 mil milhões de patacas em 

2012 e 2013, o que constituiu um recorde. (vide Tabela 2-1) 

 

  

                                                                                                                                                        
http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx de 26 de Maio de 2015. 
11

 Informações da DSEC - Estatísticas – Investimento directo – Investimento directo no exterior. Site ﹕

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx de 26 de Maio de 2015. 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
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TABELA 2 - 1 Investimento directo do exterior de 2001 a 2013 

 

Fonte：DSEC - Base de dados estatísticos - Investimento directo - Investimento directo do exterior 

 

Os dados
12

 revelam também que no período de 2004 a 2008, mais de metade do 

fluxo líquido do investimento directo do exterior anual foi alocado no sector do jogo. 

Sob a influência do incidente do Lehman Brothers, a proporção do investimento 

directo do exterior do sector do jogo caiu menos de quarenta por cento. 

É de salientar que em 2011, pela primeira vez após a liberalização do sector do 

jogo, verificou-se a saída de capitais líquidos para o exterior, em resultado sobretudo 

do aumento significativo da receita bruta do jogo, que de 119 369 mil milhões de 

patacas em 2009, subiu para 267 867 em 2011
13

, constituindo um aumento de 1,24 

vezes em dois anos. Em consequência, os rendimentos auferidos do investimento 

directo do exterior no sector do jogo aumentaram para 30 894 mil milhões de patacas, 

o que também levou a que os rendimentos do investimento directo do exterior 

totalizassem 98 507 mil milhões de patacas de 2002 a 2011. Perante os consideráveis 

lucros acumulados, algumas concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino distribuíram dividendos pelos seus accionistas, 

fazendo com que saísse para o exterior capital líquido no montante de 4 647 milhões 

de patacas. 

Também a proporção do total acumulado do investimento directo do exterior no 

sector do jogo caiu drasticamente para 57,2%. Pela primeira vez a proporção foi 

menor do que a registada em 2002, antes da liberalização do sector (58,4%). 

                                                      
12

 Informações da DSEC - Estatísticos – Investimento directo – Investimento directo do exterior. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx , de 26 de Maio de 2015. 
13

 Informações da DICJ - Informação - Dados Estatísticos - Informações trimestrais das diversas modalidades de jogo - pesquisa na 

Receita bruta de todos os tipos de jogos. Site: http://www.dicj.gov.mo/web/cn/information/DadosEstat/2015/content.html#n1 , de 26 de 

Maio de 2015 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
http://www.dicj.gov.mo/web/cn/information/DadosEstat/2015/content.html#n1
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Tal leva a concluir que, após anos de investimento, o sector do jogo entrou num 

período de distribuição de lucros. Por outro lado, também mostra que a exploração do 

sector do jogo impulsionou outras actividades correlativas não jogo, como o comércio 

(por grosso e a retalho), a construção, o entretenimento e outros serviços, atraindo o 

correspondente investimento directo do exterior. Com este ajustamento, a proporção 

entre investimento directo do exterior e a receita do sector do jogo regressou a níveis 

anteriores à liberalização do sector do jogo. (vide Tabela 2-2) 

Com o desenvolvimento dos planos de investimento adicionais na zona do 

COTAI pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino, em 2012 e 2013 o investimento directo do exterior no sector do 

jogo aumentou e retomou os níveis anteriores. Em consequência, o investimento 

directo do exterior atingiu o máximo de 70% naquele ano. 

No entanto, o desenvolvimento e construção de infra-estruturas de grande escala 

na RAEM, designadamente o metro ligeiro e a ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, 

levou a uma modificação da alocação do investimento directo do exterior e respectiva 

proporção, passando o sector de jogo a alocar sessenta por cento do total acumulado 

de investimento directo do exterior nos últimos dois anos. Neste contexto, 

acreditamos que na próxima década este padrão de investimento directo do exterior 

continuará a aumentar, de modo que a economia da RAEM tornar-se-á mais próxima 

dos padrões internacionais, permitindo o posicionamento da RAEM como Centro 

Mundial de Turismo e Lazer com uma base mais sólida. 
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TABELA 2 - 2 Receitas do sector do jogo e Investimento directo do exterior (cem 

milhões de patacas) 

Fonte：DSEC - Base de dados estatísticos - Investimento directo - Investimento directo do exterior 

 Receitas  líquidas no 

ano 

Proporção que a 

receita líquida 

representa no ano 

Receitas 

provenientes do 

investimento 

efectuado no ano 

Total do 

investimento 

directo do 

exterior (até ao 

final de ano) 

Proporção destes 

investimento 

directos na 

totalidade do 

investimento 

directo do exterior 

total de Macau 

2002 14,8 48,7% 11,2 151,1 58,4% 

2003 16,2 48,9% 11,6 166,0 58,3% 

2004 22,3 57,3% 34,1 182,4 58,5% 

2005 60,3 60,5% 61.2 243,8 60,5% 

2006 93,2 67,1% 119,8 347.9 65,5% 

2007 100,3 54,2% 14,3 490,9 66,9% 

2008 136,4 65,6% 142,8 582,1 69,2% 

2009 25,7 37,7% 101,9  543,4 64,7% 

2010 156,1 68,9% 179,3 702,8 64,5% 

2011 - 46,5 - -  308,9 681,8 57,2% 

2012 206,8 66,5% 399,9 872,1 56,9% 

2013 278,1 76,9% 556,1 1 150,6  60,7% 

Rendimento de investimento cumulativo (2002-2013) 1 941.0 
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2.1.2  Aumento significativo de postos de trabalho / Diminuição da taxa de 

desemprego / Pleno emprego 

Com o próspero desenvolvimento do sector turístico e a concessão de vistos 

individuais aos residentes da RPC para a deslocação à RAEM e à RAEHK, os 

sectores do turismo e dos serviços tornaram-se os pilares mais importantes do 

desenvolvimento económico da RAEM. O sector dos serviços, cujo principal factor 

de produção são os recursos humanos, criou um elevado número de postos de trabalho. 

Na verdade, os dados mostram que até o final de 2014
14

 este sector criou directa e 

indirectamente mais de 210 000 novos postos de trabalho na RAEM, incluindo 69 439 

postos de trabalho directos no sector do jogo e 148 357 postos de trabalho criados 

indirectamente em actividades correlativas não jogo
15

. 

Impulsionada pelo sector do jogo, a economia da RAEM atravessou um período 

de rápido crescimento. A falta de mão-de-obra continua a fazer-se sentir em todos os 

sectores da economia. Nestes 12 anos, o sector do jogo e das actividades correlativas 

não jogo absorveram cerca de 35 000 trabalhadores de meia-idade, de baixa 

escolaridade académica ou com qualificações reduzidas, provenientes principalmente 

do sector industrial, o que levou à criação de um elevado número de postos de 

trabalho nas actividades correlativas não jogo, cujos aumentos mais significativos se 

registaram nos seguintes sectores: construção (aumento de 37 173 postos), comércio 

(por grosso e a retalho - aumento de 13 809 postos), hotelaria e restauração (aumento 

de 31 210 postos), transportes, logística/armazenamento e comunicações (aumento de 

6 087 postos), sector financeiro (aumento de 4 371 postos), sector imobiliário e 

serviços de negócios (aumento de 19 390 postos), serviços públicos (aumento de 8 

114 postos), educação (aumento de 4 649 postos), saúde e assistência social (aumento 

de 5 780 postos) e trabalho doméstico (aumento de 17 079 postos)
16

. Até finais de 

2014, o número de novos postos de trabalho tinha ultrapassado o total da população 

empregada em 2002, após a liberalização do sector jogo. 

Este elevado aumento do número de postos de trabalho reflectiu-se na taxa de 

desemprego, que diminuiu gradualmente de 6,3% em 2002 para 1,7% em 2014
17

, 

constituindo um novo recorde da baixa taxa de desemprego da RAEM desde que a 

mesma é contabilizada. Esta taxa de desemprego é ainda inferior à registada em 1993, 

                                                      
14

 Informações provenientes do “Inquérito ao emprego” de 2002 e de 2014, de 26 de Maio de 2015, da DSEC.  
15

 Novos postos de trabalho de não jogo = população activa de 2014 (388 100 pessoas) - população activa de 2002 (204 892 pessoas) – 

novos postos de trabalho de jogo durante período [postos de trabalho de jogo em 2014 (83 500) - postos de trabalho de jogo em 2002 (14 

061)] + diminuição de postos de trabalho do sector industrial no período [postos de trabalhos do sector industrial em 2014 (7400) - postos 

de trabalhos do sector industrial em 2002 (41 988)]. 
16

 Informações provenientes do “Inquérito ao emprego” de 2002 e de 2014, 26 de Maio de 2015 da DSEC.  
17

 Informações de 26 de Maio de 2015, da DSEC - Base de dados estatísticos - Mão-de-obra.  



 
Parte II: O impacto para economia local sobre a indústria de jogos 

 

Parte II - 17 

 

que foi de 2,1%, no auge da produção dos sectores da indústria transformadora e da 

construção. Podemos dizer que a RAEM se encontra actualmente num estado de 

pleno emprego.
18

 (vide Tabela 2-3) 

 

TABELA 2 - 3 Taxa de desemprego na RAEM de 1992 a 2014 (em %) 

 

Fonte: DSEC – base de dados estatísticos – mão-de-obra, de 26 de Maio de 2016. 

Dado que o número de população activa da RAEM é reduzido
19

, não é possível 

satisfazer a procura de recursos humanos localmente, pelo que a importação de 

mão-de-obra não residente para colmatar esta carência de recursos humanos local é 

uma solução disponível e eficaz no curto prazo. Até o final de 2014, a RAEM tinha 

170 346 trabalhadores não residentes, na sua maioria provenientes da RPC (65,0 %), 

Filipinas (12,7 %), Vietname (7,9 %), Hong Kong (5,7 %) e Indonésia (2,3 %)
20

. 

Prevê-se que, com os novos investimentos no sector do jogo, esta situação se 

mantenha por um longo período de tempo. Em conclusão, com a continuação do 

desenvolvimento do sector do jogo e das actividades correlativas não jogo, a RAEM 

deve seguir oportunamente uma política de emprego, respondendo às necessidades do 

futuro. 

  

                                                      
18

 Os economistas defendem que quando a taxa de desemprego se situa em 3% ou inferior, se atinge o estado de emprego pleno. Desde 

2010, em três anos consecutivos a taxa de desemprego de Macau manteve-se nos 3% ou inferior. 
19

 De acordo com a “Estatística da população de 2002”da DSEC, a população da RAEM no final de 2002 era de 441 637 pessoas, 

incluindo 23 460 trabalhadores não residentes. 
20

 Informações de 26 de Maio de 2015, da “Estatística de população de 2014” da DSEC. 
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2.1.3  Crescimento acelerado do Produto Interno Bruto (PIB) / PIB per capita 

dos mais elevados a nível mundial 

Impulsionado pelo sector do jogo, o crescimento anual composto (CAGR), 

calculado tomando como referência o PIB nominal (a valores correntes), foi de 563 

mil milhões de patacas em 2002, aumentando rapidamente para 4 433 milhões
21 

em 

2014, o que constituiu um aumento de 6,9 vezes em 12 anos. Em 2010 o PIB passou a 

ser calculado pelo método das medidas de volume em cadeia, pelo que, a taxa de 

crescimento anual composta foi 12,2% em 12 anos, tendo aumentado de 954 mil 

milhões de patacas em 2002 para 3 788 mil milhões de patacas
22  

em 2014, 

correspondendo a um aumento de 3 vezes nos 12 anos. 

O aumento significativo do PIB local resultou também num aumento 

significativo do PIB per capita. O PIB per capita local (calculado a preços correntes) 

subiu acentuadamente de 128 433 patacas em 2002 para 713 514 patacas
23

 em 2014, 

correspondendo a um aumento de 4,6 vezes em 12 anos. 

De acordo com o Banco Mundial
24

, o PIB per capita da RAEM, que foi 

classificado no 47.º lugar em 2002, subiu para o quarto lugar na lista classificativa em 

2013
25

. A referida alteração do PIB tornou a RAEM uma região mundialmente 

conhecida, atraindo a atenção de investidores, assim como dos media. 

Antes da liberalização da exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino, o 

PIB per capita da RAEM era inferior ao da RAEHK e Singapura, regiões que, 

conjuntamente com Taiwan constituem os quatro pequenos dragões asiáticos (os 

dados referentes a Taiwan não são referidos pelo Banco Mundial, pelo que os mesmos 

não foram objecto da análise comparativa), esta situação manteve-se até 2007. Desde 

2008 que o PIB per capita da RAEM ultrapassa os da RAEHK, Singapura, bem como 

os de outros países ou regiões vizinhas. Ao longo da última década, num contexto de 

crise económica mundial, a RAEM alcançou um sucesso classificado como “milagre 

económico”. (vide Tabela 2-4) 

  

                                                      
21

 Informações do “Produto Interno Bruto de 2014”, no dia 26 de Maio de 2015, da DSEC. 
22

 Informações do “Produto Interno Bruto de 2014”, no dia 26 de Maio de 2015, da DSEC. 
23

 Informações de 26 de Maio de 2015 da DSEC – base de dados estatísticos - PBI per capita local. 
24

 Informações de 26 de Maio de 2015 do Banco Mundial - Data - World Development Indicators. Informações de 26 de Maio de 2015: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. MKTP. CD 
25

 Os países e Regiões com o mais elevado PIB per capita são: Luxemburgo (US $ 110.665), Noruega ($ 100.898), Qatar (US $ 93.714), 

e RAEM (US $ 91.376). 

http://www.ftexh.com/pt/cagr.html
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP
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TABELA 2 - 4 Comparação do PIB per capita na RAEHK, Singapura, Coreia do 

Sul e RAEM  

 
Fonte: Site do Banco Mundial - Data - World Development Indicators, em http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. MKTP. 

CD 

 

2.1.4  Aumento da receita proveniente dos impostos sobre o jogo / orçamento 

superavitário 

Historicamente, o imposto especial sobre o jogo tem sido a principal fonte de 

receita do Orçamento do Governo de Macau. Antes do estabelecimento da RAEM, o 

imposto especial sobre o jogo representava trinta a quarenta por cento do total da 

receita pública do Orçamento do Território de Macau. Após a liberalização da 

exploração do jogo em 2002
26

, assistiu-se pela primeira vez a um aumento superior a 

cinquenta por cento por parte do peso do imposto especial sobre o jogo na receita 

pública total. Em 2003 esta proporção aumentou ainda mais, até 57,6% e 67,3%
27

. 

A receita gerada com o imposto especial sobre o jogo aumentou com o 

desenvolvimento rápido do sector do jogo, contribuindo para o aumento significativo 

das receitas do erário público. O Governo tem mantido uma política de equilíbrio 

orçamental, i.e., a previsão das despesas públicas está coberta pelos limites das 

receitas. Os saldos financeiros aumentaram de 2,7 mil milhões de patacas
28

 à data do 

estabelecimento da RAEM, para 4,9 mil milhões de patacas
29

 no final de 2002. No 

entanto, a essa data, a despesa total do Governo foi de aproximadamente 13,5 mil 

                                                      
26

 É de mencionar que, embora o Governo da RAEM tenha adjudicado três contratos de concessão da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em 2002, até Maio de 2004 apenas a concessionária SJM se encontrava a operar. 
27

 Informações de 26 de Maio de 2015 da DSEC - base de dados estatísticos –Turismo e serviços - Jogo e Contas Públicas. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  
28

 Jay W. Pao (2009): “Building a Fiscal Reserve System: A Review of International Experiences”, in “Boletim de Estudos Monetários de 

Macau” (MMRB), N.º 10, páginas 103-122, AMCM. 
29

 Informação do “Relatório Anual” de 2002 da AMCM, de 26 de Maio de 2015. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP
http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
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milhões de patacas
30

, os saldos financeiros apenas foram suficientes para as despesas 

do Governo por quatro a cinco meses, pelo que a situação não era materialmente 

equilibrada. Em 2007, pela primeira vez, o imposto especial sobre o jogo excedeu o 

total da despesa pública do Governo da RAEM, apresentando superavit orçamentais
31

. 

Desde então, assistimos a sucessivos aumentos dos saldos orçamentais. Até ao final 

de 2014, os saldos acumulados do Governo da RAEM foram de 487,1 mil milhões. 

Comparativamente com o ano de 2002, verificou-se um aumento de 98 vezes. Após 

12 anos o crescimento anual composto foi de 46,7%. Os saldos acumulados 

consolidaram os cofres do erário público do Governo da RAEM, permitindo ao 

Governo executar projectos de infra-estruturas há muito adiados por limitações 

orçamentais, bem como para promover a qualidade de vida da população local. (vide 

Tabela 2-5) 

Em 2012, com o intuito de providenciar uma melhor gestão das suas reservas, 

obtendo o máximo proveito dos recursos e prevenindo os riscos financeiros, o 

Governo da RAEM constituiu uma reserva financeira, nos termos da Lei nº 8/2011. O 

Governo da RAEM procedeu à transferência do valor liquidado do saldo do Fundo de 

Reserva da RAEM e dos saldos orçamentais de anos económicos anteriores, no 

montante de cinquenta e quatro mil e duzentos milhões de patacas, para a reserva 

cambial da RAEM. A situação orçamental estável do Governo da RAEM tem-se 

reflectido no crescimento da reserva fiscal desde 2012. 

  

                                                      
30

 Informações de 26 de Maio de 2015 da DSEC - base de dados estatísticos - Contas Públicas. Site ﹕

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx 
31

 Informações de 26 de Maio de 2015 da DSEC – base de dados estatísticos - Turismo e serviços – Jogo e Contas Públicas. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
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TABELA 2 - 5 Receita de impostos sobre o jogo e saldos financeiros da RAEM 

de 2002 a 2014 

 
Fonte：”Relatório Anual” de 2002 a 2003 da AMCM e dados estatísticos da DSEC– Turismo e serviços. Os dados sobre os saldos 

financeiros de 2012, 2013 e 2014 são compilados por este estudo32.  

 

2.1.5  Execução de projectos de construção de grande escala, com relevância a 

nível do impacto urbanístico e ambiental da RAEM 

O sector da construção pode considerar-se o mais beneficiado pela liberalização 

do sector do jogo. Nos últimos dez anos foram executados projectos de construção de 

grande escala por cada uma das concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino. Por outro lado, o aumento da receita pública, 

aliado às necessidades de desenvolvimento urbano, permitiu a execução e o 

desenvolvimento de grandes projectos de obras públicas. Paralelamente foram 

                                                      
32

  

Itens de 
cálculo 

2012 

(em cem 
milhões 

de 
patacas) 

Fonte 

2013 

Fonte 

2014 (em 
cem 

milhões 
de 

patacas) 

Fonte (em cem 
milhões 

de 
patacas) 

Valor da 
reserva 

fiscal total 

1 002,40 “Relatório Anual” de 
2012 da Autoridade 
Monetária de Macau, 
pág. 22 

1 689,00 “Relatório Anual” de 
2013 da Autoridade 
Monetária de Macau, 
pág. 47 

2 463,37 “Relatório Anual” de 
2014 da Autoridade 
Monetária de Macau, pág. 
45 

Reserva 
cambial 

542,00 Anexo II “Elementos 
adicionais à conta 
ordinária integrada do 
Governo”, pág. 22 do 
“Relatório sobre a 
Execução do orçamento 
do ano 2013” da DSF 

542,00 Anexo II “Elementos 
adicionais à conta 
ordinária integrada do 
Governo”, pág. 22, do 
“Relatório sobre a 
Execução do 
orçamento do ano 
2013” da DSF 

542,00 Anexo II “Elementos 
adicionais à conta 
ordinária integrada do 
Governo”, pág. 22, do 
“Relatório sobre a 
Execução do orçamento 
do ano 2013” da DSF 

Dotação 
dos saldos 

do ano 
económico 

passado 

637,45 “Relatório Anual” de 
2012 da Autoridade 
Monetária de Macau, 
pág. 51 

727,61 “Relatório Anual” de 
2012 da Autoridade 
Monetária de Macau, 
pág. 45 

962,85 “Relatório Anual” de 
2012 da Autoridade 
Monetária de Macau, pág. 
44 

Saldos de 
anos 

económicos 

727,61 “Relatório Anual” de 
2012 da Autoridade 
Monetária de Macau, 
pág. 51 

962,85 “Relatório Anual” de 
2012 da Autoridade 
Monetária de Macau, 
pág. 45 

902,96 “Relatório Anual” de 
2012 da Autoridade 
Monetária de Macau, pág. 
44 

Saldos 
financeiros 

2 909,46  3 921,44  4 871,19  
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efectuados investimentos em infra-estruturas desportivas por forma a acolher eventos 

desportivos internacionais e outras infra-estruturas conexas. A execução desses 

projectos de infra-estruturas implicou um aumento significativo do número das obras 

de construção na RAEM num curto período de tempo. 

Após a liberalização do sector do jogo, o volume da área bruta de construção 

regressou a valores registados no final do século passado. A área bruta de edifícios 

construídos foi de 1,926 milhões de metros quadrados em 2007, ultrapassando os 

1,908 milhões registados em 1996. O número de fracções autónomas concluídas foi 

de 381 em 2002, atingindo o seu recorde máximo de 4 527 em 2010.
33

 Embora o 

número de fracções autónomas concluídas tenha caído no período de 2011 a 2013, a 

área bruta de construção manteve-se num nível elevado, em virtude da execução de 

projectos de construção de grande escala e dos grandes complexos turísticos. (vide 

tabela 2-6) 

 

TABELA 2 - 6 Número de fracções autónomas dos edifícios concluídos e áreas de 

construção em Macau de 1992 a 2014 

 

Fonte: As informações buscadas na DSEC - base de dados estatísticos - Construção e transacções imobiliárias - Edifícios 

concluídos.  

 

Desde a inauguração do Sands em 2004, as concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino executaram projectos de 

construção de grande escala, formados por hotéis e complexos turísticos de cinco 

estrelas (integrated resorts), o que alterou a morfologia urbana, designadamente na 

zona do NAPE, na península de Macau e nos aterros Taipa-Coloane, no COTAI. Os 

novos empreendimentos afectos ao jogo na península de Macau incluem, entre outros, 

o Sands, o MGM, o StarWorld, o Wynn e o Grand Lisboa, que trouxeram para a 

referida área a exploração de importantes unidades hoteleiras e de jogo. Por sua vez, 

na zona do COTAI localizam-se grandes complexos turísticos de cinco estrelas 

                                                      
33

 As informações buscadas no dia 27 de Maio de 2015 de DSEC - Base de dados estatísticos – Construção e transacções imobiliárias – 

Edifícios concluídos. Site: http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
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(integrated resorts) de maiores dimensões e instalações de entretenimento com 

concepções inovadoras de design, tendo-se iniciado com a conclusão do Venetian 

Resort Hotel, a que se seguiu o City of Dreams, o Galaxy Resort e o Sands Cotai 

Central. Mais recentemente, em Maio de 2015, foram inauguradas a fase II do Galaxy 

Resort e o Broadway. Existem ainda alguns projectos em construção, tais como o 

Studio City, Sands-Parisian, Wynn Palace, MGM COTAI, Lisboa Palace, Hollywood 

Roosevelt Hotel, fases III e IV do Galaxy Resort, etc. Estes dois pólos de 

desenvolvimento em larga escala constituem a nova imagem da prosperidade da 

RAEM. 

Por outro lado, a construção de instalações de jogos não só aumentou a procura 

no sector da construção, como também levou a um aumento dos padrões de qualidade 

da construção da RAEM, em virtude da obrigatoriedade do cumprimento de padrões e 

requisitos internacionais mais elevados na execução dos projectos em termos técnicos 

e de qualidade e ao encurtamento dos períodos de construção. O sector da construção 

da RAEM contou com a cooperação de empresas de engenharia qualificadas 

internacionais, da RAEHK e outras, para a execução destes projectos de construção, 

constituindo igualmente uma oportunidade para a melhoria da qualidade da formação 

dos trabalhadores da construção civil. 

 

2.1.6  Novo modelo de exploração formado por hotéis e complexos turísticos de 

cinco estrelas (integrated resorts) 
Os dados estatísticos

34
 mostram que, anteriormente à liberalização da 

exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino, o número de quartos de hotel na 

RAEM era de cerca de 9 000, existindo um número reduzido de hotéis de cinco 

estrelas, cujo número de quartos constituía apenas um terço do número total de 

quartos existentes. A maioria dos hotéis de cinco estrelas era antiga e sem manutenção; 

pouco atraente relativamente aos da cidade vizinha. A situação melhorou 

substancialmente em 2006 e 2007, com a construção e a abertura do Wynn Resort, do 

Hotel StarWorld, do Hotel Altira, do Venetian Resort, do Hotel MGM, etc.. Estes 

novos hotéis vieram melhorar a opinião geral dos turistas sobre os hotéis da RAEM, 

bem como da sua reputação. De acordo com os dados de 2002 a 2014, a taxa de 

crescimento anual composta de quartos de hotel foi de 9,9% durante 12 anos. No 

mesmo período, a taxa de crescimento anual composta de quartos de hotel de cinco 

estrelas foi de 16,0%, enquanto que a relativa aos quartos de hotel de quatro estrelas 

ou de classe inferior foi 4,2%. É notório que nos últimos 12 anos o investimento foi 

                                                      
34

 Informações de 3 de Junho de 2015 da DSEC - Base de dados estatísticos - Turismo e serviços - Turismo - Sector de Hotéis e 

“Turismo Estatística” de 1999 a 2014. Site: http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  

javascript:TreeView_ToggleNode(plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1_Data,11,document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n11'),'t',document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n11Nodes'))
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http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx


 
Parte II: O impacto para economia local sobre a indústria de jogos 

 

Parte II - 24 

 

direccionado principalmente para o segmento dos clientes de gama alta (high-end). 

Até ao final de 2014, o número de quartos de hotel classificados com cinco estrelas 

representava 65,9% do número total de quartos de hotel existente. Uma vez que a 

maioria dessas unidades hoteleiras se localiza no COTAI, a concentração desses 

quartos localiza-se nessa zona, que é assim um destino quase certo dos visitantes da 

RAEM. (vide Tabela 2-7) 

 

TABELA 2 - 7 Número de quartos de hotel na RAEM de 1999 a 2014 

 

Fonte: DSEC - Base de dados estatísticos - Turismo e serviços – Turismo - sector de Hotéis e “Turismo Estatística” de 1999 a 

2014 

 

Uma vez que tanto o design dos quartos como as instalações dos respectivos 

complexos são mais atraentes do que os hotéis das regiões vizinhas ou de outros 

destinos turísticos do Sudoeste Asiático, há turistas que procuram especificamente os 

serviços e instalações destes hotéis. Para o efeito, os hotéis e resorts, criam programas 

ou pacotes promocionais em função das estações do ano, festivais locais e hábitos de 

consumo diferentes. Além disso, a maioria dos hotéis novos de categoria superior, 

como o Four Seasons, o Hyatt, o Sheraton, o Crown, o Conrad, o Holiday Inn, etc., 

são geridos pelos respectivos grupos hoteleiros internacionais, aproveitando a 

especialização dos canais de promoção e venda já existentes, de modo que a taxa de 

ocupação e o preço dos hotéis não sofreu qualquer queda em consequência do elevado 

aumento da oferta hoteleira num curto período de tempo. Ao invés, verificou-se um 

crescimento comparativamente ao período anterior à liberalização da exploração dos 

jogos de fortuna ou azar em casino, resultando num aumento da receita do sector 

hoteleiro e do seu valor acrescentado (lucro). Os dados mostram
35

 que a receita do 
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 Informações recolhidas no dia 3 de Junho de 2015 junto da DSEC - Base de dados estatísticos - Turismo e serviços – Inquérito aos 

hotéis 
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sector hoteleiro e o seu valor acrescentado aumentaram significativamente 1,53 mil 

milhões e 950 milhões, respectivamente, em 2002, para 25,290 mil milhões e 12,31 

mil milhões, respectivamente, em 2013. A taxa de crescimento anual composta 

naquele período foi de 29,0% e 26,2%, respectivamente. (vide Tabela 2-8) 

 

TABELA 2 - 8 Receitas do sector hoteleiro da RAEM e respectivo valor 

acrescentado (em milhões de patacas) 

 

 

Fonte: DSEC - Base de dados estatísticos - Turismo e serviços - Inquérito aos hotéis 

 

Da análise acima exposta pode verificar-se que o sector hoteleiro é o mais 

lucrativo e economicamente competitivo, de entre as actividades correlativas não jogo. 

Por outro lado, prevê-se uma continuidade do aumento das receitas do sector hoteleiro 

nos próximos anos, tendo em conta que, até ao 4.º trimestre de 2014, encontravam-se 

em construção 25 novos empreendimentos hoteleiros e em apreciação 28 outros 

projectos, perfazendo um total de 53 novos empreendimentos hoteleiros que poderão, 

segundo as estimativas preliminares, proporcionar cerca de 26 000 novos quartos
36

, 

situação que, em termos de economias de escala, potencia o sector hoteleiro a 

tornar-se num sector de referência na economia da RAEM. 

  

                                                      
36

 Informações de 3 de Junho de 2015 da DSSOPT – Notícias – Nota de Imprensa e Notícia – “Os 53 empreendimentos hoteleiros em 

construção e em fase de projecto no 4.º trimestre de 2014 poderão segundo as estimativas preliminares proporcionar cerca de 26 000 

quartos”, em 1 de Março de 2015. 
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2.1.7  Desenvolvimento do sector de exposições / Criação de actividades 

correlativas não jogo em conjunto com o sector do turismo 

A fundamentação da decisão do Governo ao autorizar a subconcessão da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino à Venetian foi a sua experiência e 

sucesso na exploração e desenvolvimento das actividades de exposições e convenções 

em Las Vegas, procurando trazer para a RAEM o know how dessa actividade, com 

vista à diversificação da economia. “Para promover o desenvolvimento da indústria 

de exposições e convenções. A indústria de exposições e convenções é uma das mais 

importantes para a diversificação da economia da RAEM, constituindo uma 

plataforma de serviços essenciais nos componentes do sector do turismo e lazer. 

Esperamos que o desenvolvimento da indústria de exposições contribua para 

aumentar as componentes de lazer em Macau, bem como melhorar as funções da 

plataforma de serviços e assim desenvolver indústrias competitivas novas e um sector 

de crescimento económico novo". 
37

A conclusão das obras de construção do centro de 

convenções do Venetian em Agosto de 2007 marcou o início do desenvolvimento do 

sector de exposições na RAEM. Dar apoio ao desenvolvimento do sector de 

exposições tem sido um dos principais objectivos do Governo ao longo dos últimos 

anos. De acordo com os dados da empresa David's Marketing Communication, Ltd
38

, 

os lucros do sector internacional de exposições são superiores a 25%, e o mais 

importante é que este sector pode potencialmente promover os outros sectores 

relacionados, incrementando os seus ganhos em dez vezes. 

Pelo exposto, o desenvolvimento do sector de exposições apresenta muitas 

vantagens para a RAEM. Para o efeito, o Governo constituiu uma comissão 

especializada designada “Comissão para o Desenvolvimento de Convenções e 

Exposições”, em simultâneo com políticas de financiamento para o sector. Por outro 

lado, as relações históricas entre a RAEM e os países de língua oficial portuguesa 

também desempenharam um papel muito importante no desenvolvimento do sector de 

exposições e convenções. Além disso, com a conclusão e dos complexos turísticos de 

cinco estrelas, as áreas afectas às exposições têm vindo a aumentar. Até o final de 

2013, a área disponível para exposições na RAEM ultrapassou os 170 000 metros 

quadrados
39

. A RAEM deixou de estar limitada no espaço para poder organizar 

                                                      
37

 Discurso do Senhor Secretário para a Economia e Finanças, Dr. Tam Pak Yuen, nas Linhas de Acção Governativa da Área da 

Economia e Finanças de 2011, em 26 de Novembro de 2010.  
38

 David's Marketing Communication, Ltd. “O efeito multiplicador da indústria de exposições beneficia o desenvolvimento da 

diversificação da economia”, in Portal de Convenções e Exposições de Macau. Site: 

http://www.mice.gov.mo/mobile/news_detail.aspx?a_id=297  
39

 Informações de 8 de Junho de 2015 do Portal de Convenções e Exposições de Macau - informações providenciadas pelos 

empresários – Feira Internacional de Pequim para o comércio de serviços e empresas de Macau assinaram quatro acordos de cooperação, 

https://www.gsef.gov.mo/system/pdf_files/pdf_pts/000/000/004/original/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E8%B2%A1%E6%94%BF%E7%AF%84%E7%96%87-P.pdf?1448521679
https://www.gsef.gov.mo/system/pdf_files/pdf_pts/000/000/004/original/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E8%B2%A1%E6%94%BF%E7%AF%84%E7%96%87-P.pdf?1448521679
http://www.mice.gov.mo/mobile/news_detail.aspx?a_id=297
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eventos culturais de grande envergadura, verificando-se no entanto a necessidade de 

mais investimentos para desenvolver o sector. O sector do turismo beneficia 

indirectamente do desenvolvimento do sector de exposições e convenções. Com vista 

a atrair os negócios e a captar visitantes, os recentes grandes complexos turísticos de 

grande escala têm destinado áreas consideráveis às actividades de convenções e 

exposições. 

Sem prejuízo dos factores favoráveis ao desenvolvimento do sector de 

convenções e exposições da RAEM, há também uma certa preocupação por parte do 

Governo relativamente a esta área. Na medida em que a maioria das empresas ligadas 

ao sector de exposições da RAEM são PME, as quais sofrem de limitações 

relativamente à escassez de fundos e de recursos humanos
40

, o que lhes retira 

capacidade de negociação. Além destas limitações, o desenvolvimento deste sector é 

igualmente confrontado com problemas estruturais, tais como as elevadas rendas dos 

recintos para exposições, a falta de flexibilidade no funcionamento, a insuficiência 

dos meios de transporte para o exterior (internacional), etc.. Uma vez resolvidos os 

problemas estruturais, este sector será mais competitivo. Nos últimos anos, a RAEM 

tem envidado esforços no desenvolvimento do sector de exposições e convenções, não 

apenas na construção dos complexos, mas também no desenvolvimento das 

respectivas estruturas necessárias ao seu funcionamento. Embora o número de 

exposições nos últimos anos não tenha aumentado significativamente, verifica-se que 

o número de participantes em exposições e convenções aumentou. Até 2014, 

contaram-se mais 2.580 milhões de participantes.
 41

 (vide Tabela 2-9) 

  

                                                                                                                                                        
envolvendo exposição, cultural e criativa, indústria de animação e formação relacionada em 28 de Maio de 2014. Site: 

http://www.mice.gov.mo/tc/news_detail.aspx?a_id=781  
40

 Se a falta de recursos humanos se mantiver, as empresas dificilmente conseguirão manter quadros profissionais qualificados para 

desempenharem funções nas actividades de convenções e exposições. 
41

 Informações de 8 de Junho de 2015 da DSEC - Base de dados estatísticos - Turismo e serviços - Reuniões / conferências / exposições. 

Site: http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  

http://www.mice.gov.mo/tc/news_detail.aspx?a_id=781
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TABELA 2 - 9 Número de convenções e exposições da RAEM e respectivos 

visitantes de 2001 a 2014 

 

Fonte：DSEC - Base de dados estatísticos - Turismo e serviços - Conferências/exposições 

 

Com vários anos de experiência, perante a actual escassez de recursos humanos 

e de espaço, quer o sector de convenções e exposições, quer as entidades respectivas 

estão cientes de que o desenvolvimento das convenções é mais adequado do que o das 

exposições. O desenvolvimento da rede de transportes públicos e a execução dos 

projectos transfronteiriços de infra-estruturas, tais como a rede de transportes 

interurbanos e a Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, permitirá resolver 

significativamente os problemas estruturais de acesso à RAEM, o que associado ao 

aumento do número de novos hotéis, permitirá ao sector de exposições e convenções 

ser mais competitivo e organizar eventos e convenções de maior escala (de 5 000 a 10 

000 pessoas). 

No futuro, face às novas oportunidades para o desenvolvimento do sector de 

exposições da RAEM, o Governo, para além de tentar manter a organização das 

convenções que já aqui se realizam, tais como a “Feira Internacional de Macau” (MIF) 

e o “Fórum e Exposição de Internacional de Cooperação Ambiental de Macau” 

(MIECF), deve ainda reforçar a cooperação com os sectores, no sentido de permitir e 

incentivar a organização de outras conferências internacionais de maior envergadura, 

como já aconteceu no ano de 2014, em que a DSE, conjuntamente com Fórum 

Mundial da Cultura de Taihu
42

 e a Nam Kwong União Comercial e Industrial, 

Limitada organizaram a “Conferência de Alto Nível sobre o Desenvolvimento da 

Cultura da Medicina Tradicional Chinesa 2014 (Macau)”, atraindo cerca de mil 

participantes, entre mestres, especialistas e estudiosos de elevado reconhecimento a 

nível nacional e internacional, representantes de organizações internacionais, altos 

                                                      
42

 De acordo com o Diário do Povo em versão ao exterior (2012), o Fórum Cultural de Taihu é a organização nacional da associação civil 

na China, que criado independente que primeira utilize fórum como nome dela. 
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quadros de empresas e jornalistas
43

. Para o efeito, deverá reforçar-se a formação do 

pessoal do sector de exposições, adoptando uma política mais agressiva de importação 

de trabalhadores não residentes para criar condições mais favoráveis ao sector, com 

vista a aumentar o valor acumulado da economia da RAEM e concretizar o princípio 

da diversificação económica. 

O sector de exposições (nomeadamente o sector de convenções), para além de 

ser uma actividade correlativa não jogo, constitui uma fonte angariadora de potenciais 

clientes para o sector hoteleiro, nomeadamente com vista à ocupação de quartos de 

hotéis, frequência de restaurantes de luxo, centros comerciais, espectáculos e 

entretenimento para os períodos compreendidos entre segunda a quinta-feira, a 

acrescer aos visitantes habituais da RAEM que procuram actividades de lazer de 

sexta-feira a Domingo. Com o aumento de instalações para convenções e de quartos 

de hotéis no futuro, o sector de exposições e convenções da RAEM vai somando 

novas oportunidades para o seu desenvolvimento. 

  

                                                      
43

 Informação de 8 de Junho de 2015, do site de Portal de Convenções e Exposições de Macau - a notícia e informações. 
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2.1.8  O sector de comércio de luxo a retalho, plataforma de compras e turismo. 

Como um elemento importante de um destino turístico, a maioria das 

concessionárias/subconcessionárias dispõe de centros comerciais e de compras nos 

seus hotéis ou resorts. Uma vez que os principais frequentadores dos casinos da 

RAEM são pessoas com elevado poder de compra, esses centros comerciais são 

essencialmente vocacionados para marcas europeias e americanas de grande 

notoriedade. Após vários anos de desenvolvimento, o sector do comércio (por grosso 

e a retalho) da RAEM ganhou dimensão, beneficiando indirectamente da expansão do 

sector hoteleiro.  

De acordo com os dados
44

, o volume total de negócios do sector do comércio a 

retalho foi de 52 mil milhões de patacas, quando da liberalização da exploração dos 

jogos de fortuna ou azar em casino em 2002, para 679 mil milhões patacas em 2014, 

tendo a taxa de crescimento anual composta atingido os 23,8%. Actualmente o sector 

do comércio a retalho tem quatro áreas predominantes, representando sessenta e três 

por cento
45

 do volume total de negócios em 2014. O sector de relógios e joalharia 

registou o maior crescimento do volume de negócios ao longo dos últimos 12 anos, a 

uma taxa de crescimento anual composta de 35,0%, seguido do sector do vestuário 

para adultos (CAGR 25,2%) e do sector de quinquilharias (CAGR de 24,9%). 

Também o sector dos artigos de couro (peles) tem registado um elevado crescimento 

nos últimos seis anos (CAGR 33,4%
46

). (vide Tabela 2-10)  

  

                                                      
44  Informações de 1 de Junho de 2015, da DSEC – base de dados estatísticos - Distribuição e preços. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  
45

 Dados da DSEC mostram que o valor do sector de comércio de relógios e joalharia atingiu 26,7% do valor total de vendas, o de 

quinquilharias atingiu 15,2% , o de artigos de couro atingiu 11,1% e o de vestuário para adultos atingiu 10,1%. 
46

 A DSEC apenas forneceu os dados sobre o comércio por grosso e a retalho desde 2008, por isso a taxa de crescimento anual composta 

foi calculada com base das taxas de crescimento dos seis anos. 
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TABELA 2 - 10 Volume de negócios do comércio a retalho e de outros sectores 

principais da RAEM de 2002 a 2014 

 

Fonte: DSEC - Base de dados estatísticos - Distribuição e preços 

 

Ao longo dos últimos 12 anos, a RAEM tem vindo a desenvolver-se como um 

centro de turismo e de compras. Nesse sentido as marcas internacionais têm tido um 

desenvolvimento significativo, sobretudo nos integrated resorts. Por exemplo, até 

princípios de Junho de 2015, registavam-se cerca de 789 lojas nos hotéis e respectivos 

complexos turísticos, das quais 39,2% se dedicam ao comércio de vestuário e 

acessórios para homens e senhoras, seguido de 25,9%
47

 de lojas de relógios e 

joalharias. Estes complexos turísticos oferecem serviços de lazer para compras aos 

visitantes da RAEM, contribuindo deste modo para o desenvolvimento e 

posicionamento da RAEM como Centro Mundial de Turismo e Lazer. (vide Tabela 

2-11) 

  

                                                      
47

 Dados recolhidos por amostragem nos centros comerciais afectos às concessionárias/subconcessionárias, pelos membros do Grupo de 

Estudo Temático. 
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TABELA 2 - 11 Número de lojas nos hotéis e complexos turísticos de cinco 
estrelas (integrated resorts) (%) 

 
Fonte: Dados recolhidos por amostragem nos centros comerciais afectos às concessionárias/subconcessionárias, pelos membros do 

Grupo de Estudo Temático 
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2.1.9 Desenvolvimento do sector de espectáculos para a atracção de novos 

mercados 

Para além do comércio (por grosso e a retalho), os grandes hotéis e complexos 

turísticos de cinco estrelas já concluídos introduziram na RAEM espectáculos de 

entretenimento em grande escala. Entre eles, em 2008, o Venetian convidou o Cirque 

du Soleil a residir o espectáculo de 90 minutos "ZAiA" no seu anfiteatro. Esta foi a 

primeira concessionária/subconcessionária a introduzir o sector de entretenimento na 

RAEM. A RAEM tem, por esta via, recebido artistas um pouco de todo o mundo, 

trazendo artistas e técnicos diversos, tais como: actores, malabaristas, cenógrafos, 

técnicos de efeitos especiais e iluminação, trazendo espectáculos de elevado nível. No 

entanto, o referido espectáculo despendeu mais de cento e cinquenta milhões de 

dólares, não conseguindo alcançar o sucesso inicialmente previsto para o projecto, 

que acabou por deixar o Venetian em Fevereiro de 2012
48

. Na opinião de muitos, este 

insucesso deveu-se à falta de maturidade do sector de entretenimento da RAEM. No 

entanto, outro espectáculo “The House of Dancing Water”, que teve início em 2010, 

alcançou um sucesso sem precedentes, o que poderá ser o ponto de partida para uma 

reflexão acerca deste tema. 

O espectáculo “The House of Dancing Water” tem obtido muitas críticas 

positivas. O público não só elogia o espectáculo em si, como também a sua cenografia 

rica e dinâmica e os efeitos audiovisuais. Nos últimos anos, “The House of Dancing 

Water”, continuou a introduzir novos artistas de elevada qualidade de diversas partes 

do mundo no seu espectáculo, a fim de proporcionar novas experiências ao público e 

atraindo espectadores provenientes da RPC, RAEHK e de outros países e regiões 

vizinhas, o que tem sido muito elogiado pelo público. 

Além do apoio do público, “The House of Dancing Water” tem também sido 

contemplado com prémios internacionais. Em 2011 foi-lhe atribuído o “Prémio de 

Marketing de Excelência HKMA/TVB”, da Hong Kong Management Association e o 

“Prémio de Criatividade” do grupo financeiro MassMutual Ásia
49

. Em 2012 foi 

agraciado com o prémio conhecido por “Óscar de Comunicações de Marketing” dos 

"Effie Awards China”, na categoria de entretenimento e cultura, sendo o primeiro 

espectáculo da RAEM a ser agraciado com este prémio
50

. O sucesso do espectáculo 

“The House of Dancing Water” tem acolhido, muitas vezes com lotação esgotada, um 

elevado número de espectadores. O espectáculo “The House of Dancing Water” tem 

                                                      
48

 Jornal Lun Hap Pou, de 22 de Outubro de 2011. 
49

 Jornal Cheng Pou, de 22 de Outubro de 2011. 
50

 Jornal do Cidadão, de 1 de Novembro de 2012. 
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atraído espectadores de todas as partes do mundo, em particular da RPC, RAEHK e 

outros países e regiões vizinhas
51

. 

“The House of Dancing Water” tem também tido elevada receptividade junto do 

público local, tornando-se uma referência para a RAEM, constituindo um pólo de 

atracção essencial para os visitantes, que não dispensam a oportunidade de assistir ao 

espectáculo. A criação de raiz deste tipo de espectáculos contribui de forma 

significativa para a imagem da RAEM como Centro Mundial de Turismo e Lazer e 

deve ser seguida pelas restantes concessionárias/subconcessionárias. 

 

2.1.10 Aumento da produtividade do trabalho 

O desenvolvimento económico da Região não depende apenas dos factores 

internos de produção, mas sobretudo do aumento da produtividade. A liberalização do 

sector do jogo constituiu uma oportunidade para optimizar a eficiência da 

produtividade da mão-de-obra local, pelo aumento da qualidade dos recursos 

humanos, o qual constitui um importante indicador do desenvolvimento sustentável 

da RAEM. A liberalização do sector do jogo alocou uma grande quantidade de 

recursos (de capital, tecnológicos e mão-de-obra) no sector e nas actividades 

correlativas não jogo, o que se reflectiu positivamente na produção total. O mais 

importante foi a transferência de tecnologia e de know how, que fez aumentar a 

eficiência e a produtividade do trabalho no sector
52

 (“Labor Productivity”). De 

acordo com os dados estatísticos
53

, no contexto de crise financeira asiática e a 

insegurança pública que se fazia sentir em Macau, antes da transferência de soberania, 

até 2002 a produtividade do trabalho representava apenas MOP$502 015,1. No 

entanto, após a liberalização do sector do jogo, a produtividade do trabalho aumentou 

significativamente. Em 2007, a produtividade do trabalho atingiu MOP$712 205,5. 

No entanto, a crise financeira internacional reflectiu-se na produtividade do trabalho 

da RAEM, que caiu ligeiramente em 2008 e 2009, regressando em 2010, à tendência 

de crescimento até 2014, quando voltou a mostrar sinais de declínio. De qualquer 

forma, em 2014 a produtividade do trabalho atingiu MOP$1.052.588,0, aumentando 

1,1 vezes comparativamente a 2002. (vide Tabela 2-12) 

Em suma, decorridos 12 anos da liberalização do sector do jogo, a taxa de 

crescimento anual composta da produtividade do trabalho atingiu 6,4%. De outra 

                                                      
51

 Jornal Tai Chung Pou, de 23 de Novembro de 2010. 
52

 Existem vários métodos para calcular a produtividade do trabalho, usamos o padrão da contribuição de população activa por unidade 

para produto interno bruto, no qual o PIB foi calculado na óptica da despesa, dados de volume em cadeia (ano de referência = 2013). 
53

 Informações recolhidas em 1 de Junho de 2015 na DSEC - Base de dados estatísticos - Mão-de-obra - População activa e contas 

nacionais - PIB na óptica da despesa, dados de volume em cadeia (ano de referência = 2013) 
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perspectiva, durante os últimos 12 anos a produtividade do trabalho não caiu devido à 

rápida expansão da mão-de-obra. Ao contrário, a importação de trabalhadores não 

residentes, nomeadamente em cargos de gerência e de técnicas de gestão de sistemas, 

contribuiu para o aumento da produtividade do trabalho local, resultando numa 

tendência ascendente contínua da produtividade do trabalho ao longo dos últimos 12 

anos. 

É de salientar que, devido ao aumento do custo de vida nos últimos anos, cada 

vez mais trabalhadores locais e não residentes optam por residir nas áreas vizinhas. 

De acordo com o método de amostragem do mais recente "Inquérito ao Emprego", da 

DSEC, estas pessoas não são incluídas na amostra para fins estatísticos. Assim, a 

estatística da população empregada da DSEC não abrange essas pessoas. Por este 

motivo, o Grupo de Estudo Temático teve em conta os números dos residentes 

empregados publicados pela DSEC desde 2008, aos quais somou os números dos 

trabalhadores não residentes, calculando a produtividade do trabalho após a obtenção 

do resultado do número total da população empregada. Em consequência, podemos 

concluir que a produtividade do trabalho calculada com base na população empregada 

publicada pela DSEC pode ter sido superestimada. Independentemente da forma de 

cálculo, a tendência da produtividade do trabalho permanecia no mesmo sentido, isto 

é, a produtividade do trabalho estava em crescimento desde 2008 até 2014, e depois 

começou a decrescer. 
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TABELA 2 - 12 Produtividade do trabalho (em mil de patacas / pessoa) 

 
Fonte: DSEC - Base de dados estatísticos - mão-de-obra a população empregada e contas nacionais PIB na óptica da despesa, 

dados de volume em cadeia (ano de referência = 2013),“Inquérito ao Emprego” de 2008 a 2014 e “Demográfico” de 2008 a 

2014. 

 

Analisando e sintetizando o exposto, 12 anos após a liberalização do sector do 

jogo, houve um impacto directo na economia da RAEM. Por outro lado, a rápida 

expansão do sector do jogo também afectou indirectamente a economia da RAEM. Os 

efeitos indirectos serão abordados em seguida. 

 

2.1.11 Impactos do aumento da inflação nas classes sociais desfavorecidas 

Atendendo a que a RAEM é uma micro-economia aberta, é mais vulnerável a 

factores externos, nomeadamente os preços do crude no mercado internacional e as 

flutuações da taxa de câmbio do RMB/pataca. Após a liberalização do sector do jogo 

em 2002, a economia da RAEM teve um novo impulso com a execução de projectos 

de construção de grande escala. Por outro lado, o aumento do investimento total 

conjugado com o aumento generalizado dos preços produziu uma reacção em cadeia, 

provocando um incremento em todos os tipos de índices de preços. De acordo com os 

dados
54

, desde 2004, a taxa de inflação na RAEM sofreu um aumento significativo, 

tendo passado de -2,6% em 2002 para 8,6% em 2008 e aproximadamente de 6% à 

data do presente estudo. (vide Tabela 2-13) 

Como acima mencionado, a crise financeira internacional só teve reflexos na 

economia da RAEM no curto prazo, dado que, mantendo-se o forte nível do 

investimento directo do exterior, a taxa de inflação manteve-se a níveis elevados, só 

sofrendo uma diminuição muito recentemente. Embora o aumento dos preços do 
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 Informações de 1 de Junho da DSEC - Base de dados estatísticos - Distribuição e preços - Índice de Preços no Consumidor 

(10/2013-9/2014) -  IPC - Geral 
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petróleo bruto e da taxa de câmbio RMB/pataca tenha sofrido uma desaceleração, tal 

não fez baixar os preços na RAEM (vide Tabela 2-13). Uma suposição razoável para 

este facto é que a inflação da RAEM não foi impulsionada pelos factores externos, 

mas sim pela procura interna: por um lado os vários sectores aumentaram 

substancialmente os salários, tendo o seu aumento ultrapassado significativamente a 

taxa de inflação no mesmo período, devido à contínua baixa taxa de desemprego
55

, 

satisfazendo as necessidades de consumo dos residentes. Por outro lado, os preços dos 

imóveis aumentaram substancialmente, o que impulsionou um aumento das rendas de 

imóveis. Há que reflectir se esse fenómeno poderá tornar-se numa tendência. De 

qualquer modo, num contexto de rápido desenvolvimento económico não é de esperar 

a queda da taxa de inflação. 

Com o rápido desenvolvimento económico, o padrão de vida dos residentes da 

RAEM, especialmente das classes mais desfavorecidas, foi consideravelmente 

afectado. As pessoas com menos habilitações académicas, pouco qualificadas ou 

aposentadas não conseguem acompanhar o aumento de preços. A inflacção teve um 

reflexo directo no poder de compra destas pessoas, o que agravou directamente a sua 

qualidade de vida. Assim, o Governo deverá tomar medidas administrativas para 

controlar o desenvolvimento económico no tempo, a fim de equilibrar a inflação
56

. Há 

ainda na sociedade muito quem defenda que o Governo devia estabelecer o montante 

de salário mínimo, por forma a apoiar os mais desfavorecidos. 

  

                                                      
55

 De acordo das informações de base de dados estatísticos da DSEC a média do rendimento mensal do emprego por sector de actividade 

económica aumentou de 4,672 patacas em 2002 para 13,300 em 2014, i.e., 1,8 vezes; o Índice de Preços no Consumidor (10/2013-9/2014) 

em geral no mesmo período aumentou de 61.9 para 101.1, um aumento de 63,3%. Nos vários sectores, só o aumento médio do 

rendimento mensal do trabalho doméstico (+ 24,4%) ficou abaixo do aumento da inflação. 
56

 Como a política de controlo do sector do jogo em Abril de 2008. 
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TABELA 2 - 13 Taxa de inflação anual da RAEM / Taxa de câmbio RMB / 

preços internacionais do petróleo  

 

Fonte: DSEC - Base de dados estatísticos - Distribuição e preços – IPC - Geral (10/2013 - 9/2014)(de inflação anual)，

InflationData.Com57 (o preço do petróleo internacionais)，OzForex Foreign Exchange Services58(movimento da taxa de câmbio 

de RMB) 

 

2.1.12 Consequências do aumento dos preços do imobiliário no poder de compra 

da população 

O forte crescimento da economia da RAEM reforça a confiança dos 

compradores de bens imóveis locais. Os promotores imobiliários preferem construir 

edifícios residenciais grandes e bem equipados, com fortes operações de marketing, 

para atrair investidores locais e estrangeiros. Dado a RAEM não dispor de uma bolsa 

de valores, há falta de meios de investimento para satisfazer os investidores, pelo que 

o imobiliário é claramente a melhor escolha. Deste modo, recuperando a vitalidade do 

mercado do mercado imobiliário, que estava inactivo já desde o período anterior à 

transferência de soberania, o aumento do número de transacções reflectiu-se num 

aumento dos preços do imobiliário. 

Os elevados preços do imobiliário são motivo de preocupação dos residentes da 

RAEM que não adquiriram casa própria. De acordo com os dados
59

, ao longo dos 

últimos 12 anos, a taxa de crescimento anual do preço por metro quadrado de imóveis 

habitacionais foi de 26,0%, tendo aumentado de 6 261 patacas em 2002 para 99 795 

patacas em 2014, enquanto que a taxa de crescimento anual do rendimento médio de 

mão-de-obra foi de 9,1%, aumentando de 4 672 milhões de patacas em 2002 para 13 

300 patacas em 2014. Podemos assim constatar que o aumento do rendimento da 

população empregada ficou claramente aquém do aumento dos preços do imobiliário, 
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 Informações de 1 de Junho em InflationData.Com. Site﹕

http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Table.asp .  
58

 Informações de 1 de Junho em OzForex Foreign Exchange Services. Site﹕

http://www.ozforex.com.au/forextools/historical-rate-tools/yearly-average-rates. 
59

 Informações de 2 de Junho da DSEC - Base de dados estatísticos - Construção e transacções imobiliárias - Fracções autónomas 

transaccionados, mão-de-obra - a média do rendimento mensal do emprego por ramo de actividade económica. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase  
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causando preocupações à população. (Vide Tabela 2-14) 

Também o sector financeiro da RAEM identificou que os preços dos imóveis da 

RAEM estão fora do poder de compra dos residentes locais
60

. Supondo que uma 

família compra uma casa de 80 metros quadrados, com base nos dados estatísticos até 

ao final de 2014, o seu preço é de cerca de 8 milhões de patacas. O rendimento anual 

de uma família é em média de MOP$321 600 (a média do rendimento mensal familiar 

é de MOP$26 800 patacas), pelo que o ratio do preço das fracções autónomas é de 

cerca de 24,8 vezes o rendimento. Se a família precisar de constituir uma hipoteca do 

imóvel como garantia do mútuo bancário, o máximo do capital que o banco lhe pode 

conceder é de 4 milhões de patacas
61

, tendo assim de dispor de um montante de 

entrada de quatro milhões de patacas. Ainda assim, a prestação para a amortização 

mensal do mútuo bancário da referida família será de MOP$16 863 patacas
62

, pelo 

que o ratio de esforço financeiro se situa próximo dos 62,9% do rendimento mensal 

da família, ultrapassando assim os 50%, que constitui o ponto crítico razoável do 

endividamento. 

Uma vez que os preços dos imóveis de habitação excedem o padrão do poder de 

compra da grande maioria dos residentes, aumentaram as queixas dirigidas ao 

Governo, gerando conflitos e instabilidade social. É assim necessário que o Governo 

pondere uma política de habitação no futuro, para responder às reivindicações dos 

residentes. 

  

                                                      
60

 Feng Wei Wei, "A bolha do mercado imobiliário", Macao Daily News, 17 de Março de 2013. 
61

 Nos termos da Circular n.º 022/B/2012-DSB/AMCM, “Regularização da percentagem da concessão de empréstimo para alienação de 

fracções autónomas”, emitido pela Autoridade Monetária de Macau a todos os bancos, caixa económica postal e sociedades financeiras 

em 12/10/2012, estabeleceu que se o preço da fracção autónoma é de 6 a 8 milhões de patacas, o limite máximo do montante do 

empréstimo hipotecário a residentes de Macau é de 4 milhões de patacas. 
62

 Cálculo efectuado tendo por base um período de reembolso de 30 anos a uma taxa de juro anual de 3,0%. 
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TABELA 2 - 14 Valor das transacções de imóveis para fins habitacionais na 
RAEM e rendimentos de população activa de 2002 a 2014 

 

Fonte：DSEC - Base de dados estatísticos - Construção e transacções imobiliárias - Fracções autónomas transaccionadas、

mão-de-obra - Mediana do rendimento mensal do emprego por ramo de actividade económica e “Inquérito ao Emprego”, de 2009 

a 2014 
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2.2 Impacto do desenvolvimento do sector do jogo no âmbito das 

pequenas e médias empresas (PME) 

Nos últimos 12 anos, a RAEM alocou avultados montantes de capital no sector 

do jogo e em actividades correlativas não jogo, nomeadamente no sector do comércio 

(por grosso e a retalho). Os dados mostram que de 2002 a 2014
63

, deduzindo o 

número de empresas dissolvidas durante aquele período, o aumento do número de 

empresas na RAEM foi de 34 986, nas quais que se incluem 11 921 empresas de 

comércio (por grosso e a retalho), 7 424 empresas de serviços de negócios e finanças, 

5 167 empresas de construção e 4 100 agências imobiliárias. Verificou-se assim, nos 

últimos 12 anos, um aumento de 34 986 no número total de empresas da RAEM. A 

liberalização do sector do jogo proporcionou assim, directamente e indirectamente, a 

criação de uma série de oportunidades. (vide Tabela 2-15) 

 

 

  

                                                      
63

 Informações de 8 de Junho da DSEC – base de dados estatísticos – Estatísticas das Sociedades –sociedades constituídas e “Estatísticas 

das Sociedades” de 2002 a 2014 

javascript:TreeView_ToggleNode(plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1_Data,18,document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n18'),'l',document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n18Nodes'))
javascript:TreeView_PopulateNode(plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1_Data,75,document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n75'),document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1t75'),null,'t','Sociedades%20constitu%C3%ADdas','0//4001//4002','f','','ttf')
javascript:TreeView_ToggleNode(plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1_Data,18,document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n18'),'l',document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n18Nodes'))
javascript:TreeView_ToggleNode(plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1_Data,18,document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n18'),'l',document.getElementById('plcRoot_Layout_zoneContent_pageplaceholder_partPlaceholder_Layout_zoneMain_CustomReport_Wizard1_DSECTreeViewEx1n18Nodes'))


 
Parte II: O impacto para economia local sobre a indústria de jogos 

 

Parte II - 42 

 

TABELA 2 - 15 Sociedades constituídas na RAEM por ramos de actividade de 

2002 a 2014  

 

Fonte：DSEC - Base de dados estatísticos - Estatísticas das Sociedades - sociedades constituídas e “Estatísticas das Sociedades”, 
de 2002 a 2014 

 

No entanto, o desenvolvimento do sector do jogo agravou proporcionalmente os 

custos sociais, resultando no aumento dos custos operacionais dos negócios, 

aumentando a concorrência das PME. Actualmente, para além dos problemas da sua 

própria tecnologia de produção e nível de gestão, os problemas mais difíceis com que 

as PME se deparam são o aumento dos preços do arrendamento, a inflação e a 

escassez de recursos humanos.  

A escassez de terrenos para edificação e o rápido desenvolvimento económico, 

tiveram como reflexo directo o aumento dos preços do imobiliário e das respectivas 

rendas. Além disso, alguns sectores de opinião têm manifestado
64

 a convicção de que 

a liberalização da exploração do sector do jogo atraiu para a RAEM grupos de 

multinacionais que não hesitam em pagar altas rendas no âmbito do desenvolvimento 

da sua actividade, o que potenciou a especulação imobiliária, resultando no 

encerramento de muitos estabelecimentos comerciais tradicionais. Quanto aos 

recursos humanos, o pessoal qualificado passou a trabalhar maioritariamente nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, além de que a função de croupier apenas pode ser desempenhada por 

residentes da RAEM, pelo que as respectivas concessionárias/subconcessionárias 

vêem-se na contingência de aumentar a massa salarial, em prejuízo das PME, que não 

conseguem acompanhar o nível dos aumentos salariais praticados por aquelas.   

                                                      

64 Convidado do programa “Fong Fo Toi”, da TDM – Teledifusão de Macau, S.A., 26/03/2015. 
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Acresce que as PME dificilmente conseguem fornecer bens e serviços às 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino. O Presidente da Associação Industrial de Macau Chui Yuk Lum, António
65

 

referiu que actualmente as PME sentem grandes dificuldades no fornecimento de bens 

e serviços às concessionárias/subconcessionárias, pelos seguintes motivos: 1) a 

aplicação de padrões internacionais para a aquisição de bens e serviços pelas 

concessionárias/subconcessionárias; 2) a adopção do concurso por convite com 

condições incertas na selecção; 3) algumas aquisições efectuadas pelas 

concessionárias/subconcessionárias são em quantidades tão elevadas que as PME não 

conseguem responder à procura, devido à falta de capital e meios de fornecimento. 

Chui Yuk Lum, António referiu ainda as dificuldades das PME em se associarem com 

vista ao fornecimento das concessionárias/subconcessionárias, dada a escassez de 

liquidez e as suas diferentes estruturas de custos. 

Chui Yuk Lum António sugeriu às concessionárias/subconcessionárias estas que 

dêem prioridade às PME locais no fornecimento de bens e serviços que tenham 

capacidade para satisfazer, permitindo-lhes assim o aumento gradual da sua dimensão, 

mantendo-se o regime de aquisição junto de outros fornecedores quanto ao restante.
66

 

É na zona do COTAI que se localizam as principais áreas comerciais, mas 

devido aos avultados preços das rendas naquela zona, as PME não conseguem ali 

estabelecer-se. Chui Yuk Lum António, recomendou que as 

concessionárias/subconcessionárias reservem uma determinada área dos seus 

projectos para esse fim, permitindo desta forma às PME estabelecerem-se nesses 

locais a preços mais competitivos
67

. 

Também segundo algumas opiniões
68

 o Governo deveria exigir que as 

concessionárias/subconcessionárias cumprissem a sua responsabilidade social, 

designadamente disponibilizando alguns espaços nos seus complexos comerciais às 

PME, para que estas tenham a oportunidade de desenvolverem os seus negócios. Para 

o efeito, poderia possibilitar-se aos clientes experimentar os produtos no local, com a 

possibilidade de efectuarem a sua encomenda, que seria entregue no seu domicílio 

através de um serviço de logística financiado pelo Governo. Esta proposta comercial 

não implicaria a afectação de uma área significativa às PME, mas permitir-lhes-ia a 

exposição dos seus produtos a um número mais vasto de visitantes, por forma a 

ampliar o universo de potenciais compradores dos produtos e serviços destas 
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Chui Yuk Lum António, Presidente da Associação industrial de Macau, Macau Daily News, 07/02/2015, A10, Economia. 
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 idem. 
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 Idem. 
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 Convidado do programa “Fong Fo Toi”, da TDM – Teledifusão de Macau, S.A., 26/03/2015  
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empresas. Quanto aos visitantes, este acordo permitir-lhes-ia conhecer os bens 

produzidos na RAEM, permitindo ao mesmo tempo desviar o elevado afluxo de 

turistas da zona das Ruínas São Paulo para a zona do COTAI.  

Paralelamente, a Presidente da Associação de Empresárias de Macau, Kong Mei 

Fan
69

, recomendou a alteração adequada das leis e regulamentos, por forma a que as 

PME possam localizar as suas lojas nos andares superiores dos centros comerciais, 

onde as rendas serão mais acessíveis do que as dos andares de cima, cujos montantes 

das rendas é mais alto. Kong Mei Fan sugeriu ainda ao Governo que simplifique os 

procedimentos administrativos de licenciamento da actividade comercial, com vista a 

encurtar o período de tempo em que as empresas já têm arrendado o espaço para o 

exercício da sua actividade mas não viram ainda concedida a licença para o 

desenvolvimento da mesma. 

Chui Yuk Lum, António recomendou ainda que
70

, no caso de os uniformes 

desenhados pelas PME locais para os trabalhadores das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino não serem do seu agrado, estas poderem optar por escolher modelos de 

designers internacionais, deixando às PME locais a participação na sua produção. 

O Governo implementou também várias medidas para melhorar as condições de 

negócios das PME locais e ajudar no seu desenvolvimento, designadamente o "Plano 

de Apoio a Pequenas e Médias Empresas", implementado pela DSE desde 2003, com 

planos de assistência financeira sem juros para as PME qualificadas. Desde a 

implementação deste programa, no período de 11 anos, foi aprovado um total de 7 

568 pedidos, no montante total de 1,99 mil milhões de patacas
71

. 
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 Declarações de Kong Mei Fan ao Macau Daily News, 06/03/2015, A11, Economia. 
70

 Chui Yuk Lum António, Presidente da Associação industrial de Macau, Macau Daily News, 07/02/2015, A10, Economia. 
71
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TABELA 2 - 16 Montantes concedidos no âmbito do Plano de Apoio a Pequenas e 

Médias Empresas 

 
Fonte：Departamento de Desenvolvimento de Convenções e Exposições e das Actividades Económicas da Direcção de Serviços 

de Economia de Macau 

 

 

TABELA 2 - 17 Número de pedidos aprovados no âmbito do Plano de Apoio a 

Pequenas e Médias Empresas 

 
Fonte： Departamento de Desenvolvimento de Convenções e Exposições e das Actividades Económicas da Direcção dos 

Serviços de Economia de Macau 

 

O sector do comércio a retalho tem sido o maior contemplado com este apoio, 

relativamente a outros sectores, tanto no número de pedidos aprovados como no 

montante de apoios concedidos, proporcionalmente à sua expressividade na economia 

da RAEM. Outros sectores que viram aprovados pedidos de montantes 

consideravelmente mais altos que os restantes foram os sectores da construção e de 

obras públicas, do comércio por grosso, da restauração e da hotelaria (vide Tabela 

2-18) 
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TABELA 2 - 18 Montantes concedidos no âmbito do Plano de Apoio a Pequenas 

e Médias Empresas 

 

 

Fonte： Departamento de Desenvolvimento de Convenções e Exposições e das Actividades Económicas da Direcção dos 

Serviços de Economia de Macau 

 

Além de poderem contar com o apoio do Governo e das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino no cumprimento das suas responsabilidades sociais, é necessário que as PME 

tradicionais da RAEM consigam manter as suas capacidades de produção. O facto de 

a RAEM receber continuamente um elevado número de visitantes, a redução dos 

preços do arrendamento na sequência da queda da receita bruta do sector do jogo e a 

atitude mais cautelosa dos trabalhadores quanto à sua mobilidade profissional poderão 

constituir impulsos positivos para que estas empresas consigam manter a 

competitividade no mercado da RAEM
72

. As PME devem aplicar cautelosamente o 

montante do subsídio que lhes é atribuído pelo Governo, bem como melhorar a gestão 

e a assistência técnica, para que consigam satisfazer os padrões internacionais 

exigidos pelas concessionárias/subconcessionárias aos seus fornecedores de bens e 

serviços. 
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2.3 Relação entre actividades do jogo e actividades correlativas não 

jogo 

Nas Linhas de Acção Governativa de 2001, o Governo da RAEM apresentou 

uma política económica que “…é encabeçada pelos sectores do jogo e do turismo, 

assentes no sector de serviços em coordenação com outros”. Desde então, a 

comunidade tem expectativas de que o sector do jogo irá promover o 

desenvolvimento de outros sectores da economia. Será que o sector do jogo, 

decorridos que se mostram mais de dez anos de crescimento rápido, ainda poderá 

promover o desenvolvimento de outros sectores? Qual é a interacção entre as 

actividades do sector do jogo e as actividades correlativas não jogo? Existe um efeito 

sinérgico entre elas? Estas questões serão respondidas na secção seguinte: 

 

2.3.1  Efeito multiplicador da liberalização do sector do jogo 

Do ponto de vista macro económico, o desenvolvimento de um sector local 

certamente promoverá o desenvolvimento dos sectores periféricos, devido à relação 

da cadeia de fornecimento. Estudos de vários países/regiões em que a exploração do 

jogo é legal indicam que o desenvolvimento do sector do jogo produz quatro 

principais efeitos multiplicadores. O primeiro é o apoio das finanças públicas e do 

investimento pelas receitas do jogo, resultando num efeito multiplicador da despesa 

pública do Governo
 73

. O segundo consiste na execução de projectos de construção de 

grande escala, que incentiva o investimento e atrai muitas empresas de construção e 

de consultoria num curto período de tempo, resultando num efeito multiplicador. O 

terceiro está relacionado com a necessidade da contratação de um elevado número de 

trabalhadores e sua afectação à execução dos projectos. Os rendimentos auferidos por 

esses trabalhadores irão ser despendidos, em grande parte, na economia local, 

aumentando a sua liquidez. O quarto factor deve-se à aquisição local de bens e 

serviços pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino, designadamente produtos alimentares, vestuário, alojamento, 

entretenimento e lazer de milhares de visitantes, resultando num efeito multiplicador 

da aquisição local de bens e serviços. O aumento da liquidez na economia beneficia o 

sector financeiro, em particular as entidades bancárias. 

A Tabela 2-19 compara o PIB local com o valor acrescentado dos principais 

ramos de actividade nos anos de 2003 a 2013. Pela análise da tabela verifica-se que o 

valor acrescentado do sector do jogo de 2003 a 2013 aumentou de 6,9 vezes para 8,9 
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vezes. No sector do comércio (por grosso e a retalho)
74

 o valor acrescentado foi de 7 

vezes, valor superior à média do aumento do PIB no mesmo período. Anteriormente à 

liberalização da exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino, o sector da 

construção da RAEM dedicava-se principalmente à construção de edifícios destinados 

ao comércio ou à habitação, às infra-estrutura e obras públicas, A construção de 

complexos turísticos de grande escala representa um novo desfio para o sector da 

construção, impulsionando o seu rápido desenvolvimento e o recurso a novos modelos 

de construção e de gestão de obras, assim como à utilização de materiais nobres, o 

que implica o recurso a profissionais mais qualificados na execução, tendo muitas 

vezes que recorrer a consultadoria de profissionais externos. Por outro lado, é 

necessário socorrer-se da importação de mão-de-obra com experiência para a 

execução das obras, dada a escassez de trabalhadores locais. Nesse sentido, podemos 

constatar que o recurso à mão-de-obra exterior nos quadros mais qualificados da 

construção e massivamente no trabalho menos qualificado, resultou num valor 

acrescentado do sector da construção no PIB, que na última década aumentou apenas 

5,1 vezes, um aumento semelhante ao da média do crescimento do PIB. Refira-se no 

entanto que os sectores bancário e da restauração registaram aumentos do valor 

acrescentado inferiores à média do aumento do PIB no mesmo período, aumentando 

3,5 e 3 vezes, respectivamente. 

A presente análise veio a demonstrar que a liberalização do sector do jogo levou 

ao desenvolvimento de outros sectores da economia. 
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TABELA 2 - 19 Comparação do PIB local e do valor acrescentado dos principais 

sectores de actividade de 2003 e 2013 

 PIB na óptica da produção e valor acrescentado 

bruto (VAB), a preços correntes do produtor, 

por principais sectores de actividade 

PIB na óptica da produção e valor acrescentado 

bruto (VAB), a preços correntes, por principais 

sectores de actividade 

Principais 

sectores 

Valor 

acrescentado 

(2003)(milhões 

patacas) 

Valor 

acrescentado 

(2013)(milhões 

patacas) 

Valores 

de 

aumento 

Valor 

acrescentado 

(2003)(milhões 

patacas) 

Valor 

acrescentado 

(2013)(milhões 

patacas) 

Valores de 

aumento 

Hotéis e 

similares 
970 12 573 12,0 963 11 979 11,4 

Jogos 26 328 261 329 8,9 15 444 122 675 6,9 

Comércio 

(por grosso e 

a retalho) 

2 700 21 642 7,0 2 410 20 356 7,4 

Construção 1 909 11 657 5,1 1 905 11 657 5,1 

Bancos 2 983 13 350 3,5 2 955 13 350 3,5 

Restaurantes 

e similares 
1 971 7 716 2,9 1 948 7 716 3,0 

       

PIB 60 305 409 558 5,8 60 530 410 024 5,8 

Fonte: ﹕“PIB” de 2014 da DSEC 
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2.3.2  Promoção de actividades do jogo e actividades correlativas não jogo 

O projecto Venetian, inaugurado em Agosto de 2007, marcou o início de uma 

nova era na exploração de complexos turísticos de cinco estrelas na RAEM. Apesar 

de, em Setembro de 2008, termos assistido ao início de uma crise financeira a nível 

mundial, o sector do jogo da RAEM recuperou num curto espaço de tempo o 

crescimento sustentável que se vinha a verificar até a essa data. Nesse sentido e por 

forma a minimizar os riscos de uma crise no sector jogo, gradualmente o sector veio a 

diversificar as suas actividades, introduzindo actividades correlativas não jogo na 

economia da RAEM. Em consequência, o Governo e a sociedade civil passaram a 

centrar a sua atenção no desenvolvimento de actividades correlativas não jogo. 

Com vista a compreender a relação sinérgica entre o sector do jogo e actividades 

correlativas não jogo, importa analisar os hábitos de consumo dos visitantes da 

RAEM. O Grupo de Estudo Temático comparou os dados fornecidos pela DSEC
75

 

relativos aos números de visitantes de 2002 e de 2014 e concluiu que nos últimos 12 

anos, o número de visitantes aumentou 1,7 vezes, verificando uma alteração 

significativa dos seus hábitos de consumo. Embora o número de excursionistas (que 

não pernoitam na RAEM) tenha aumentado dez pontos percentuais, para 53,8%, a 

proporção de turistas (que pernoitam na RAEM) aumentou oito pontos percentuais, 

para 34%. O tempo médio de permanência dos visitantes também aumentou de 1,6 

dias para 1,9 dias. Esta alteração evidencia que os visitantes que pernoitam na RAEM 

preferem ficar alojados hotéis e permanecer por mais tempo. Dispondo de mais tempo 

de permanência na RAEM, nota-se igualmente um aumento da despesa média de 

consumo dos turistas (excluindo o jogo), que aumentou 88% nos últimos 12 anos, de 

$1 855 para $3 493, mas o aumento das despesas médias dos excursionistas foi de 

apenas 56%. A alteração dos hábitos de consumo dos visitantes está relacionada com 

o surgimento na RAEM de hotéis e complexos turísticos de cinco estrelas (integrated 

resorts) após a liberalização do sector do jogo, o que veio reforçar a competitividade 

do turismo e ampliar o leque de escolhas de consumo. No período em referência, não 

obstante o número de quartos ter aumentado para 27 904, representando um aumento 

de 2,1 vezes, a taxa média de ocupação aumentou de 67,1% para 86,5%. Para além da 

liberalização do sector do jogo, outro factor importante foi a política de emissão de 

vistos individuais por parte do Governo da RPC aos residentes do Continente, desde 

de Julho de 2003, que veio permitir o fluxo maior de visitantes da RAEM a título 

individual, oriundos do Continente. Pelo exposto, verificou-se uma alteração da 

proveniência dos principais visitantes da RAEM, que em 2002 representavam 44,2% 
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de oriundos da RAEHK e 36,8% do Continente e em 2014 passou a ser de 67,4% do 

Continente e 20,3% oriundos de RAEHK. Verificou-se igualmente uma alteração na 

proporção de visitantes em excursões em massa, que aumentou de 18% para 39%. 

(vide Tabela 2-20)  
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TABELA 2 - 20 Comparação do período médio de permanência dos visitantes da 

RAEM de 2002 e 2014  

 2002 2014 

Entrada de visitantes (dez mil) 1 153,1 3 152,6 

A proporção de excursionistas 43,1% 53,8% 

A proporção de turistas 26,0% 34,0% 

A proporção de visitantes em excursões 18,0% 39,0% 

Período médio de permanência  1,3 1,0 

Período médio de permanência dos turistas 1,6 1,9 

Despesas per capita dos visitantes (excluindo apostas de 

jogo) 

  

Turistas $1 855 $3 493 

Excursionistas $ 411 $ 641 

Números de quartos 8 954 27 904 

Taxa de ocupação média dos hotéis e pensões 67,1% 86,5% 

Principais proveniências dos visitantes   

China 36,8% 67,4% 

Hong Kong 44,2% 20,3% 

Taiwan 13,3% 3,0% 

 

Na ausência de qualquer inquérito efectuado pela DSEC acerca dos hábitos de 

consumo dos visitantes da RAEM, nomeadamente quanto à prática de jogo e aposta, 

para uma análise mais aprofundada da sinergia entre jogo e actividades correlativas 

não jogo, o Grupo de Estudo Temático baseou-se nos dados resultantes do “Inquérito 

aos visitantes 2014” 
76

do Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da 

Universidade de Macau para qualificar os visitantes de acordo com sua participação 

ou não em actividades de jogos durante a sua visita à RAEM. Em seguida, foi 

efectuado um estudo comparativo entre o propósito da visita e os hábitos de consumo. 

Há que salientar que este método de inquérito não contempla os visitantes “VIP”, 

dado o seu carácter reservado. Pela Tabela 2-21 pode verificar-se que: 

 Dos 3 211 visitantes entrevistados, 1/3 esteve envolvido em actividades de 

jogo na RAEM; 

                                                      
76

 Estudo efectuado pelo Instituto de Estudos do Jogo da Universidade de Macau acerca dos visitantes da RAEM desde 2011. As 

informações recolhidas visaram principalmente as seguintes matérias: objectivos das visitas, itinerários, duração da estadia, padrões de 

consumo, participação em actividades de jogos de fortuna ou azar em casino, satisfação, entre outros. Foram inquiridos visitantes maiores 

de idade, que já cumpriram pelo menos oitenta por cento do seu programa de viagem à RAEM. As informações foram recolhidas nos 

seguintes postos de entrada na RAEM: Terminal Marítimo de Macau, Terminal Marítimo Provisório da Taipa, Aeroporto Internacional de 

Macau e posto fronteiriço das Portas do Cerco. Nos últimos quatro anos, o inquérito entrevistou 24 223 visitantes. A fim de melhor 

reflectir a situação geral dos visitantes, o Grupo de Estudo Temático baseou-se em dados estatísticos oficiais, tendo considerado três 

factores principais: registo do número de visitantes, duração da estadia e local de entrada na RAEM. 
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 A proporção de visitantes que praticaram jogos de fortuna ou azar em 

casino e que permaneceram na RAEM (66,7%) é substancialmente maior 

do que a dos visitantes que não praticaram jogos de fortuna ou azar em 

casino (36%), sendo igualmente superior a percentagem da estadia em 

hotéis (88,9%) e assistência a espectáculos (18,4%); 

 A proporção de visitantes que praticaram jogos de fortuna ou azar em 

casino e que se deslocaram à RAEM com esse principal propósito é de 

40,1%, sendo a dos visitantes que se deslocaram à RAEM no intuito de 

visitar familiares de 14,7%; 

 As despesas dos visitantes que praticaram jogos de fortuna ou azar em 

casino, em custos de alojamento, alimentação, bebidas, transportes e 

compras, são mais elevadas do que as efectuadas pelos visitantes que não 

praticaram jogos de fortuna ou azar em casino. 

 As despesas dos visitantes que não praticaram jogos de fortuna ou azar em 

casino, em espectáculos e na visita aos pontos de interesse turístico, foram 

mais elevadas comparativamente às despesas efectuadas nos mesmos 

serviços pelos visitantes que praticaram jogos de fortuna ou azar em casino. 

 As despesas dos visitantes que praticaram jogos de fortuna ou azar em 

casino em actividades correlativas não jogo ($2 860) foram em média 85% 

superiores às despesas efectuadas que não praticaram jogos de fortuna ou 

azar em casino ($1 545); 

 A média de despesas efectuadas pelos visitantes no sector dos jogos de 

fortuna ou azar em casino foi de $10 360. 
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TABELA 2 - 21 Visitantes da RAEM apostadores / não apostadores em jogos de 

fortuna ou azar no “Inquérito aos visitantes de Macau de 2014” 

 Visitantes que não 

participaram em jogos de 

fortuna ou azar 

Visitantes que 

participaram em jogos 

de fortuna ou azar 

Número de visitantes entrevistados 2 145 (67%) 1 066 (33%) 

Proporção de turistas entrevistados 36,0% 66,7% 

Proporção de turistas que pernoitaram 

em hotéis 

70,1% 88,9% 

Proporção de visitantes entrevistados 

que assistiram a espectáculos 

9,5% 18,4% 

Motivo da deslocação à RAEM (jogo) 0,1% 40,1% 

Motivo da deslocação à RAEM (visitar 

familiares) 

14,7% 5,2% 

Consumos principais (em patacas)   

Média de despesas nos hotéis 1 485 1 605 

Média de despesas em compras  1 806 2 643 

Média de despesas em restaurantes 310 642 

Média de despesas em espectáculos 945 740 

Média de despesas nos transportes locais 72 120 

Média de despesas noutras atracções 

turísticas 

279 147 

Média de despesas em actividades 

correlativas não jogo 
1 545 2 860 

Média de despesas no sector do jogo 0 10 360 
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Pela análise dos dados acima expostos pode verificar-se que as despesas que os 

visitantes que praticaram jogos de fortuna ou azar em casino efectuaram em 

actividades correlativas não jogo foram significativamente mais elevadas do que as 

efectuadas pelos visitantes que não praticaram jogos de fortuna ou azar em casino. 

Mais de quarenta por cento dos visitantes deslocam-se à RAEM com o objectivo de 

que praticar jogos de fortuna ou azar em casino, pelo que podemos concluir que, após 

a sua entrada na RAEM, são atraídos para outras actividades correlativas não jogo 

existentes nos complexos turísticos, efectuando assim despesas em alojamento, 

alimentação, entretenimento, visitas a pontos de interesse turístico e compras. Talvez 

por terem maior poder de compra relativamente aos visitantes que não se deslocam à 

RAEM com o objectivo de praticar jogos de fortuna ou azar em casino, para além dos 

montantes despendidos em actividades de jogo efectuam também despesas mais 

elevadas em actividades correlativas não jogo. 

 

2.3.3  Impacto da promoção de actividades correlativas não jogo no jogo 

No relatório do “Inquérito aos visitantes de Macau de 2014” podemos observar 

que mais de 80% dos visitantes que se deslocam à RAEM pela primeira vez procuram 

as atracções turísticas. Destes, cerca de 1/4 assiste a espectáculos e mais de 80% visita 

os casinos, sendo que 38% pratica jogos de fortuna ou azar, percentagem superior à 

dos visitantes que se deslocam à RAEM sem ser pela primeira vez. A maioria dos 

visitantes que se desloca à RAEM pela primeira vez tem previamente informações 

sobre a Região, obtidas através dos seus familiares, meios de comunicação, ou da 

internet, etc., não tendo qualquer experiência na prática de jogos de fortuna ou azar 

em casino na RAEM, por isso quando aqui se deslocam estão muito motivados a 

visitar os casinos, verificando-se que cerca de metade praticaram jogos de fortuna ou 

azar em casino pela primeira vez por terem sido atraídos pelo ambiente de jogo ou 

pelos serviços prestados pelas concessionárias/subconcessionárias. Estes visitantes 

deslocaram-se à RAEM com o principal objectivo de turismo e lazer, mas entretanto 

foram atraídos a participar em actividades de jogo nos casinos. Este é um dos 

exemplos em como as actividades correlativas não jogo promovem o sector do jogo. 

Quanto à questão de saber se voltarão à RAEM para praticarem jogos de fortuna ou 

azar, a resposta dependerá, em boa razão, do grau de satisfação que os mesmos 

tiveram na sua experiência na RAEM. 

 

Por outro lado, desde a abertura dos novos hotéis e complexos turísticos de 

cinco estrelas (integrated resorts), as concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino disponibilizam aos visitantes 
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viagens que incluem alojamento com pensão completa (alimentação), incluindo 

ingressos para espectáculos, etc.. Os serviço turísticos disponibilizados poderão variar 

consoante as épocas festivas ou adequar-se às necessidades dos clientes. Embora não 

exista qualquer estatística sobre a matéria, podemos verificar que uma proporção 

significativa de visitantes que vêm à RAEM atraídos pelas actividades correlativas 

não jogo e acabam por praticar jogos de fortuna ou azar em casino. 

 

2.3.4  Criação de postos de trabalho nas actividades correlativas não jogo 

Desde a liberalização do sector do jogo e da abertura dos hotéis e complexos 

turísticos de cinco estrelas (integrated resorts), as concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, desenvolveram actividades 

correlativas não jogo. Em consequência, pode verificar-se que as actividades 

correlativas não jogo criaram um número significativo de postos de trabalho. 

Concretamente, o número de trabalhadores das actividades correlativas não jogo em 

2002 representava 8% do total dos trabalhadores das 

concessionárias/subconcessionárias, tendo este número aumentado 44% em 2014, o 

que constituiu um aumento substancial. 

 

TABELA 2 - 22 Número de trabalhadores do sector do jogo e de actividades 

correlativas não jogo 

 

Fonte: concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

 

2.3.5  Aumento das receitas das actividades correlativas não jogo 

Aparentemente, a receita das actividades correlativas não jogo não atingiu ao 

resultado desejado. Tomando em consideração a receita líquida, ou seja, a receita 

bruta deduzida do montante do imposto especial sobre o jogo e outras contribuições 
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previstas por lei, num total de 39%, tendo em vista possibilitar a comparação com 

outras jurisdições com receitas mais modestas, a Tabela 2-23 demonstra que, as 

receitas provenientes das actividades correlativas não jogo ocupavam quase zero da 

receita total das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino, tendo aumentado para aproximadamente 10% em 2014. Esta 

diferença reside no facto de a dimensão e diversidade das actividades correlativas não 

jogo ainda não conseguir satisfazer as expectativas da sociedade, uma vez que a 

receita bruta proveniente do sector do jogo na RAEM é a maior a nível mundial, o que 

demonstra a insignificância do montante das receitas provenientes das actividades 

correlativas não jogo. 

 

TABELA 2 - 23 Receita bruta dos jogos de fortuna ou azar em casino e receitas 

da exploração de actividades correlativas não jogo (em %)  

 
Fonte﹕DICJ (receita bruta da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino) e concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino (receita relativa às actividades correlativas não jogo) 

Nota: Nos dados da tabela, a receita bruta foi deduzida do montante do imposto especial sobre o jogo e outras contribuições 

previstas por lei, num total de 39%, tendo em vista possibilitar a comparação com outras jurisdições com receitas mais modestas. 

 

De acordo com um discurso efectuado por Dr. Bo Bernhard, Presidente do 

“Instituto Internacional de Jogo da Universidade do Nevada”, Las Vegas, na 

“Universidade Normal de Pequim” em Abril de 2015, a taxa de crescimento anual 

composta da receita de actividades correlativas não jogo das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino da RAEM foi de 31% de 2007 a 2014. A taxa de crescimento anual composta 

da receita bruta da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino no mesmo 

período foi de apenas 23%. O cálculo incidiu ainda na média da receita das 

actividades correlativas não jogo dos dez principais complexos turísticos de cinco 
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estrelas (integrated resorts) da RAEM, que foi de USD$250 milhões. A média da 

receita de todos os integrated resorts de Las Vegas foi de apenas USD$230 milhões, 

já se tivermos em conta a média da receita dos 25 maiores integrated resorts, foi de 

USD$380 milhões. 

Em conclusão, actualmente as receitas das actividades correlativas não jogo da 

RAEM são comparáveis às de Las Vegas, tendo em conta que, em 2014, 31 520 

milhões de visitantes da RAEM significaram receitas das actividades correlativas não 

jogo na ordem dos USD$7 700 milhões e no mesmo ano as receitas das actividades 

correlativas não jogo em Las Vegas foram cerca de USD$10 300 milhões, mas há que 

ter em conta que o número total de visitantes da RAEM é de 75% relativamente a Las 

Vegas. 
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3.1 Impacto positivo 

A liberalização da exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino teve 

repercussões positivas na RAEM, tendo acolhido o reconhecimento de muitas pessoas. 

A receita bruta do jogo cresceu continuadamente durante um período de 11 anos. 

Ainda que o sector do jogo se encontre actualmente numa fase de ajustamento da 

procura, registando uma descida da receita que se verifica há mais de um ano, os 

impostos arrecadados do sector ao longo dos onze anos passados permitiram ao cofre 

do erário público da RAEM acumular receitas financeiras significativas, dotando a 

Região de recursos financeiros suficientes para o desenvolvimento de infra-estruturas, 

melhoria dos benefícios sociais e promoção de medidas de jogo responsável. 

 

3.1.1.  Desenvolvimento das infra-estruturas 

O desenvolvimento célere do sector do jogo nos últimos anos permitiu dotar o 

cofre do erário público da RAEM de um importante saldo positivo. Não obstante a 

queda da receita bruta do jogo nos últimos tempos, notam-se indícios da sua 

estabilização, pelo que se prevê que a curto prazo não trará graves prejuízos à receita 

local. Graças à abundância dos saldos positivos, foi possível ao Governo da RAEM 

desenvolver um conjunto de infra-estruturas que permitiram a melhoria da qualidade 

de vida dos seus residentes, designadamente nas áreas da educação, saúde, transportes 

e postos fronteiriços e instalações para água, electricidade e combustíveis, entre 

outras. 

Educação e saúde pública: Com o forte apoio do Governo Central, em Junho 

de 2009 foi aprovada pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da 

RPC (adiante se designa por Comité Permanente da APN) a proposta do novo 

Campus da Universidade de Macau (UM) na Ilha da Montanha (Hengqin), na 

Província de Guangdong, sob a jurisdição da RAEM, constituindo uma 

plataforma-modelo de cooperação Zhuhai-Macau. Em Dezembro de 2009 

iniciaram-se as obras de construção do novo Campus, as quais foram concluídas e 

entraram em funcionamento no 2.
o
 semestre de 2013. A construção do novo Campus 

demorou 4 anos e custou mais de dez mil milhões de patacas, sendo um berço para 

formar os futuros talentos qualificados da RAEM em diversas áreas. O “Planeamento 

para os Próximos Dez Anos para o Desenvolvimento do Ensino Não Superior (2011 a 

2020)”, em execução há alguns anos, permite criar um alicerce bem sólido no âmbito 

de formação de quadros qualificados da nova geração. 

No que diz respeito à construção de infra-estruturas destinadas aos Serviços de 



 
Parte III: Impacto da indústria do jogo na sociedade e na qualidade de vida da população local 

 

Parte II - 63 

Parte III – 63 
 

Saúde, o Governo da RAEM está neste momento a projectar a construção do quarto 

hospital, com capacidade para responder às necessidades do desenvolvimento dos 

cuidados de saúde nos próximos 25 a 30 anos
1
, estando prevista a sua conclusão no 4.º 

trimestre de 2017
2
. Paralelamente, tem-se apostado na ampliação das instalações de 

saúde existentes, como por exemplo a nova ala do serviço de urgência do Centro 

Hospitalar Conde de São Januário em Outubro de 2013, a qual permitiu aumentar, de 

forma significativa, a capacidade de atendimento e tratamento de casos urgentes
3
. 

Transportes e postos fronteiriços: Nos últimos anos, a RAEM conseguiu 

transformar-se de uma pequena vila sob administração portuguesa para uma cidade de 

renome internacional assente no pilar do jogo, atraindo anualmente cerca de 30 

milhões de visitantes. O sistema de transportes públicos previamente existente 

revelou-se insuficiente para satisfazer as necessidades colectivas daqueles e dos 

habitantes locais, que totalizam 600 mil pessoas. Neste contexto, o Governo da 

RAEM deu início à execução de um conjunto de infra-estruturas destinadas a 

satisfazer as necessidades de transporte, designadamente infra-estruturas de apoio ao 

sector. Tendo em vista dar resposta ao fluxo de visitantes que chegam à RAEM por 

via marítima, deu-se início à construção de um terminal marítimo de passageiros na 

Taipa. Segundo anúncio comunicado pelo Governo, o novo Terminal Marítimo do 

Pac On entrará em funcionamento em meados de 2016
4
. Este terminal dispõe de um 

total de 16 lugares para atracação de embarcações de transporte de passageiros e 3 

lugares para atracação de outras embarcações, tendo capacidade para gerir a 

movimentação de 40 embarcações por hora, ou seja, uma capacidade superior à do 

Terminal Marítimo do Porto Exterior (30 embarcações). Acredita-se que, com a 

conclusão da construção do Terminal Marítimo do Pac On, o volume de transporte de 

passageiros por via marítima na RAEM aumentará substancialmente. No que diz 

respeito aos equipamentos de apoio ao transporte no interior da cidade, o Governo da 

RAEM introduziu o transporte ferroviário, tendo decidido até à presente data o 

percurso do metro ligeiro nas ilhas. O metro ligeiro constitui um meio de deslocação 

fiável e confortável. Acresce ainda, no âmbito da plataforma de cooperação regional, 

encontra-se em construção da ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai, projecto liderado 

pela RAEHK e financiado conjuntamente por esta Região, Zhuhai e a RAEM, tendo 

um comprimento de cerca de 50 Km, estando prevista a sua conclusão em 2017. 

                                                      
1
 Jornal San Wa Ou (19 de Outubro de 2013) - Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas a ser construído de forma faseada, p. 1. 

2
 Idem, (17 de Abril de 2014) - Notícias - Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - procura serem iniciadas as respectivas obras de 

construção no início do próximo ano. 
3
 Jornal Diário de Macau, A2 Notícias – lançamento da medida de triagem em 4 níveis no que diz respeito ao processo de registo dos 

doentes que aguardam de ser atendidos; e entrada, hoje, em funcionamento do novo edifício de urgência do Hospital C. S. Januário. 
4
 Jornal Va Kio (17 de Abril de 2015) – Notícias de Macau - Raimundo Rosário afirma que é realmente difícil resolver o problema do 

tráfego, dizendo que se envidam esforços para que o Terminal de Pac On entre em funcionamento em meados do próximo ano. 
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Prevê-se que, com a conclusão da referida infra-estrutura, o tempo de deslocação 

entre a RAEM e a RAEHK será reduzido para 30 minutos, melhorando 

substancialmente as condições de integração regional. 

Infra-estruturas básicas de água, electricidade e combustíveis, entre outras: 

Dados os saldos bastante positivos nos cofres do erário público da RAEM, o Governo, 

acordou com a Província de Guangdong o desenvolvimento em Zhuhai de um sistema 

de captação e distribuição de água que integrava o reservatório de Zhuyin, integrando 

uma rede de abastecimento de água de grande envergadura, através da interligação 

dos diversos reservatórios em Zhuhai. O reservatório, cujas obras de construção foram 

concluídas em 2011, permite assegurar o abastecimento de água à RAEM durante as 

estações secas do ano. Além disso, em 2013 o Governo da RAEM empenhou-se, em 

conjunto com a Região Autónoma de Guangxi Zhuang, no desenvolvimento do 

projecto de construção do eixo hídrico de controlo de água de Datengxia
5
, entre outros, 

a fim de garantir o abastecimento de água à RAEM a longo prazo. Localizado em 

Guangxi, o empreendimento hídrico de Datengxia terá uma capacidade de 

armazenamento de mais de 3 000 milhões de metros cúbicos de água. O montante 

total de investimento neste projecto é de cerca de 25 mil milhões de Renminbis. Uma 

vez concluído, este empreendimento poderá assegurar eficazmente o abastecimento de 

água, tanto à RAEM como às regiões do Delta do Rio das Pérolas, durante a época de 

marés salgadas. Tendo em conta o benefício que irá obter deste projecto, a RAEM, 

contribuiu com 800 milhões de Renminbis para a sua execuçao, sem contrapartidas. 

Além disso, iniciaram-se, nos últimos anos as obras de construção de condutas de gás 

natural nas ilhas e na cidade de Macau, proporcionando deste modo aos habitantes das 

novas zonas residenciais a obtenção de combustível doméstico mais seguro e barato. 

Por outro lado, o rápido desenvolvimento da economia, revelou o problema da 

escassez de solos na RAEM. Neste contexto, o Governo da RAEM, em 2006, 

solicitou ao Governo Central autorização para a construção de um plano urbanístico 

de novos aterros na península de Macau e na ilha da Taipa. Em Setembro de 2009 o 

Conselho de Estado autorizou oficialmente a construção de 5 novos aterros na RAEM, 

com uma área de 350 hectares. Após a sua conclusão, o território da RAEM sofrerá 

um acréscimo de cerca de 10% 
6
. Em harmonia com o desenvolvimento do COTAI, o 

Governo da RAEM empenhou-se nos últimos anos no projecto de construção da 

quarta ponte Macau-Taipa, de modo a atenuar a pressão do trânsito entre a península 

                                                      
5
 Fonte: Rede de Notícias da China (26 de Junho de 2013), "Guangxi e Macau juntos para promover o arranque, com maior brevidade 

possível, das obras de construção do eixo hídrico de controlo de água em Datengxia" 
6 

Jornal Diário de Macau (1 de Dezembro de 2009), pág. A01 - Notícias de Macau: Com as obras de aterro de 361 hectares, Macau ficará 

10% maior; Metade reservada para instalações públicas; Diversificação de indústrias e construção de habitações públicas. 
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de Macau e as ilhas. O desenvolvimento destes grandes empreendimentos de 

infra-estruturas só é possível devido à capacidade financeira do Governo da RAEM. 

 

3.1.2.  Diminuição das diferenças entre as classes sociais mais favorecidas e as 

classes sociais menos favorecidas 

Nos últimos anos, com a franca expansão do sector do jogo, tanto a sociedade 

como a economia da RAEM registaram um rápido desenvolvimento. Dada a oferta, 

pelo sector do jogo, de uma elevada quantidade de postos de trabalho, praticando 

salários mais altos, mas com poucas exigências quanto às habilitações académicas, 

uma parte dos residentes da classe social menos favorecida, com habilitações e 

aptidões profissionais relativamente baixas, consegue obter uma melhoria do seu nível 

de rendimentos. De acordo com o ilustrado na Tabela 3-1, o rendimento médio 

mensal da população empregada da RAEM aumentou de MOP$4 801 em 2003 para 

MOP$13 300 em 2014, correspondendo a um crescimento de cerca de 1,8 vezes. 

 

TABELA 3 - 1 Rendimento médio mensal da população empregada
7
 

 

 

Conforme já referido, em 2003 o rendimento médio mensal dos trabalhadores 

da RAEM era de MOP$4 801, sendo que os que tinham um rendimento igual ou 

superior a MOP$20 000 representavam apenas 5 % da totalidade da população 

empregada (vide Tabela 3-2 e Tabela 3-3). Até finais de 2014, os que continuavam a 

auferir um rendimento médio mensal de montante equivalente ao registado em 2003 

ocupavam somente uma taxa de 8,84% relativamente à totalidade da população 

empregada, mas a percentagem dos que auferiam MOP$20 000 ou mais registou um 

aumento de cerca de 23%, passando para 28,37%. Da análise dos dados poderá 

                                                      
7
 Informações de 30 de Junho de 2015 dos dados constantes na DSEC - Mão de obra - Inquérito ao emprego - Quadro principal – Média 

do rendimento mensal do emprego, por ramo de actividade económica. 

Site: http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11    

http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11
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concluir-se que, ao longo dos últimos 10 anos, a evolução das taxas da população 

empregada dos dois grupos em análise apresentam uma tendência de forte contraste, 

isto é, enquanto que a população empregadam, que aufere rendimentos superiores a 

MOP$20 000 aumenta gradual e anualmente, o número de trabalhadores com 

rendimentos inferiores a MOP$5 000 patacas tem aumentado continuamente. É assim 

indubitável o reflexo benéfico do sector do jogo no rendimento médio mensal dos 

residentes da RAEM. 

Este mesmo ponto de vista é revelado nos dados do índice de Gini, divulgados 

pelo Governo. O índice de Gini mede o grau de desigualdade entre ricos e pobres, 

numa escala entre 0 e 1, sendo mais alto o índice quanto maior for a desigualdade na 

sociedade, correspondendo 0,4 o nível de separação. Dados da DSEC revelam que o 

índice de Gini de 2012/13 é de 0,35, inferior ao registado nos anos de 2002/03 (0,44) 

e de 2007/08 (0,38)
8
. Estes dados demonstram ainda que o índice de Gini calculado 

com base nos rendimentos dos agregados familiares, poderá passar a ser de 0,38, caso 

seja excluída a atribuição dos benefícios sociais do Governo, reflectindo assim 

positivamente o efeito dos benefícios sociais públicos na redução das desigualdades 

sociais. 

Por outro lado, com a implementação da gratuitidade do ensino durante 15 anos, 

os residentes da RAEM têm pleno acesso ao ensino básico gratuito, tal dependendo 

unicamente da sua vontade. Para além de garantir o acesso ao ensino básico, o 

Governo proporciona ainda bolsas de estudo de mérito e bolsas-empréstimo a favor 

dos jovens que pretendam frequentar cursos do ensino superior. O Governo tem ainda 

incentivado a formação contínua dos residentes, proporcionando o subsídio designado 

“Programa de Desenvolvimento e de Aperfeiçoamento Contínuo”, concedido aos 

residentes da RAEM com idade igual ou superior a 18 anos. 

Os subsídios e as subvenções acima identificados destinam-se a aumentar as 

competências e a competitividade profissional dos residentes. O acesso equitativo ao 

ensino, para além de elevar as qualificações dos residentes, desempenha um papel 

activo na diminuição das desigualdades sociais, aumenta a expectativa na melhoria da 

qualidade de vida das classes sociais menos favorecidas e consequentemente contribui 

para a mobilidade profissional ascendente. Assim se conclui que o crescimento da 

receita do sector do jogo da RAEM nos últimos anos tem permitido oferecer 

oportunidades de estudo e formação aos residentes que o queiram, a fim de melhorar a 

qualidade das suas vidas. 

 

                                                      
8 

"Inquérito aos Orçamentos Familiares 2012/2103" e "Inquérito aos Orçamentos Familiares 2007/2008" da DSEC. 
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TABELA 3 - 2 Distribuição dos rendimentos mensais da população empregada na RAEM
9
 

Escalão de rendimentos 

(em patacas) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

≤ 3 499 29,60% 26,20% 22,30% 14,70% 8,80% 10,50% 9,60% 9,20% 7,60% 6,40% 5,18% 3,48% 

3500 – 3999 9,00% 8,30% 7,10% 3,70% 2,40% 2,00% 1,80% 1,70% 1,40% 1,80% 2,19% 2,55% 

4000 – 4999 12,70% 13,00% 12,90% 10,00% 8,00% 8,30% 7,10% 6,80% 5,40% 3,40% 3,02% 2,81% 

5000 - 5999    8,40% 8,90% 9,40%  9,20% 10,00% 8,70% 8,70% 7,50% 6,20% 4,60% 3,10% 2,91% 

6000 - 7999    11,30% 13,00% 14,50% 16,80% 15,50% 15,00% 15,20% 15,40% 14,20% 13,00% 10,78% 7,76% 

8000 - 9999     8,20% 8,90% 10,90% 10,30% 11,90% 10,80% 10,80% 11,10% 11,70%   10,70% 10,47% 9,87% 

10000 - 14999  8,20% 9,70% 10,80% 19,30% 23,80% 21,70% 22,20% 21,90% 22,50% 22,50% 21,99% 22,34% 

15000 - 19999  4,00% 3,80% 4,20% 5,50% 7,80% 8,30% 9,10% 9,90% 12,10% 15,50% 16,15% 17,60% 

≥20000  5,00% 5,30%   5,70% 8,20% 9,10% 12,10% 12,30% 13,10% 16,10% 20,00% 24,74% 28,37% 

Trabalhador familiar não 

remunerado 

1,60% 1,80% 1,20% 0,90% 0,80%  0,80% 0,70% 0,60% 0,40% 0,40% 2,41% 2,32% 

Ignorado 1,80% 1,20% 1,10% 1,20% 2,00% 1,70% 2,40% 2,70% 2,40% 1,80% 0,00% 0,00% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Número total de população 

empregada (por pessoa) 

205 385 219 143 237 451 264 200 293 000 317 100 311 900 314 800 327 600 343 200 361 000 388 100 

 

Nota: como o custo de vida tem aumentado significativamente nos últimos anos, verifica-se que cada vez mais trabalhadores, não residentes e locais, optam por residir nas regiões vizinhas, pelo que esses trabalhadores 

não foram incorporados no âmbito desta estatística. 

                                                      
9
 Informações de 30 de Junho de 2015 da DSEC - mão-de-obra - Inquérito ao emprego (publicação anual) - População empregada por ramo de actividade económica e rendimento mensal do emprego. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=d4e4d153-73fb-4707-8b82-e20257ec87be  

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=d4e4d153-73fb-4707-8b82-e20257ec87be
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TABELA 3 - 3 Variação da distribuição dos rendimentos mensais da população empregada na RAEM 

Escalão de rendimentos 

(em patacas) 

2003   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número total de população 

empregada (por pessoa) 

205 385          219 143 237 451 264 200 293 000 317 100 311 900 314 800 327 600 343 200 361 000 388 100 

≥20 000 10 296         11 551 13503 21 700 26 700 38 400 38 400 41 300 52 600 68 800 89 300 11 100 

Correspondente percentagem do 

valor global 

5,0%          5,3% 5,7% 8,2% 9,1% 12,1% 12,3% 13,1% 16,1% 20,1% 24,74% 28,37% 

≤ 4 999 105 544           104 126 100 298 75 300 56 100 65 900 57 700 55 700 47 100 39 600 37 500 34 300 

Correspondente percentagem do 

valor global 

51,4%         47,5% 42,2% 28,5% 19,2% 20,8% 18,5% 17,7% 14,4% 11,5% 10,39% 8,84% 

Nota: como o custo de vida tem aumentado significativamente nos últimos anos, verifica-se que cada vez mais trabalhadores, não residentes e locais, optam por residir nas regiões vizinhas, pelo que esses trabalhadores 

não foram incorporados no âmbito desta estatística. Fonte: DSEC. 
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3.1.3  Aumento da qualidade da vida e melhoria dos benefícios de assistência 

social 

Com o aumento da receita bruta do sector do jogo, o cofre do erário público da 

RAEM acumulou reservas financeiras que permitiram ao Governo pôr em prática 

diversas medidas de assistência social. Concretamente, a partir de 2008 passou a 

distribuir anualmente, a cada residente, um valor pecuniário (crédito fiscal), 

constituindo um meio directo de partilha com toda a população local dos frutos 

provenientes do desenvolvimento económico. A atribuição da comparticipação 

pecuniária constitui, sem dúvida, um contributo para o alívio significativo do aumento 

do custo de vida. 

Para além desta medida, o Governo da RAEM aumentou ainda o montante da 

pensão para idosos, tendo ainda lançado o Regime de Previdência Central, com vista a 

criar uma garantia de segurança social a dois níveis. Ademais, foram também 

aumentados os montantes atinentes aos diversos benefícios de assistência social, tais 

como os subsídios de nascimento, casamento, desemprego e invalidez, etc.. Por outro 

lado, a partir de 2011, o Governo, mediante a reformulação dos modelos de 

exploração de autocarros, subsidiou todos os passageiros, procurando desta forma 

ajudar a reduzir as despesas de transporte dos cidadãos e incentivá-los à utilização dos 

transportes públicos. 

Com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos residentes das classes sociais 

menos favorecidas, o Governo atribuiu ainda mensalmente, a cada residente, 

subvenções para o pagamento das tarifas de energia eléctrica, subsídios de renda aos 

que se encontrem na lista de espera de habitação social e ainda subvenções especiais 

nas tarifas de autocarros a favor dos idosos e estudantes. Além disso, o Instituto de 

Acção Social, em cooperação com as instituições sociais, criou o Banco Alimentar, 

prestando às famílias mais carenciadas alimentos e outros bens essenciais ao seu 

dia-a-dia. A partir de 2009 foi lançado o “Programa de Comparticipação nos 

Cuidados de Saúde”, que prevê anualmente a atribuição, a cada residente, de vales de 

saúde, com vista a permitir o acesso à saúde privada e apoiando igualmente o 

desenvolvimento das instituições médicas privadas, aliviando ainda a pressão sobre os 

dois Hospitais locais. Em suma, com as medidas descritas, o Governo procura 

proporcionar aos residentes a satisfação das suas necessidades básicas e melhorar a 

sua qualidade de vida. 

No ano lectivo 2007/2008, instituiu-se na RAEM a política da escolaridade 

gratuita durante 15 anos, compreendendo o ensino pré-primário até ao ensino 

secundário, atribuindo ainda, aos alunos que reúnam determinados requisitos, 
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subsídios para a aquisição de manuais, material escolar e alimentação, procurando 

assegurar a escolaridade para todos. O Governo da RAEM aumentou também 

significativamente o número de candidaturas ao plano de empréstimos aos alunos do 

ensino superior, atribuindo ainda um subsídio para aquisição de material escolar aos 

alunos que se encontrem a frequentar cursos do ensino superior. 

Dotado de uma condição financeira sólida, o Governo implementou também 

diversas medidas de benefício fiscal, nomeadamente a isenção da contribuição predial 

até MOP$3.500,00 aos residentes, a isenção da contribuição industrial, o aumento do 

montante de isenção do imposto profissional e a redução da taxa de incidência deste 

imposto. Todas estas medidas contribuem para mitigar os encargos dos residentes. 

 

3.1.4  Introdução do conceito de "Jogo Responsável"  

Em 2007, o Secretário para a Economia e Finanças encomendou ao Instituto de 

Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau um “Estudo sobre a 

Política do Jogo Responsável”, com o intuito de promover o desenvolvimento 

saudável do sector do jogo. O “Jogo Responsável” baseia-se na ideia de que, num 

ambiente devidamente supervisionado, o jogador que participa nas actividades do 

jogo não causará ameaças ao seu bem-estar, dos seus familiares, amigos, outros 

jogadores e funcionários dos casinos, nem trará impactos negativos à RAEM ou ao 

local de origem do próprio. Por outras palavras, o “Jogo Responsável” visa reduzir os 

eventuais riscos provocados pela participação no jogo e aposta, até a um nível 

socialmente aceitável. 

Para atingir este objectivo, o estudo supracitado concluiu que a implementação 

do jogo responsável exige a cooperação e responsabilização de todas as partes 

intervenientes, designadamente:1) o Governo, 2) os jogadores e seus familiares, 3) as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, 4) as entidades responsáveis pela prevenção do jogo responsável, 5) 

instituições educativas e outras associações comunitárias. As medidas de Jogo 

Responsável visam assegurar que a decisão de participar em jogo e aposta deverá ser 

feita de forma consciente pelo jogador, que responderá perante si próprio, seus 

familiares e a comunidade. Várias jurisdições implementaram já medidas de jogo 

responsável, tais como o Canadá, a Austrália, os EUA, etc.. Na RAEM, os trabalhos 

da promoção do jogo responsável encontram-se ainda numa fase embrionária, não 

havendo ainda muitas experiências que poderão ser recolhidas das outras 

comunidades chinesas para servirem de referência. 

De facto, a partir de 2009, o Instituto de Acção Social (IAS), a DICJ e o 
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Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau, têm 

organizado anualmente um conjunto de actividades designado “Semana da Promoção 

do Jogo Responsável”, que tem atraído a atenção da comunidade. O grau de 

consciência dos residentes da RAEM relativamente ao jogo responsável tem 

aumentado, passando de 16,2% em 2009 para 60,5%
10

 no início de 2013, a par do 

reforço na clarificação das responsabilidades que cabem a cada interveniente, o que os 

levará a envidar maiores esforços no cumprimento dos seus deveres e obrigações no 

âmbito da promoção do jogo responsável.  

Por outro lado, noutro estudo
11

, 20 instituições que lidam com a prevenção do 

jogo problemático da RAEM foram convidadas para avaliar os 5 intervenientes 

abrangidos pelas medidas do jogo responsável: o Governo, os jogadores, seus 

familiares, as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino, as entidades para prevenção do jogo problemático, instituições 

educativas e outras associações comunitárias, no que diz respeito ao cumprimento ou 

não das suas responsabilidades quanto à promoção do jogo responsável, classificando 

o seu desempenho numa escala de 1 a 10 valores. Os resultados demonstram que a 

pontuação média mais elevada foi atribuída às entidades para prevenção do jogo 

problemático (7,3 valores), seguindo-se o Governo (6,8 valores), as instituições 

educativas e outras associações comunitárias (6,5 valores), as 

concessionárias/subconcessionárias (5,4 valores), tendo a pontuação mínima sido 

atribuída aos jogadores e seus familiares (4,6 valores) (vide Tabela 3-4). 

 

 

  

                                                      
10

 Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau (2013), avaliação da eficácia da actividade promocional 

"Jogo Responsável 2012" 
11

 Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau (2013), "Estudo sobre a Avaliação e o planeamento para a 

prevenção do jogo problemático em Macau", Macau: Projecto de estudo encomendado pelo IAS ao Instituto de Estudos sobre a Indústria 

de Jogo da Universidade de Macau. 
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TABELA 3 - 4 Intervenção das associações cívicas na execução das medidas 

de jogo responsável 

 

Os resultados deste inquérito revelam que as instituições inquiridas entendem 

que os jogadores e seus familiares devem assumir uma maior responsabilidade na 

prevenção. Este ponto de vista tem por base o entendimento, por parte dessas 

instituições não governamentais, de que deve ser o próprio jogador responsável pela 

problemática do vício do jogo. Mas se 5,5 valores corresponderem a uma avaliação 

positiva do desempenho destas entidades
12

, tal significa que a classificação de 5,4 

valores obtida pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino deverá ser considerada negativa. Acresce ainda que o valor 

atribuído às concessionárias/subconcessionárias neste inquérito é menor relativamente 

à médias obtida pelos restantes intervenientes, com excepção dos jogadores e seus 

familiares. O resultado desta avaliação demonstra assim que as instituições não 

governamentais em causa entendem que as concessionárias/subconcessionárias de 

jogo devem assumir uma maior responsabilidade. 

Os resultados do estudo atrás mencionado, apesar de poderem servir apenas de 

referência, demonstram a avaliação da sociedade quanto ao cumprimento da 

promoção do jogo responsável por parte dos 5 intervenientes. Actualmente na 

sociedade há consciência da necessidade da promoção das medidas de jogo 

responsável, havendo conhecimentos mais pormenorizados sobre as responsabilidades 

desses intervenientes. Para que este ambiente social possa transformar-se numa onda 

de energia positiva que leve o sector do jogo da RAEM rumo a um desenvolvimento 

mais saudável e estável, é indispensável a determinação dos diversos sectores da 

sociedade. 

                                                      
12

 Nota positiva igual à soma do valor máximo (10 valores) e o valor mínimo (1 valor) a dividir por 2, isto é, [(1+10) ÷ 2 = 5.5］.  
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3.2 Impacto negativo 

De um ponto de vista político-económico, nenhuma alteração à política 

económica consegue satisfazer as necessidades de todos os residentes, nem garantir 

que os interesses de ninguém sejam prejudicados. Mas se a ponderação for feita a 

partir da rentabilidade económica global, não é difícil perceber que, durante o 

processo de implementação das políticas, os problemas económicos ou conflitos daí 

resultantes poderão ser minimizados através de medidas de reajustamento ou de 

redistribuição de riqueza, permitindo ainda a toda a sociedade alcançar um maior 

desenvolvimento e progresso. 

A liberalização do sector do jogo da RAEM, teve reflexos positivos na 

economia e na maioria da população local. Apesar de não terem sido ainda resolvidos 

alguns problemas e conflitos daí resultantes, designadamente as dificuldades 

enfrentadas pelas PME locais, a inflação, o aumento dos preços do imobiliário, etc., o 

Governo da RAEM e a sociedade já conseguiram encontrar caminhos certos para 

atenuar estes efeitos negativos, acreditando-se que, com a concretização e 

implementação em pleno de medidas relevantes, esses problemas e conflitos possam 

ser mitigados. 

Enquanto produto diferenciado, a exploração dos jogos de fortuna ou casino, 

não obstante os efeitos positivos reflectidos na economia, é ainda geradora de 

impactos negativos para a sociedade. Nesse sentido, quanto mais rápido for o 

desenvolvimento do sector do jogo, maiores serão os riscos subjacentes. A parte que 

se segue visa analisar os impactos que o sector do jogo tem provocado desde a sua 

liberalização há mais de uma década, directamente relacionadas com o sector, tais 

como jogadores problemáticos, actividades ilícitas, excessiva dependência da 

economia e do emprego dos residentes no sector, etc.. Já quanto às repercussões 

indirectas, residem sobretudo nos impactos nos valores tradicionais e no surgimento 

de sentimentos xenófobos por parte de alguns residentes. Uma vez que os benefícios 

provenientes do desenvolvimento não são uniformes para as diversas classes sociais, 

surgem frequentemente fricções ou populismo entre as diferentes camadas sociais, 

tornando os problemas acima referidos ainda mais complexos. 

 

3.2.1  Encargos para a sociedade decorrentes do jogo problemático
13

 

Desde a liberalização do sector do jogo da RAEM, o sector tem alcançado um 

                                                      
13

 Esta secção transcreve parte do conteúdo do “Estudo sobre a avaliação e o planeamento para a prevenção do jogo problemático em 

Macau” - Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau (2013): Projecto de estudo encomendado pelo IAS ao 

Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau. 
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crescimento significativo sem precedentes na História. O aumento constante do 

número de casinos e de mesas de jogo levou ao incremento da oferta das 

oportunidades de jogos aos residentes, originando diversas crises derivadas do jogo 

problemático.  

Face à preocupação da sociedade relativamente à questão do jogo problemático 

nos últimos anos, o presente estudo procedeu à sua avaliação. O Instituto de Estudos 

Sobre a Indústria do Jogo e o Instituto Politécnico de Macau efectuaram uma 

avaliação sistemática do número de jogadores patológicos e de jogadores 

problemáticos locais. Os resultados desta pesquisa revelaram que desde 2003 a taxa 

de incidência do “jogo problemático” e do “jogo patológico” entre os residentes da 

RAEM com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos
14

, tem vindo a aumentar 

gradualmente, atingindo em 2007 o nível máximo de 6%. Em consequência e após a 

implementação das medidas de jogo responsável levada a cabo nos últimos anos pelo 

Governo, concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino e associações não governamentais, a taxa relativa ao “jogo patológico” 

deu sinais de abrandamento. Ainda assim, de acordo com as estimativas, continuam a 

verificar-se cerca de 14 000 jogadores problemáticos. (vide Tabela 3-5 e Tabela 3-6). 

 

  

                                                      
14

 De acordo com o relatório do Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau sobre o “Estudo sobre a 

avaliação e o planeamento para a prevenção do jogo problemático em Macau”consideram-se residentes de Macau os indivíduos que, nos 

passados e futuros doze meses contados a partir do momento da realização do estudo em questão, permaneceram e vão permanecer em 

Macau durante um largo período do tempo. 
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TABELA 3 - 5 Dados estatísticos sobre a participação dos residentes da 

RAEM no sector do jogo (em %)  
  

Ano 
Destinatários do 

estudo 

Taxa de 

frequência 

dos jogadores 

patológicos 

(A) 

Taxa de 

frequência 

dos actos 

relacionados com 

o jogo 

problemático 

(B) 

Taxa de 

frequência do 

jogo 

problemático 

 

(A+B) 

 

Critérios de 

avaliação 

2003 Idade entre 15 - 64 1,8 2,5 4,3 DSM-IV15 

2007 Idade entre 15 - 64 2,6 3,4 6,0 
DSM‐IV / 

DSM‐IV‐MR‐J 

2010 Idade entre 15 - 64 2,8 2,8 5,6 
DSM‐IV / 

DSM‐IV‐MR‐J 

201216 
18 ou mais anos de 

idade 
1,1 1,0 2,1 DSM-Ⅳ 

201317 Idade entre 15-64 0,9 1,9 2,8 
DSM-IV / 

DSM‐IV / MR‐J 

 

De acordo com os dados constantes do Sistema de Registo Central dos 

Indivíduos Afectados pela Problemática do Jogo
18 

do IAS registaram-se em 2011, 

2012, 2013 e 2014, respectivamente, 144, 149, 134 e 141 novos casos, de indivíduos 

afectados com a problemática do jogo. Tomando como referência o ano de 2014
19

, 3/4 

(75%) dos novos casos dizem respeito a indivíduos do sexo masculino. Apesar de nos 

últimos anos não ter havido um aumento significativo do número de pedidos de apoio, 

o Grupo de Estudo Temático está em crer que o número efectivo de pedidos de apoio 

não corresponda ao número real de casos existentes. Pensa-se que algumas das razões 

para esta diferença possam estar ligadas ao hábito cultural de não expor ao exterior os 

problemas familiares, à falta de esclarecimento dos jogadores sobre os serviços de 

aconselhamento sobre o jogo problemático existentes ou à falta de confiança nesses 

serviços. Com o reforço dos trabalhos de divulgação, por parte dos serviços públicos 

                                                      
15

 O "DSM-IV" publicado pela “Associação Americana de Psiquiatria”, define o conceito de “comportamento de jogo patológico”, com a 

verificação de 10 sintomas que servem como padrão para a sua aferição. Caso se verifiquem 5 ou mais destes sintomas, o jogador é 

considerado "provável jogador patológico"; se verificarem 3 ou 4 destes sintomas é considerado como " provável jogador problemático". 
16

 Em 2012 registou-se uma queda da incidência de casos de jogo problemático, o que pode dever-se ao facto de os destinatários dos 

inquéritos serem diferentes, uma vez que em 2003, 2007 e 2010 foram inquiridos residentes com idades compreendidas entre 15-64 anos, 

enquanto em 2012 foram inquiridos residentes com idade superior a 18 anos (o inquérito de 2012 foi efectuado pelo Instituto Politécnico 

de Macau e os restantes inquéritos pelo Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau). 
17

 Fonte: Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau（2013）, "Relatório do Inquérito sobre a Participação 

dos Residentes de Macau nas Actividades do Jogo 2013". Macau: Estudo encomendado pelo Instituto de Acção Social ao Instituto de 

Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau. 
18

 Em 2011 o IAS criou " Sistema de Registo Central dos Indivíduos Afectados pela Problemática do Jogo" que tem como objectivo 

efectuar estatísticas sobre o número de indivíduos afectados pela problemática do jogo que peçam apoio na RAEM, inteirando-se da sua 

situação e características e recolhendo dados que possam no futuro servir de base para o planeamento dos recursos de serviços sociais. Em 

2012 o programa em causa contou com a aderência de 15 instituições de serviços sociais, entre as quais se incluem a Casa da Vontade 

Firme do IAS, que presta serviços de aconselhamento sobre o jogo problemático. 
19

 Fonte: IAS, "Relatório de actividades de 2014". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Americana_de_Psiquiatria
http://www.ias.gov.mo/wp-content/uploads/2013/10/2014-05-22-110336-77.pdf
http://www.ias.gov.mo/wp-content/uploads/2013/10/2014-05-22-110336-77.pdf
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competentes e das associações não-governamentais, é de prever um aumento na 

procura do serviço de aconselhamento sobre o jogo problemático, daí que se deva dar 

prioridade ao desenvolvimento das medidas de prevenção e tratamento desse 

problema, aperfeiçoando os meios de prevenção, educação e tratamento. 

 

TABELA 3 - 6 Número de jogadores problemáticos na RAEM (por 10 mil 

pessoas) 

Ano 

População
20

 

(15-64 anos) 

(P) 

Jogador 

problemático 

(P)*(A+B) 

Jogador 

patológico 

(P)*(A) 

Jogador 

compulsivo 

(P)*(B) 

2003 32,9 1,41  0,59 0,82 

2007 42,2 2,57 1,11 1,46 

2010 43,3  2,42 1,21 1,21 

2012 47,0 0,99 0,52 0,47 

2013 49,0 1,37 0,44 0,93 

 

Por outro lado, levantaram-se também na sociedade preocupações relativamente 

ao bom desenvolvimento físico e psicológico dos trabalhadores do jogo. A primeira 

está relacionada com o risco de, pelo contacto frequente e conhecimentos adquiridos 

sobre as actividades de jogo, no desenvolvimento das suas funções, os trabalhadores 

do sector do jogo terem um risco acrescido de se tornarem jogadores problemáticos, 

comparativamente aos restantes locais
21

.
 
Acresce que os trabalhadores do sector do 

jogo trabalham por turnos, o que é muitas vezes gerador de problemas familiares e de 

saúde. Actualmente, o sector do jogo continua a ocupar uma posição predominante na 

absorção do maior número de trabalhadores, nível que se tem mantido estável, 

representando 1/5 da totalidade da população empregada local (vide Tabela 3-14). 

 

De facto, conforme os dados constantes do “Relatório do Sistema de Registo 

Central dos Indivíduos Afectados pela Problemática do Jogo de 2013” do IAS
22

, 

sabe-se que a taxa de pedidos registados de “croupiers” ou trabalhadores do sector do 

jogo aumentou de 22% em 2011 para 32% em 2012, mantendo-se nos 33%. em 2013. 

Estes dados demonstram que o número de pedidos que envolvem trabalhadores do 

sector do jogo correspondem a 1/3 de todos os pedidos apresentados, situação essa 

                                                      
20

 Informações de 30 de Junho de 2015 da DSCE- Informações estatísticas - Demográficas - Estimativas da população, Site: 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  
21

 Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau (2009), Inquérito sobre o Estilo de Vida dos Empregados da 

Indústria do Jogo. Shaffer, H. J., J. Vander Bilt & Hall, M. N. 1999. “Gambling, Drinking, Smoking and Other Health Risk Activities 

among Casino Employees,” American Journal of Behavioral Medicine, 36: pp. 365-378. 
22

 Instituto de Acção Social, "Relatório do Sistema de Registo Central dos Indivíduos afectados pela Problemática do Jogo, 2013" 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
http://www.ias.gov.mo/wp-content/themes/ias/pt/stat/dptt/Gaming_AnnualReportSummary_2013.pdf
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que deve merecer especial atenção. Assim sendo, segundo o entendimento do Grupo 

de Estudo Temático, a problemática do jogo poderá provocar custos sociais muito 

elevados caso não sejam tomadas, quanto antes, medidas adequadas de prevenção.
23

 

 

3.2.2  Aumento da criminalidade relacionada com o sector do jogo 

A liberalização do sector do jogo resultou directamente numa rápida expansão 

da sua dimensão global. Uma vez que o sector envolve a mobilização de montantes 

avultados, houve um incremento no número de crimes relacionados com o jogo. Esse 

aumento, não só afecta a ordem social da RAEM, como prejudica a sua reputação 

internacional. Destes crimes, os que causam maior impacto negativo são os de 

corrupção, peculato, branqueamento de capitais, usura, etc.. 

Actualmente, 60 % das receitas do jogo são provenientes das salas VIP
24

, cujos 

apostadores de maior vulto são os “high roller” oriundos da RPC. De acordo com 

uma notícia divulgada pelo Jornal “San Wa Ou”
25

, de entre os jogadores VIP da 

RAEM, foram identificados funcionários públicos e gestores de empresas estatais, os 

quais representam, uma quota de 1/4, enquanto que os empresários privados 

representam cerca de 1/3. Esta notícia provocou especulações e rumores de que parte 

do dinheiro alocado para o sector do jogo por esses “high roller” tivesse origem em 

actos de corrupção, o que na realidade se veio a demonstrar, através das campanhas 

anti-corrupção levadas a pelas autoridades competentes da RPC, nas quais se 

revelaram casos pontuais de apropriação de dinheiros públicos por parte de 

funcionários, para serem utilizados no jogo e aposta na RAEM, resultando muitas 

vezes em perdas totais. O caso mais mediático (Maio de 2013) diz respeito ao acto de 

corrupção do vice-presidente do Banco Agrícola da China, Yang Kun, que contraiu 

dívidas no montante de 3 mil milhões
26

. O mediatismo deste tipo de casos prejudicou 

gravemente a imagem da RAEM na comunidade internacional. 

 

Também a usura constitui um crime que, não raras vezes, é associado ao sector 

do jogo. Apesar da longa história da prática do crime de usura na RAEM, o 

desenvolvimento rápido do sector do jogo impulsionou o aumento do número de 

casos registados. Em Junho de 2013, a Polícia Judiciária desmantelou uma rede de 

                                                      
23

 Até ao 4.
o
 trimestre de 2014 [Fonte: DSEC, Inquérito ao emprego (2014)], a população empregada na indústria do jogo era de 83 500 

pessoas, correspondendo a 21.5% da população empregada em geral. No futuro próximo, com a entrada em funcionamento de vários 

casinos de grande dimensão em Macau, é de crer que o número de trabalhadores nesse sector tenda a subir continuamente. 
24

 Fonte: DICJ (número calculado a partir dos dados relativas às receitas do jogo acumuladas até 2014). 
25

Jornal San Wa Ou (12 de Novembro de 2012), P02 Metade dos jogadores VIP dos casinos de Macau pertence aos oficiais vindos do 

Interior da China). Medias dos Dois Lados entre o Estreito de Taiwan a falar sobre Macau. 
26

 Hong Kong Economic Times (24 de Julho de 2015) , A25 - Assuntos da China - Oficial "de baixa categoria" de JiangXi utilizou 3 000 

milhões para jogar. 
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agiotagem (a maior desde o retorno de Macau à Mãe Pátria)
27

, tendo sido apreendidos 

mais de 2 500 títulos de empréstimos, envolvendo um montante de cerca de 500 

milhões. Durante a investigação, aquela autoridade concluiu que essa rede tinha já 

mais de 12 anos. De acordo com os dados estatísticos da Polícia Judiciária, pode 

verificar-se que nos últimos anos o número de crimes de usura tem vindo a estabilizar, 

com uma tendência de ligeiro abrandamento (vide Tabela 3-7). A autoridade 

competente justifica esta tendência pelo facto de os actos de usura serem cada vez 

mais praticados de forma mais discreta, dificultando a sua detecção e combate por 

parte das autoridades. Ainda assim, o número de casos de agiotagem e usura 

detectados em 2014 registou um aumento significativo, de 29%, passando dos 161 em 

2013 para os 208 em 2014. De qualquer modo, é indubitável que a liberalização do 

sector do jogo e o seu rápido desenvolvimento contribuíram para o aumento da prática 

de crimes de usura. Com a entrada do sector do jogo numa fase de consolidação, é 

expectável que haja um agravamento dos efeitos negativos decorrentes dessas 

actividades ilícitas. 

  

                                                      
27

 Jornal “Diário de Macau”, 27 de Junho 2013, A01, Notícias de Macau – “Em funcionamento há já 12 anos - A Polícia Judiciária 

desmantelou a maior rede de agiotagem de sempre, em funcionamento há 12 anos e suspeita que esteja relacionada com associações 

criminosas, envolvendo empréstimos superiores a 500 milhões”. 
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TABELA 3 - 7 Número de casos de agiotagem e usura para jogo
28

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Usura e de agiotagem 167 165 175 150 161 208 

 

Para além das actividades criminosas de corrupção e de usura acima 

mencionadas, o rápido desenvolvimento do sector do jogo estimulou simultaneamente 

as actividades de branqueamento de capitais. Uma vez que as actividades de jogo 

envolvem transacções financeiras de elevado valor, algumas associações criminosas 

aproveitaram a oportunidade para levarem a cabo actividades de branqueamento de 

capitais através das transferências de fundos dos clientes VIP nos casinos. Em 

resultado, a RAEM foi designada, de forma pejorativa, uma “Lavandaria de dinheiro 

ilícito dos funcionários corruptos”
29

 ou “Paraíso para branqueamento de capitais”. De 

facto, nos últimos anos, o número de comunicações de transacções suspeitas 

efectuadas pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino ao Gabinete de Informação Financeira (GIF) registou uma 

tendência ascendente, aumentando de 374 casos em 2007 para 1 370 casos em 2014 

(vide Tabela 3-8), o que equivale a um crescimento de 2,7 vezes. Podemos assim 

concluir que há indícios da ocorrência frequente de actividades de branqueamento de 

capitais nos casinos da RAEM, o que despertou particular atenção das organizações 

internacionais e de alguns países, em particular dos EUA. O aumento do número de 

comunicações demonstra, no entanto, que as medidas preventivas do crime de 

branqueamento de capitais implementadas pelo Governo da RAEM nos últimos anos 

produziram os seus efeitos. Seja como for, as actividades de branqueamento de 

capitais estão sujeitas a uma monitorização por parte das autoridades competentes, daí 

resultando o elevado número de comunicações. 

 

 

  

                                                      
28 Informações obtidas em 27 de Junho de 2015 a partir dos dados constantes na Polícia Judiciária - Sobre a PJ – Dados 

estatísticos - Dados estatísticos anuais sobre casos criminais. Site: http://www.pj.gov.mo/NEW/statistic02.htm  
29 Oriental Daily, 7 de Fevereiro de 2013, A02 - Notícias principais (citação das notícias do jornal britânico "The Times") - 

Notícia exclusiva: “Revela informações sobre a purga efectuada por Pequim do ambiente de corrupção da RAEM. 

http://www.pj.gov.mo/NEW/statistic02.htm
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TABELA 3 - 8 Número de transacções suspeitas de branqueamento de 

capitais 30 

 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201431 

Comunicação efectuada pelas 

instituições financeiras 

448 343 386 382 338 477 510 457 441 

Comunicação efectuada pelas 

subconcessionárias/subconcessionárias 

de jogo 

84 374 443 767 814 1082 1328 1138 1370 

Comunicação efectuada por outras 

entidades  

9 8 9 7 68 4 2 0 1 

Total 541 725 838 1156 1220 1563 1840 1595 1812 

* Dados de Relatórios de Transacções Suspeitas recebidos pelo GIF até 12/11/2016 

 

Dados divulgados pela Polícia Judiciária (PJ) registam igualmente um aumento 

do número de crimes relacionados com o jogo (vide Tabela 3-9), passando dos 12,8% 

em 2007 para cerca 25%-30% nos últimos anos, relativamente à totalidade dos crimes 

registados. O aumento do número de trabalhadores do sector do jogo e o aumento do 

número de visitantes da RAEM são responsáveis pelo aumento da criminalidade 

relacionada com o jogo (vide Tabela 3-10), verificando-se uma tendência ascendente 

do número dos crimes relacionados com o jogo, em paralelo com o desenvolvimento 

do sector do jogo. 

 

 

 

  

                                                      
30 Relatório anual do Gabinete de Informação Financeira (2007 a 2013). 
31Informações provenientes do Gabinete de Informação Financeira － Publicações － Relatório anual e Boletim (Sector do 

jogo) de Maio de 2015 do Gabinete de Informação Financeira, Sítio: http://www.gif.gov.mo/web1/cn_replications.html. 
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TABELA 3 - 9 Crimes relacionados com o jogo
32

 

Ano 
Número total de 

crimes 

Variação 

(%) 

Número de crimes 

relacionados com 

o jogo 

Variação 

(%) 

Percentagem de 

crimes 

relacionados 

com o jogo 

2007 9 956  -8,3% 1 279 30,11% 12,8% 

2008 11 291  13,4% 1 506 17,74% 13,3% 

2009 10 927    -3,2% 1 601 6,31% 14,7% 

2010 9 898  -9,4% 1 655 3,37% 16,7% 

2011 10 613  7,2% 2 028 22,5% 19,1% 

2012 9 283  -12,5% 2 070 2,1% 22,3% 

2013 10 272  9,6% 2 599 25,6% 25,3% 

2014 10 737  4,5% 3 023 16,3% 28,2% 

 

TABELA 3 -10 Relação entre o número de crimes associados ao jogo / 

número de trabalhadores do jogo / visitantes
33

 

 

 

Em suma, verifica-se uma conexão entre o crescimento do sector do jogo e o 

aumento das actividades ilícitas com ele relacionadas. Os indícios desta criminalidade 

revelam que a maioria deste tipo de crimes ocorre em mais do que uma jurisdição, 

pelo que se mostra essencial à prevenção e ao combate deste tipo de crimes a 

cooperação com a RPC e outras jurisdições, bem como a cooperação ao abrigo de 

                                                      
32 Informações compiladas pelo Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo a partir dos dados constantes na página electrónica da 

Polícia Judiciária e respectivas notas para a comunicação social, etc.. 

33
 Informações do número de trabalhadores do jogo em 30 Junho de 2015, dados da DSEC em 30 de Junho de 2015－Mão-de-obra - 

Inquérito ao emprego – Quadro principal – Rendimento médio mensal do emprego, por ramo de actividade económica. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11. Informações do número de visitantes da DSEC－Base de dados 

estatísticos - Turismo e serviços – Turismo - Visitantes - Número de Visitantes － Entrada de Visitantes. Site : 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  

http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11
http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11
http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
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convenções internacionais. O Governo da RAEM deverá assim assumir o 

compromisso de alocar mais recursos humanos e financeiros com vista a desenvolver, 

em conjunto, acções destinadas à prevenção e combate às actividades ilícitas 

transfronteiriças atrás citadas. Acredita-se que os mecanismos de cooperação descritos 

possam atenuar os danos à reputação da RAEM na comunidade internacional, sendo 

essencial nesta matéria a ajuda e cooperação por parte da RPC.  
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3.2.3  Dependência da Economia da RAEM no sector do jogo 

Desde a liberalização do sector do jogo em 2002, a qual constituiu uma viragem 

no desenvolvimento da economia da RAEM, a expansão do sector do jogo 

ultrapassou de forma significativa a dos outros sectores de actividade. Dados 

estatísticos da DSEC revelam que a quota que o sector do jogo representa no PIB 

local aumentou substancialmente desde 2003 (com excepção do ano 2006 em que se 

registou uma ligeira queda). Até 2013, a quota do sector do jogo passou a de ser cerca 

de 2/3 do PIB (calculada na óptica da despesa e a preços correntes) (vide Tabela 3 - 

11). Noutra perspectiva, verifica-se que as receitas públicas do Governo da RAEM 

são cada vez mais dependentes do sector do jogo. Na Tabela 3 – 12, pode verificar-se 

que a percentagem das receitas fiscais oriundas do sector do jogo relativamente às 

receitas globais do Governo aumentou de 57% em 2003 para 87% em 2014, isto é, 

apenas cerca de 13% das receitas dos cofres do erário público da RAEM são 

provenientes de outros sectores, daí se conclui a elevada contribuição que o sector do 

jogo tem prestado em prol do desenvolvimento socioeconómico da Região. 

Apesar do elevado desenvolvimento do sector do jogo, os outros sectores não 

conseguiram acompanhar o ritmo do crescimento, ou melhor, a dinâmica 

expansionista do sector do jogo restringiu o crescimento dos restantes sectores. Os 

diversos sectores económicos da RAEM têm manifestado particular preocupação 

relativamente ao papel predominante do sector do jogo na actividade económica local, 

expressando ainda as suas preocupações pela excessiva dependência da economia 

local nas flutuações dos resultados do sector do jogo. 

Há ainda que ter em consideração que as receitas oriundas do sector do jogo têm 

desempenhado um papel de suporte, bem distinto de outros sectores, relativamente à 

sociedade e economia da RAEM. Dado que os impostos sobre o jogo que o Governo 

da RAEM arrecada constituem 39% da receita bruta do jogo, a aplicação de diferentes 

métodos de cálculo da percentagem que o sector do jogo ocupa no PIB (na óptica da 

produção a preços correntes ou na óptica da produção a preços correntes no produtor), 

tem por efeito resultados distintos (vide Tabela 3-11). Correspondendo o imposto 

especial sobre o jogo a mais de 70% a 80% do valor total dos impostos cobrados na 

RAEM. No que toca à avaliação dos contributos do sector do jogo para a RAEM ou à 

questão da excessiva dependência da Região no referido sector, não se pode negar a 

função de suporte assumida pelo imposto especial sobre o jogo relativamente às 

despesas governamentais, benefícios sociais e serviços públicos. 

 

 



 
Parte III: Impacto da indústria do jogo na sociedade e na qualidade de vida da população local 

 

Parte III - 84 

 

TABELA 3 - 11 Percentagem da receita do sector do jogo no Produto Interno 

Bruto local
34

 

 

 

TABELA 3 - 12 Comparação entre as receitas cobradas dos impostos sobre o 

jogo e as receitas do Governo da RAEM
35

 

 

 

Na RAEM, para além da economia estar demasiadamente dependente do sector 

do jogo, as oportunidades de emprego da população empregada também se 

concentram maioritariamente nesse sector. Ao longo dos últimos 10 anos, o sector do 

                                                      
34

 Informações de 18 de Setembro de 2014 a partir dos dados constantes na DSEC - Contas nacionais - Produto Interno Bruto - Ano 2014. 

Site: http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=b35edb8a-ed5c-4fab-b741-c91b75add059  
35

 Boletim mensal de estatística 2003-2014 (Dezembro), 2015 (Maio). 

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=8ef1e6ac-47a3-4a56-b9e1-9925ca493549  

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=b35edb8a-ed5c-4fab-b741-c91b75add059
http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=8ef1e6ac-47a3-4a56-b9e1-9925ca493549
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jogo tem mantido um crescimento contínuo. A escassez de mão-de-obra local levou a 

um aumento dos salários e consequentemente o aumento médio dos salários 

praticados no sector do jogo ultrapassou de forma significativa o da população 

empregada em geral (vide Tabela 3-13). Por exemplo, em 2008, a média do salário 

praticado no sector do jogo era de MOP$13.000, enquanto que a da população 

empregada situou-se apenas em MOP$8.000, representando uma diferença de 60%. 

Atraídos pelos postos de trabalho mais bem pagos, os jovens da RAEM manifestaram 

grande interesse em trabalhar no sector de jogo, o que resultou, em alguns casos, no 

abandono escolar. Segundo os dados demonstrados na Tabela 3-14, verifica-se que 

mais de um quinto da população empregada local trabalha no sector do jogo, número 

este que não inclui os indivíduos que prestam serviço nas actividades correlativas não 

jogo, acreditando-se que essa percentagem se torne ainda maior com a incorporação 

das destas pessoas na contagem. 
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TABELA 3 - 13 Média do rendimento mensal dos trabalhadores do sector do 

jogo e da população empregada em geral
36

 

 
Nota: Não se registou, antes de 2006, uma discriminação pormenorizada por parte da DSEC dos dados anuais respeitantes 

à população empregada no sector do jogo e respectivos rendimentos. 

 

Na sequência da conclusão das obras de construção e entrada em funcionamento 

dos novos hotéis e complexos turísticos de cinco estrelas (integrated resorts) nos 

últimos anos, a dimensão das actividades correlativas não jogo tem vindo a aumentar 

e o desenvolvimento significativo dos sectores do turismo e do jogo acabou por ter 

um reflexo catalisador noutros sectores de actividade, designadamente o comércio a 

retalho, a restauração, a hotelaria, etc., fazendo com que a média do rendimento dos 

postos de trabalho das actividades correlativas não jogo ultrapassasse gradualmente a 

dos postos de trabalho do sector do jogo. A Tabela 3-13 demonstra a diferença da 

média do rendimento do sector do jogo e da população empregada em geral, a qual se 

torna cada vez mais reduzida, que de 60% em 2008 desceu para 27,8% em 2014. Para 

além de se ter observado uma diminuição na diferença dos rendimentos, nota-se ainda 

que a percentagem dos trabalhadores do sector do jogo, comparativamente ao total da 

população empregada, reduziu do seu pico de 23% (entre 2012 e 2013) para 21,5% 

(em 2014), nível semelhante aos registados em 2007 e 2008. 

 

                                                      
36

 Informações obtidas em 30 de Junho de 2015 a partir dos dados da DSEC －Mão-de-obra - Inquérito ao emprego - Quadro 

principal - Mediana do rendimento mensal do emprego, por ramo de actividade económica. Sítio: 

http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11. 

http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11
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Todavia, a concentração dos trabalhadores no sector do jogo resulta em que a 

maior parte da população empregada não disponha de outras aptidões, podendo 

resultar em dificuldades no acesso ao emprego caso se venha a verificar uma inversão 

da tendência positiva do sector. Na ausência de outras competências, são menos 

competitivos em termos de profissionais, não conseguindo nesse contexto dar resposta 

às ofertas de trabalho noutros sectores. 

 

TABELA 3 - 14 Percentagem dos trabalhadores do jogo na totalidade da 

população empregada
37

 

 

Nota: Dada a subida constante do custo de alojamento nos últimos anos, há cada vez mais trabalhadores não residentes e 

trabalhadores locais a optarem por residir nas regiões vizinhas. De acordo com as formas aleatórias ora adoptadas pela 

DSEC no processo do “Inquérito ao Emprego”, esses trabalhadores ficam fora do âmbito do inquérito em questão, pelo 

que não são abrangidos neste estudo. 

 

  

                                                      
37 

Informações obtidas em 30 de Junho de 2015 da DSEC－Mão-de-obra - Inquérito ao emprego - Quadro principal - Mediana do 

rendimento mensal do emprego, por ramo de actividade económica. Site: http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11 . 

http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11
http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11
http://www.dsec.gov.mo/PredefinedReport.aspx?ReportID=11
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3.3 Novos efeitos na sociedade 

Para além das implicações referidas nos pontos 3.1 e 3.2, algumas 

individualidades da RAEM notaram ainda o surgimento de novos fenómenos sociais, 

tais como a alteração dos valores tradicionais dos residentes, a atitude dos residentes 

de origem local para com a população vinda do exterior, cujo número não pára de 

aumentar, etc.. Uma vez que o Grupo de Estudo Temático entende que o aparecimento 

desses fenómenos não está necessariamente relacionado com o desenvolvimento do 

sector do jogo, mas acredita que poderá trazer impactos profundos ao 

desenvolvimento da Região no futuro, optou pela compilação e incorporação desses 

fenómenos nesta parte do estudo, para referência do Governo da RAEM. Uma vez 

que se trata de fenómenos sem precedentes, propõe-se que seja efectuada, em tempo 

oportuno e por parte do Governo, uma análise sobre esta matéria que, para além de 

permitir conhecer a situação evolutiva da sociedade, poderá ainda servir de elemento 

de base aquando da definição de futuras políticas específicas atinentes a este assunto. 

 

3.3.1  Impacto nos valores tradicionais 

Com o crescimento da economia em ritmo acelerado, é frequente verificar-se 

uma remodelação dos valores tradicionais da sociedade num curto período de tempo. 

Este fenómeno não é estranho à RAEM, que ao longo dos últimos dez anos registou 

um crescimento acelerado na sua economia devido ao impulso do sector do jogo. A 

RAEM tem sido elogiada pelo carácter simples das suas gentes, sua tolerância, entre 

outros. Na realidade, todas as pessoas, independentemente da sua etnia, religião ou 

cultura, aqui convivem pacífica e harmoniosamente. Mas há quem entenda que esta 

característica peculiar de pequena vila de pescadores se perdeu, face à rapidez do 

desenvolvimento económico. Hoje, sob uma conjuntura catalisadora derivada do 

desenvolvimento socioeconómico e do aumento brutal da população vinda do exterior, 

as características dos residentes, sobretudo a sua simpatia e os valores tradicionais dos 

quais se orgulham, têm sofrido uma remodelação profunda. Para avaliar a dimensão e 

profundidade desta remodelação, o Grupo de Estudo Temático entende ser necessário 

proceder a uma análise detalhada dos seguintes aspectos, entre outros: 

 

Dinamizada pelo desenvolvimento económico, a sociedade da RAEM 

transformou-se numa sociedade rica, com abundância de bens materiais, na qual os 

residentes, nomeadamente os jovens, podem gozar dos frutos da expansão económica. 

Simultaneamente, também devido a esse crescimento, alteraram-se os padrões 

familiares, sendo hoje em dia comum que ambos os membros do casal trabalhem fora 

de casa. Uma vez que não têm tempo suficiente para tomar conta dos seus filhos, 
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recorrem a bens materiais para compensar as suas ausências. Neste contexto, o 

materialismo começa a ganhar peso, corrompendo os valores tradicionais assentes, 

segundo os quais “o sucesso deverá ser obtido pelo esforço do próprio”, isto é, passa 

a desprezar-se a virtude de lutar arduamente pelo sucesso, verificando-se a ausência 

de uma atitude pragmática, de respeito e dedicação no trabalho. 

A mudança do paradigma dos valores tradicionais levou ainda a um esvaziar da 

consciência cívica dos residentes. Simultaneamente, o crescimento económico dos 

últimos anos permitiu aos cofres do erário público da RAEM acumular avultados 

saldos positivos, proporcionando ao Governo suficiente capacidade financeira para 

atribuir vários subsídios aos residentes, o que, não obstante contribuir para melhorar a 

qualidade da vida da população, teve os seus efeitos nocivos; para além da 

insatisfação contínua tem sido manifestada em incessantes reivindicações, instalou-se 

o hábito de exigir muito contribuindo com pouco e algumas pessoas consideram que o 

apoio público é um direito. 

Tal como atrás explanado, a situação consolidada dos cofres do erário público 

da RAEM, permitiu ao Governo a implementação gradual de políticas de benefício 

social nos últimos anos. Em determinados sectores da sociedade instalou-se a 

mentalidade de que o Governo deve assumir a responsabilidade de todo e qualquer 

evento, seja qual for o sector: perante qualquer adversidade, independentemente da 

sua natureza, as pessoas exigem imediatamente a intervenção do Governo, sem que 

antes envidem esforços para resolver essas situações. Estas situações têm-se 

verificado cada vez mais nos últimos anos, sendo transversais a todas as classes 

sociais. Por exemplo, algumas pessoas das classes sociais menos favorecidas, por 

terem um baixo nível de qualificações não conseguiram beneficiar do processo 

acelerado da economia e numa situação de precariedade, prevalecem as manifestações 

emotivas de descontentamento, indignando-se frequentemente contra as políticas do 

Governo e as pessoas de outras classes sociais. Não conseguindo usufruir dos frutos 

do desenvolvimento económico, reclamam incessantemente do Governo a atribuição 

de benefícios sociais.  

 

Numa fase de pleno desenvolvimento socioeconómico, impulsionado pelo 

sector do jogo, a classe social mais favorecida tem beneficiado de oportunidades de 

negócio que lhes permitiram acumular ainda maior riqueza. Devido à 

desproporcionalidade do desenvolvimento económico, a expansão do sector do 

turismo e do jogo ultrapassou largamente a dos outros sectores. Na tentativa de 

aproveitarem os benefícios do crescimento desses sectores, alguns comerciantes 

optaram por abandonar as suas actividades tradicionais e investir os seus fundos e 
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factores de produção nos sectores do turismo e do jogo, ou nos sectores da construção 

e do imobiliário. Esta situação, que contribuiu para o desequilíbrio sectorial local, 

expõe esses comerciantes aos riscos económicos da excessiva dependência da 

economia no sector do jogo. Em caso de crise económica, é expectável que este grupo 

social adopte uma posição reivindicativa de intervenção do Governo, em busca de 

medidas que permitam assegurar os seus interesses adquiridos. 

A classe média mantém o sentimento de que foi menos beneficiada com o 

rápido desenvolvimento do sector do jogo, uma vez que não beneficiou das 

oportunidades de negócio que foram proporcionadas às classes mais favorecidas, nem 

auferiu os benefícios sociais atribuídos às classes menos favorecidas, que lhes 

permitiram manter o mesmo padrão de vida, daí que a sua única alternativa seja 

beneficiar de algumas medidas que têm sido implementadas pelo Governo, tais como 

a restituição parcial do imposto profissional, a proibição da importação de 

mão-de-obra não residente, entre outras, pretendendo desta forma assegurar os seus 

próprios interesses. Esta mentalidade proteccionista reflecte-se na especialização em 

determinadas profissões, em que os respectivos profissionais apenas desejavam obter 

reconhecimento profissional, sem participarem em qualquer processo de certificação 

das suas qualificações.  

Há ainda um sentimento na sociedade que aponta a existência de mentalidades 

assentes no egoísmo e na procura de lucro rápido, passando a ser indiferentes as 

relações de vizinhança. Algumas pessoas actuam apenas nos seus próprios interesses, 

não demonstrando qualquer respeito e consideração para com os outros. Nos últimos 

anos têm-se verificado comportamentos pouco solidários, designadamente a oposição 

dos residentes à construção de lares de idosos e de instalações sociais de reabilitação 

(postos para servir metadona, etc.), contíguos às suas habitações. Tais 

comportamentos merecem uma reflexão profunda. Assiste-se a um declínio da 

confiança mútua entre as pessoas, factor este que associado ao desaparecimento do 

espírito do grupo e dos valores da tolerância, entreajuda e amizade poderá, a longo 

prazo, pôr em causa a harmonia social. 

Começa também a surgir um sentimento de perda dos valores de respeito pelas 

gerações mais idosas, assistindo-se a sinais de abandono social por parte dos filhos em 

relação aos pais. Esta situação cria a necessidade de novos apoios sociais de “garantia 

e do sustento na fase da velhice”. 

 

O Grupo de Estudo Temático é de opinião de que o Governo deve aproveitar 

esta oportunidade de ajustamento do sector do jogo, desencadeando acções de 
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sensibilização para que os residentes se apercebam do carácter cíclico da economia, 

procurando deste modo reajustar os pensamentos de determinado sector da população, 

isto é, a obtenção de benefícios sem necessidade de envidar esforços, valores 

populistas, pobreza relativa, etc.  

 

3.3.2  Impacto da imigração e do turismo de massas na comunidade local 

No que concerne ao sentimento de oposição de parte da população, relativo ao 

aumento da população vinda do exterior, esta pode ser analisada tendo em 

consideração os seguintes dois aspectos: o aumento significativo do número de 

visitantes e a importação de um avultado número de trabalhadores não residentes. Em 

primeiro lugar, com a implementação da política de emissão de vistos individuais por 

parte do Governo da RPC aos seus residentes, em Julho de 2003, o número de 

visitantes vindos do Interior da China aumentou significativamente, de 11,53 milhões 

em 2002 para 31,53 milhões em finais de 2014 (vide Tabela 3-15), representando um 

aumento de mais de 1,7 vezes num curto prazo de 12 anos. O aumento do número de 

visitantes pode ajudar a proporcionar dinâmicas para o desenvolvimento dos sectores 

do turismo e do jogo, isto é incontestável, mas, ao mesmo tempo, tem como 

consequência a limitação do uso de espaços públicos pelos residentes e a diminuição 

da qualidade de vida. O Governo da RAEM encomendou, em 2003, a um 

estabelecimento de ensino superior, o estudo e monitorização contínuos sobre a 

capacidade de acolhimento da RAEM
38

, de modo a ter noção do ponto de saturação 

local. Vários residentes, quer por influência de incidentes insólitos ou por interesses 

pessoais, aliados a alguns deputados e líderes associativos, manifestaram a convicção 

de que esse ponto de saturação já tinha sido atingido, defendendo que o aumento 

contínuo de visitantes não vai trazer mais benefícios para a população, pelo contrário, 

comprometerá a sua qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38 Instituto de Formação Turística, "Macao’s Tourism Carrying Capacity", estudo encomendado a esse Instituto pelo Secretário 

para os Assuntos Sociais e Cultura. 
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TABELA 3 - 15 Número de visitantes da RAEM * (por 1 milhão) 
39

 

 

* Os números revelados em 2007 ou nos anos que o antecedem abrangem não só visitantes como também trabalhadores não 

residentes que não vivem em Zhuhai. 

 

De acordo com dados da DSEC
40

, em 2014 a RAEM dispunha apenas de 30,3 

km
2
 de superfície terrestre, atingindo o total de 630 mil habitantes. Na península de 

Macau, a densidade populacional era bastante elevada, situando-se em 55 mil de 

pessoas por Km
2
, daí que se denota um reduzido espaço disponibilizado para os 

residentes locais. Nesta circunstância, o aumento contínuo de visitantes reduz de 

forma considerável os espaços públicos dos residentes, devido ao enorme afluxo de 

pessoas nas ruas estreitas e nos transportes públicos, aumentando o número de 

veículos em circulação, que contribui para o congestionamento do tráfego e a 

poluição. 

O crescimento contínuo da economia da RAEM veio revelar a escassez de 

mão-de-obra em todos os sectores de actividade. Em consequência, o número de 

trabalhadores não residentes aumentou de 25 mil pessoas em 2003 para 170 mil em 

2014, representando um crescimento de 5,8 vezes (vide Tabela 3-16). Também a taxa 

de trabalhadores não residentes, comparativamente à totalidade da população 

empregada local, registou um aumento significativo, passando de 11,4% em 2002 

para 43,9%
41

 em 2014 (vide Tabela 3-17), significando que, em cada 5 trabalhadores 

da população empregada local, aproximadamente 2 são oriundos do exterior. Não 

obstante o aumento acentuado do número de trabalhadores estrangeiros não ter 

contribuído para o aumento da taxa de desemprego, o seu elevado número e 

distribuição em todos os sectores da economia poderá facilmente levar ao 

                                                      
39 Informações de 30 de Junho de 2015 da DSEC ( - Base de dados estatísticos - Turismo e serviços – Turismo – Visitantes – 

Número de visitantes －Entrada de visitantes. Sítio: http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx  
40 Fonte: “Informações de Macau, 2015” da Direcção de Serviços de Estatísticas e Censos 
41 Ajustada para 38.1%. 

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx
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aparecimento de sentimentos de oposição à contratação destes trabalhadores, 

atribuindo-lhes a responsabilidade pelas situações de despedimento de trabalhadores 

locais, falta de oportunidades de promoção na carreira profissional, entre outros. 

 

TABELA 3 - 16 Número de trabalhadores não residentes na RAEM
42

 

 

  

                                                      
42 Informações obtidas em 30 de Junho de 2015 da DSEC – “Publicação mensal de estatísticas”. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=8ef1e6ac-47a3-4a56-b9e1-9925ca493549 . 

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=8ef1e6ac-47a3-4a56-b9e1-9925ca493549
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A importação de um avultado número de trabalhadores não residentes deu 

também origem a uma grande procura de alojamento, transportes, cuidados de saúde, 

ensino, etc., conduzindo a um agravamento ainda maior da disputa entre eles e os 

residentes locais pelos recursos necessários à vida quotidiana. A par disso, alguns 

trabalhadores estrangeiros trazem para a RAEM os seus próprios hábitos e costumes, 

o que incomoda os residentes locais, dando origem a conflitos. Sob influência de 

factores objectivos, nomeadamente a elevada taxa de inflação e o aumento das rendas 

do imobiliário, etc., é fácil que se intensifiquem as emoções negativas dos residentes 

locais para com as pessoas vindas do exterior. 

Actualmente, o sector do jogo da RAEM sofre a maior pressão registada desde a 

sua liberalização, não se prevendo, a curto prazo, uma retoma do ritmo acelerado do 

crescimento das receitas do jogo como se verificou na última década. Assim sendo, é 

de prever um agravamento dos conflitos e das indignações existentes no seio da 

sociedade, resultando na oposição à importação da mão-de-obra não residente caso se 

verifiquem mecanismos de despedimento de trabalhadores, pelo que o Governo deve 

manter-se sempre em estado de alerta em tempo de abundância, estabelecendo 

atempadamente planos para lidar com esta problemática. 
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TABELA 3 - 17 Taxa de desemprego da RAEM e percentagem dos 

trabalhadores não residentes relativamente à totalidade da população 

empregada
43

 

 

 

Nota: Dada a subida constante do custo de alojamento nos últimos anos, há cada vez mais trabalhadores não residentes e 

trabalhadores locais a optarem por residir nas regiões vizinhas. De acordo com as formas aleatórias ora adoptadas pela DSEC no 

processo do “Inquérito ao Emprego”, esses trabalhadores ficam fora do âmbito do inquérito em questão. Por isso, na Tabela 

anterior, os trabalhadores desse tipo não foram abrangidos na totalidade da população empregada. Além disso, se se proceder à 

soma do número de residentes empregados publicado pela DSEC a partir de 2008 com o número total dos trabalhadores não 

residentes registado até finais dos anos em causa, pode verificar-se que a percentagem dos trabalhadores não residentes, 

comparativamente à população empregada indicada na Tabela anterior foi superestimada, isto é, ± 4,4 pontos percentuais em 

2013 e ± 5,8 pontos percentuais em 2014.  

 

                                                      
43 Informações obtidas em 30 de Junho de 2015 a partir dos dados constantes na DSEC – “Publicação mensal de estatísticas”. Site: 

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=8ef1e6ac-47a3-4a56-b9e1-9925ca493549  

http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=8ef1e6ac-47a3-4a56-b9e1-9925ca493549
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4.1 Adjudicação dos contratos de concessão e autorização dos 

respectivos contratos de subconcessão da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino. 

Em 28 de Março de 2002, o Governo da RAEM celebrou com a Sociedade de 

Jogos de Macau, S. A. o contrato de concessão para a exploração de jogos de fortuna 

ou azar ou outros jogos em casino na RAEM (que adiante se designa por “contrato de 

concessão”), em 24 de Junho de 2002 celebrou com a Wynn Resorts (Macau), S.A. o 

“contrato de concessão” e em 26 de Junho de 2002 celebrou com a Galaxy Casino, 

S.A. o “contrato de concessão”. 

Posteriormente, com a autorização do Governo da RAEM, em 19 de Dezembro 

de 2002, a Galaxy Casino, S.A. celebrou com a Venetian Macau, S.A. o contrato de 

subconcessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino 

na RAEM (que adiante se designa por “contrato de subconcessão”), em 19 de Abril de 

2005, a Sociedade de Jogos de Macau, S. A. e a MGM Grand Paradise, S.A. 

celebraram o “contrato de subconcessão” e em 8 de Setembro de 2006, a Wynn 

Resorts (Macau), S.A. e a PBL Diversões (Macau), S.A. celebraram o “contrato de 

subconcessão”. 

 

4.2 Planos de investimento anexos aos contratos de 

concessão/subconcessão da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino. 

Anexos aos contratos de concessão e de subconcessão encontram-se os planos 

de investimento
1
. Os planos de investimento incluem essencialmente os seguintes 

elementos: projecto a desenvolver, data de abertura, valor global de investimento e 

prazo para a sua execução. Abaixo apresentamos uma tabela relativa aos planos de 

investimento das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, nos termos dos respectivos contratos. 

  

 

  

                                                      
1 De acordo com o artigo 90.o do Regulamento Administrativo n.o 26/2001 (Cláusulas contratuais): “Sem prejuízo do disposto no 

artigo anterior, o contrato de concessão deve conter designadamente, cláusulas relativas: ... 12) às obrigações de investimento, 

independentemente da sua natureza, de relevante interesse para a Região, que a concessionária se compromete a efectuar..." 

 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
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TABELA 4 - 1 Planos de investimento das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino anexos aos respectivos 

contratos 
Concessionárias

/subconcessioná

rias 

Projecto e data de abertura 

Montante total dos 

investimentos 

previstos no contrato 

Prazo da execução 
Data da celebração 

do contrato 

Sociedade de 

Jogos de Macau, 

S. A. 

1. Projecto “Doca dos Pescadores” (“Macau 

Fisherman’s Wharf”), em Macau, a concluir e 

abrir ao público em Junho de 2007 4 737 480 000,00 

(quatro mil, setecentos 

e trinta e sete milhões, 

quatrocentas e oitenta 

mil patacas), 

A despender no prazo 

máximo de sete anos a 

contar da outorga do 

contrato de concessão 

28 de Março de 2002 

2. Projecto “Construção do Porto Interior 

(Ponte 16)”, em Macau, a concluir e a abrir ao 

público em Dezembro de 2007 

3. Projecto “Extensão do Hotel e Casino 

Lisboa”, na península de Macau, a concluir e a 

abrir ao público em Junho de 2008 

Wynn Resorts 

(Macau), S.A. 

Um complexo Resort - Hotel - Casino, a 

concluir e a abrir ao público em Dezembro de 

2006 

4 000 000 000,00 

(quatro mil milhões de 

patacas) 

A despender no prazo 

máximo de sete anos a 

contar da outorga do 

contrato de concessão 

24 de Junho de 2002 

Galaxy Casino, 

S.A. 

1. Um complexo Resort - Hotel - Casino, a 

concluir e a abrir ao público em Junho de 

2006 

8 800 000 000,00 (oito 

mil e oitocentos 

milhões de patacas) 

A despender no prazo 

máximo de sete anos a 

contar da outorga do 

contrato de concessão 

26 de Junho de 2002 

2. Um complexo Resort - Hotel - Casino com 

temas “The Venetian”, a concluir e a abrir ao 

público em Junho de 2006 

3. Um centro de convenções, a concluir e a 

abrir ao público em Dezembro de 2006 

4. Dois “city clubs” em Macau 

Venetian Macau, 

S.A. 

1. Um complexo Resort - Hotel - Casino sob o 

tema “The Venetian”, a concluir e a abrir ao 

público em Junho de 2006 

4 400 000 000,00 

(quatro mil e 

quatrocentos milhões 

de patacas) 

A despender no prazo 

máximo de sete anos a 

contar da outorga do 

contrato de subconcessão 

19 de Dezembro de 

2002 2. Um centro de convenções, a concluir e a 

abrir ao público em Dezembro de 2006 

3. Um “city club”, em Macau 

MGM Grand 

Paradise, S.A. 

Um complexo Resort - Hotel - Casino, a 

concluir e a abrir ao público em Dezembro de 

2007 

4 000 000 000,00 

(quatro mil milhões de 

patacas) 

A despender no prazo 

máximo de sete anos a 

contar da outorga do 

contrato de subconcessão 

19 de Abril de 2005 

Melco Crown 

(Macau), S.A. 

1. Um complexo Resort - Hotel - Casino, a 

concluir e a abrir ao público em Dezembro de 

2010 

4 000 000 000,00 

(quatro mil milhões de 

patacas) 

A despender no prazo 

máximo de sete anos a 

contar da outorga do 

contrato de subconcessão 

8 de Setembro de 2006 

2. Um "city club" na Taipa 

Fonte: Planos de investimento anexos aos contratos de concessão e de subconcessão 

 

Parte dos planos de investimento da Galaxy Casino, S.A. foi transmitida para a 

Venetian Macau, S.A., sendo o valor global de investimento desta segunda 

contabilizado no investimento global da primeira, mas sendo o limite máximo de 4 

400 milhões (quatro mil e quatrocentos milhões de patacas).  

Vide “Contrato de subconcessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar 

ou outros jogos em casino na RAEM” celebrado em 19 de Dezembro de 2002 entre a 

Galaxy Casino, S.A. e a Venetian Macau, S.A.: 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/Melco%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/Melco%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
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“Cláusula 35.a (Plano de investimento): 

UM - A subconcessionária obriga-se a executar, nos termos nele constantes, o 

Plano de Investimentos anexo ao presente contrato de subconcessão, sendo para si, 

transmitida, para todos os efeitos legais e sem prejuízo do disposto nos números SEIS 

a NOVE, até ao quantitativo global referido na cláusula trigésima nona, a obrigação 

da concessionária relativamente à execução dos pontos números 2, 3 e 4 (quanto a 

um dos "city clubs" mencionados) do Plano de Investimentos anexo ao contrato de 

concessão celebrado entre a Região Administrativa Especial de Macau e a 

concessionária”. 

 

(…) 

 

SEIS - O valor total das despesas efectuadas pela subconcessionária na 

execução dos projectos referenciados no Plano de Investimentos anexo ao presente 

contrato de subconcessão é tomado em consideração, até ao montante referido na 

cláusula trigésima nona, (...) do contrato de concessão celebrado entre a Região 

Administrativa Especial de Macau e a concessionária.” 

 

(…) 

 

“Cláusula 39.a (Afectação do valor remanescente dos investimentos constantes 

do Plano de Investimentos) 

Se, completada a execução do Plano de Investimentos anexo ao presente 

contrato de subconcessão, o valor total das despesas efectuadas pela 

subconcessionária directamente ou, mediante autorização do Governo, 

indirectamente, for inferior ao quantitativo global de MOP 4.400.000.000,00 (quatro 

mil e quatrocentos milhões de patacas), a subconcessionária obriga-se a despender o 

valor remanescente em projecto correlativos à sua actividade, a indicar pela 

subconcessionária e aceites pelo Governo, ou em projectos de relevante interesse 

público para a Região Administrativa Especial de Macau, a indicar pelo Governo." 

 

A supra mencionada transmissão obteve a concordância do Governo da RAEM. 

Em 19 de Dezembro de 2002, o Governo da RAEM enviou um ofício à Galaxy 

Casino, S.A. (“Assunto: De acordo com as disposições do contrato de subconcessão 

celebrado entre a concessionária “Galaxy Casino, S.A.” e a Venetian Macau, S.A., 

isenta a concessionária Galaxy Casino, S.A. das obrigações e deveres”) referindo o 

http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
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seguinte:  

 

“… nos termos do n.
o
 9 do artigo 17.

o
 da lei n.

o
 16/2001 o Governo da RAEM 

autoriza a transmissão da exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino à 

Venetian Macau, S.A., bem como de outras actividades que constituam obrigações 

legais ou contratuais da concessionária que nos termos das cláusulas do contrato de 

subconcessão foram transferidas à Venetian Macau, S.A.; Além disso, nos termos e 

para os efeitos do contrato celebrado em 26 de Junho de 2002 entre o Governo da 

RAEM e a Galaxy Casino, S.A., foi hoje alterado o número 4 da cláusula 

septuagésima quinta do contrato de concessão, autorizando o cumprimento rigoroso 

do aprovado na minuta do contrato de subconcessão, isentando a concessionária 

“Galaxy Casino, S.A.” das obrigações e dos deveres legais e contratuais transmitidos 

ou impostos à Venetian Macau, S.A.…” 
2
 

 

Em 19 de Abril de 2005 a Sociedade de Jogos de Macau, S. A. e a MGM Grand 

Paradise, S.A. celebraram o contrato de subconcessão para a exploração de jogos de 

fortuna ou azar ou outros jogos em casino na RAEM e em 8 de Setembro de 2006 a 

Wynn Resorts (Macau), S.A. e a PBL Diversões (Macau), S.A.3 celebraram o 

contrato de subconcessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar ou outros 

jogos em casino na RAEM, mas nestes contratos de subconcessão não existem 

cláusulas idênticas quanto à transmissão das obrigações dos planos de investimentos 

das concessionárias para as respectivas subconcessionárias, e o valor global do 

investimento das subconcessionárias não é contabilizado nos planos de investimento 

das concessionárias. 

4.3 Avaliação da execução dos planos de investimento anexos aos 

contratos de concessão/subconcessão da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino. 

Desde a liberalização do jogo em 2002, até 2014, as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino investiram um valor global de 260 mil milhões (260 000 000 000) de patacas, 

sendo o valor de investimento da Venetian o maior, representando 33% do valor 

global de investimentos, seguido da Melco Crown (20%), Galaxy (19%) da Wynn, 

SJM e MGM, com 12%, 8% e 7%, respectivamente. A proporção discriminada entre 

os valores de investimento e o valor global de investimento das 

                                                      
2 Sublinhados da responsabilidade do Grupo de Estudo Temático. 
3 A firma foi posteriormente alterada para "Melco Crown (Macau ), S.A." 

http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/Melco%20contract%203.pdf
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concessionárias/subconcessionárias consta da Tabela (vide Tabela 4 - 2). 

Considerando que as concessionárias/subconcessionárias têm projectos adicionais em 

construção no COTAI, tais como: a segunda fase da Galaxy e o “Studio City”, aberto 

ao público em Maio e Dezembro de 2015, respectivamente e outros projectos em 

construção que irão ser concluídos e abertos em 2016-2017, o valor total de 

investimento acumulado das concessionárias/subconcessionárias será 

proporcionalmente superior. 

 

TABELA 4 - 2 Valor do investimento aplicado pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino entre 2002 e 2014 

Concessionárias/subconcessionárias 

Valor do investimento 

Em milhões de Patacas % 

Venetian Macau, S,A, 86 969 33% 

Melco Crown (Macau ), S,A, 52 680 20% 

Galaxy Casino, S,A, 50 910 19% 

Wynn Resorts (Macau), S,A, 31 834 12% 

Sociedade de Jogos de Macau, S, A, 21 893 8% 

MGM Grand Paradise, S,A, 18 020 7% 

Valor global de investimento 262 305 100% 

Fonte: DICJ 

 

Todos os contratos de concessão e de subconcessão consagram, no número UM 

da cláusula Vigésima Nona,
 
o seguinte: "A concessionária (subconcessionária) 

obriga-se a manter capacidade financeira para operar a concessão, bem como para 

cumprir pontual e cabalmente as obrigações relativas a qualquer aspecto da sua 

actividade, dos investimentos e obrigações que se vinculou contratualmente a realizar 

ou que assumiu nos termos do presente contrato de concessão (subconcessão), em 

especial do Plano de Investimentos anexo ao presente contrato de concessão 

(subconcessão)." 

 

Comparado o valor total do investimento executado com o valor assumido 

contratualmente pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, a realizar no prazo fixado, verifica-se que as 

concessionárias/subconcessionárias cumpriram pontual e integralmente as suas 

obrigações contratuais (vide Tabela 4 - 3). 

http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/Melco%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
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TABELA 4 - 3 Avaliação da execução do valor global do investimento previsto 

nos contratos de concessão/subconcessão da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino 

Concessionária 

/subconcessionária 

Valor global do 

investimento previsto 

nos contratos de 

concessão e 

subconcessão 

(em milhões de 

patacas) 

Prazo para a execução do 

investimento 

Data da 

celebração do 

contrato de 

concessão / 

subconcessão 

Execução do 

investimento no 

prazo 

contratualmente 

acordado (7 anos) 

(em milhões de 

patacas) 

Avaliação da 

execução do 

valor do 

investimento   

previsto nos  

contratos de 

concessão / 

subconcessão 

Sociedade de Jogos 

de Macau, S, A, 
4 737 

A despender no prazo de 

sete anos a contar da outorga 

do contrato de concessão 

28 de Março de 

2002 
11 527 Concluído 

Wynn Resorts 

(Macau), S,A, 
4 000 

A despender no prazo de 

sete anos a contar da outorga 

do contrato de concessão 

24 de Junho de 

2002 
12 607 Concluído 

Galaxy Casino, S,A, 8 800 

A despender dentro do prazo 

de sete anos a contar da 

outorga do contrato de 

concessão 

26 de Junho de 

2002 
7 588* Concluído 

Venetian Macau, 

S,A, 
4 400 

A despender dentro do prazo 

de sete anos a contar da 

outorga do contrato de 

subconcessão 

19 de 

Dezembro de 

2002 

53 501 Concluído 

MGM Grand 

Paradise, S,A, 
4 000 

A despender dentro do prazo 

de sete anos a contar da 

outorga do contrato de 

subconcessão 

19 de Abril de 

2005 
10 267 Concluído 

Melco Crown 

(Macau ), S,A, 
4 000 

A despender dentro do prazo 

de sete anos a contar da 

outorga do contrato de 

subconcessão 

8 de Setembro 

de 2006 
42 322 Concluído 

Fonte: Planos de investimento anexos aos contratos de concessão e de subconcessão; as informações relativas aos montantes 

efectivamente investidos foram facultados pela DICJ (os dados relativos aos montantes de investimento efectivo fornecidos pela 

DICJ foram contabilizados anualmente; para efeitos de análise, o Grupo de Estudo Temático converteu proporcionalmente estes 

dados em contabilização diária) 

 

* Apesar do investimento efectivo da Galaxy em 7 anos após a celebração do respectivo contrato, ou seja de 26 de Junho de 2002 

a 26 de Junho de 2009, ter sido de apenas 7 588 milhões de patacas, valor inferior ao exigido no contrato de concessão (8 800 

milhões de patacas), nos termos do contrato de subconcessão celebrado entre a Galaxy e a Venetian, parte do plano de 

investimento constante do contrato de concessão da Galaxy foi transmitida para a Venetian. Assim, nos termos deste, o plano de 

investimento da Venetian entra na contagem do valor global de investimento da Galaxy, pelo que ambas cumpriram as 

respectivas obrigações previstas nos planos de investimento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/Melco%20contract%203.pdf
http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/Melco%20contract%203.pdf
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5.1 Verificação da idoneidade dos accionistas qualificados, 

administradores das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino e principais 

empregados com funções relevantes nos casinos 

O n.
o
 2 do artigo 14.

o
 da Lei n.

o 
16/2001 prevê que “... são sujeitas a um 

processo de verificação de idoneidade por parte do Governo.…” e o n.
o
 6 do mesmo 

artigo “…A exigência de idoneidade estende-se também aos accionistas das 

concorrentes titulares de valor igual ou superior a 5% do seu capital social, aos seus 

administradores e aos principais empregados com funções relevantes nos casinos”; 

os accionistas qualificados, administradores e os principais empregados das 

concessionárias/subconcessionárias estão assim sujeitos a um processo de verificação 

de idoneidade. De acordo com as informações da DICJ, este processo inclui 

nomeadamente: 

 A submissão à DICJ, através do preenchimento de um formulário, de 

informações detalhadas dos accionistas qualificados, administradores e os 

principais empregados; 

 A DICJ, em cooperação com outras entidades competentes, procede à 

verificação da idoneidade. 

 

O mecanismo de verificação da idoneidade dos accionistas qualificados, 

administradores e titulares de cargos de administração das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino efectuado pelo Governo da RAEM é relativamente simples. Essencialmente, é 

exigida às concessionárias/subconcessionárias a entrega dos formulários devidamente 

preenchidos, contendo os dados pessoais relativos àquelas pessoas, os quais são 

analisados e verificados pelos juristas e outros departamentos relevantes. A vantagem 

deste regime assenta na sua simplicidade, a sua desvantagem consiste no facto de as 

informações apresentadas serem insuficientes para que o Governo tenha maiores 

certezas quanto à idoneidade dos trabalhadores das 

concessionárias/subconcessionárias, facto este que poderá implicar o surgimento de 

falhas no âmbito da gestão da administração pública. 

Pelo contrário, a “Nevada Gaming Commission” (adiante se designa por NGC) 

baseia-se num mecanismo eficaz de licenciamento das concessionárias de jogo e do 

respectivo pessoal, no âmbito das suas atribuições, exigindo o licenciamento de todos 

os accionistas, administradores para o exercício da profissão ou actividade económica. 
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A NGC dispõe de um formulário, a preencher pelos requerentes, onde constam 

informações muito detalhadas e sem omissões, relativas à sua identificação e para 

além de exigir a todos os requerentes de licença o preenchimento integral do 

formulário, recolhe ainda as suas impressões digitais, que são remetidas ao “Federal 

Bureau of Investigation” para a verificação do seu background. Mais é exigido aos 

requerentes que submetam uma procuração, conferindo poderes à NGC para requerer 

a outras instituições ou entidades dados a si referentes. Isto permitirá à NGC verificar 

eficazmente a veracidade das informações prestadas. A vantagem deste mecanismo é 

permitir a abertura de um processo autónomo para que a NGC possa excluir todas as 

pessoas não idóneas de integrarem o sector do jogo, assegurando deste modo o 

desenvolvimento saudável e legítimo do sector. (Informações relativas às exigências 

da NGC aos requerentes de licenças - vide Anexo 1).  

Considerando que a participação de pessoas não idóneas ou com ligações a 

associações secretas na exploração do jogo pode ter inúmeras consequências 

negativas para o sector, tais como a prática de actos ilícitos nos casinos com maior 

frequência, em prejuízo da segurança pública, etc., o Grupo de Estudo Temático 

propõe ao Governo a adopção de um mecanismo de verificação da idoneidade, 

consistindo na criação de um processo individual para cada accionista qualificado, 

administrador e principais empregados com funções relevantes nos casinos, 

solicitando também a colaboração das autoridades responsáveis pela aplicação da lei 

na verificação da idoneidade das pessoas em causa, a fim de que o Governo possa 

conhecer, de forma efectiva, os dados relacionados com as 

concessionárias/subconcessionárias e respectivo pessoal titular de cargos de 

administração, reduzindo por conseguinte, os factores de risco. 

Para alcançar a forma de supervisão eficaz supracitada, o trabalho prioritário do 

Governo deverá residir em resolver eficazmente o problema da insuficiência dos 

poderes da autoridade reguladora e adoptar meios administrativos ou legislativos para 

os colmatar, designadamente: 

 A RAEM é uma região administrativa especial da RPC, não dispondo, nos 

termos da Lei Básica, de poderes para tratar dos assuntos das relações 

externas. Contudo, muitos accionistas e principais empregados das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino possuem nacionalidade estrangeira. Face àquele 

condicionalismo, perante a necessidade de efectuar investigações 

além-fronteiras, o que necessariamente envolverá a recolha de muitos 

documentos oficiais ou a verificação dos mesmos, o organismo responsável 
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pela supervisão enfrentará inúmeras limitações na colaboração dos Governos 

ou na cooperação judiciária de outros países, impossibilitando esta 

execução; 

 O actual regime do processo de verificação da idoneidade não prevê que 

sejam as concessionárias/subconcessionárias e suportar os custos que advêm 

dessa verificação. Uma verificação profunda irá envolver muitos recursos e 

caso a investigação necessite de ser realizada além-fronteiras, ou quando 

essa verificação se mostre complexa, tal implicará o envolvimento de 

elevados recursos. Os actuais orçamento, recursos humanos, especialização 

e divisão de trabalho da DICJ não permitem dar resposta a essas 

necessidades de trabalho; 

 A lei orgânica da DICJ não lhe confere poderes para coordenar os diversos 

órgãos administrativos e judicias da RAEM na verificação, ao contrário do 

“Gaming Control Board” (GCB) do Nevada, uma vez que a lei confere a 

este um estatuto especial que lhe permite recorrer à colaboração de outros 

órgãos judiciais (como o FBI), para proceder à verificação da idoneidade dos 

requerentes. 

 

5.2 Dimensão e exploração das actividades do sector do jogo 

Em 2002 existiam em média 798 máquinas de jogo, tendo este número 

aumentado para uma média de 12 902 máquinas em 2014, constituindo uma taxa de 

crescimento anual composta de 26%, naquele período. Da análise comparativa 

efectuada a partir de 2008, isto é, após todas as concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino entrarem em pleno funcionamento, 

de todas, a Venetian é a que possui o maior número de máquinas de jogo, contando-se 

uma média anual de 4 706 máquinas, ocupando 33% do mercado das máquinas de 

jogo. Já a Wynn possuiu o menor número de máquinas, com uma média anual de 

apenas 1 002 máquinas, ocupando 7% do respectivo mercado. 

No que refere às mesas de jogo no mercado de massas, cujo crescimento é 

controlado pelo Governo, em 2002 a média era de 191 mesas, tendo em 2014 

aumentado para uma média de 3 586 mesas, verificando-se uma da taxa de 

crescimento anual composta de 28%, naquele período. No período entre 2008 a 2014, 

das concessionárias/subconcessionárias, a SJM é a que possui o maior número de 

mesas de jogo no mercado de massas, uma média anual de 1 193 mesas, 

correspondendo a uma quota de 37% do respectivo mercado, enquanto que a Wynn 
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tem o menor número, contando uma média anual de apenas 227 mesas, representando 

uma quotas de 7% do mercado. 

Quanto ao crescimento das mesas das salas VIP, que também está dependente do 

controlo do Governo, em 2002 a média era de 149 mesas, tendo aumentado para uma 

média de 2 174 mesas em 2014, reflectindo uma taxa de crescimento anual composta 

de 25%, naquele período. No período entre 2008 a 2014, das 

concessionárias/subconcessionárias, a SJM continua a ser a concessionária com o 

maior número dessas mesas, com uma média anual de 473, correspondendo a uma 

quota de 25 % do respectivo mercado. A MGM possuiu o menor número de mesas, 

com uma média anual de apenas 183, o que representa uma quota de 10% do mercado 

em questão (vide Tabela 5-1). 
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TABELA 5 - 1 Comparação entre a média do número das máquinas de jogo e mesas de jogo e a correspondente quota de mercado 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valor médio 

entre 2008  

e 2014 

SJM 

Máquinas de jogo no mercado de massas 798          810 1 173 1 931 2 765 3 475 3 850 3 955 4 407 3 947 3 776 3 308 2 856 3 728 

Mesas de jogo no mercado de massas 191           229 338 585 797 1 086 1 193 1 192  1 291 1 163 1 160 1 159 1 195 1 193 

Mesas de jogo nas salas VIP 149           159 202 244 296 311 234 238 461 593 602 612 572 473 

Quota de mercado das máquinas de jogo no mercado de 

massas 

100            100 64 67 50 34 30 30 31 26 23 22 22 26 

Quota de mercado das mesas de jogo no mercado de massas 100          100 53 63 46 36 38 40 42 38 37 34 33 37 

Quota de mercado das mesas de jogo nas salas VIP 100         100 77 73 57 36 21 18 26 28 26 26 26 25 

Wynn 

Máquinas de jogo no mercado de massas     384       568 1 233 1 210 1 155 1 002 943 817 652 1 002 

Mesas de jogo no mercado de massas     177        200 262 231 230 226 212 223 208 227 

Mesas de jogo nas salas VIP     53        71 120 153 225 266 288 283 268 229 

Quota de mercado das máquinas de jogo no mercado de 

massas 

    7      6 10 9 8 7 6 5 5 7 

Quota de mercado das mesas de jogo no mercado de massas     10         7 8 8 7 7 7 6 6 7 

Quota de mercado das mesas de jogo nas salas VIP     10          8 11 11 13 13 12 12 12 12 

Galaxy 

Máquinas de jogo no mercado de massas   83        73 514 896 737 523 533 1 214 1 817 1 681 1 545 1 150 

Mesas de jogo no mercado de massas   23         21 237 361 278 226 210 386 453 509 492 365 

Mesas de jogo nas salas VIP   40     43 107 176 187 186 203 294 361 349 381 280 

Quota de mercado das máquinas de jogo no mercado de 

massas 

  5   3 9 9 6 4 4 8 11 11 12 8 

Quota de mercado das mesas de jogo no mercado de massas     4       2 14 12 9 8 7 13 15 15 14 11 

Quota de mercado das mesas de jogo nas salas VIP   15           13 21 20 17 14 12 14 15 15 18 15 

Venetian 

Máquinas de jogo no mercado de massas   565            859 1 142 3 106 4 934 4 246 4 391 4 576 5 276 5 110 4 411 4 706 

Mesas de jogo no mercado de massas   271       317 516 927 1 048 806 779 759 776 1 030 1 150 907 

Mesas de jogo nas salas VIP   21 50 67 133 282 319 354 377 509 504 412 394 

Quota de mercado das máquinas de jogo no mercado de   31       30 20 30 38 32 30 31 32 34 34 33 
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massas 

Quota de mercado das mesas de jogo no mercado de massas   43           34 30 31 34 27 25 25 25 30 32 28 

Quota de mercado das mesas de jogo nas salas VIP   8       15 13 15 25 24 20 18 22 22 19 21 

MGM 

Máquinas de jogo no mercado de massas      882      837 902 1 019 1 200 1 254 1 304 1 186 1 100 

Mesas de jogo no mercado de massas      301         273 271 241 221 203 199 204 230 

Mesas de jogo nas salas VIP      81       98 142 173 201 219 227 224 183 

Quota de mercado das máquinas de jogo no mercado de 

massas 

     9 7    7 7 8 8 9 9 8 

Quota de mercado das mesas de jogo no mercado de massas      10 9 9 8 7 7 6 6 7 

Quota de mercado das mesas de jogo nas salas VIP      9 9 11 10 10 9 10 10 10 

Melco Crown 

Máquinas de jogo no mercado de massas     774          1 294 1 235 2 233 2 895 3 043 3 437 2 917 2 253 2 573 

Mesas de jogo no mercado de massas      108       60 248 318 296 302 319 337 269 

Mesas de jogo nas salas VIP      91         211 298 336 366 355 340 317 318 

Quota de mercado das máquinas de jogo no mercado de 

massas 

    14      13 10 17 20 20 21 19 17 18 

Quota de mercado das mesas de jogo no mercado de massas      4        2 8 10 10 10 9 9 8 

Quota de mercado das mesas de jogo nas salas VIP      11 19 22 19 17 15 15 15 17 

Sector 

Máquinas de jogo no mercado de massas 798            810 1 820 2863 5 579 10 221 12 825 13 069 14 400 14 981 16 502 15 136 12 902 14 259 

Mesas de jogo no mercado de massas 191       229 631 923 1 726 2 983 3 115 2 975 3 068 3 051 3 106 3 439 3 586 3 191 

Mesas de jogo nas salas VIP 149            159 263 337 523 864 1 131 1 337 1 751 2 097 2 334 2 314 2 174 1 877 

Fonte: DICJ 
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Relativamente ao número de casinos, o número total de casinos em 2002 era de 

11, aumentando para 35 em 2014, representando um aumento de 10 %, no período. 

Das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, a SJM era a que explorava o maior número de casinos, contando em 2014 com 

um total de 20, correspondendo a 57% da totalidade dos casinos em exploração na 

RAEM. A Galaxy explora 6 casinos, a Venetian 4 casinos e a Melco Crown 3 casinos 

(vide tabela 5-2).  

TABELA 5 - 2 Número de casinos de 2002 a 2014 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SJM 11 11 13 15 17 18 19 20 20 20 20 20 20 

Wynn - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Galaxy - - 1 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

Venetian - - 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 

MGM - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melco 

Crown 

- - - - - 1 2 3 3 3 3 3 3 

Total 11 11 15 17 24 28 31 33 33 34 35 35 35 

Fonte: DICJ 

Nota: Dados reportados até ao final do ano em causa 

 

Na análise da exploração das actividades do jogo, o Grupo de Estudo Temático 

atenderá aos indicadores que se seguem: 

 Receitas da exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino; 

 Comparação entre a quota de mercado das mesas de jogo e a quota 

das receitas da exploração. 

Desde a liberalização do sector do jogo em 2002, as receitas da exploração deste 

sector aumentaram significativamente, apresentando uma taxa de crescimento anual 

composta de 29%. Dentro deste, 45% correspondiam a máquinas de jogo no mercado 

de massas, 33% a mesas de jogo no mercado de massas e 27% a salas VIP. Uma vez 

que a SJM iniciou a exploração em 2002, a dimensão desta é maior comparativamente 

às restantes, daí que, da comparação das receitas totais das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino nos últimos anos, a SJM tenha a maior quota de mercado da receita bruta da 

RAEM dos 12 anos, contando 636,7 mil milhões de patacas, correspondendo a 32% 

do valor total dessa receita. Se efectuarmos a comparação em 2008, isto é, após o 

início da exploração pelas restantes concessionárias/subconcessionárias, verifica-se 

que a média do valor total da receita bruta do jogo da SJM se mantém superior às 

restantes, ocupando uma quota de 27% do mercado, correspondendo 31% ao mercado 

de massas e 26% às mesas das salas VIP. A quota da SJM na receita bruta total das 

máquinas de jogo no mercado de massas é menor relativamente à das restantes 
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concessionárias/subconcessionárias; nesta matéria a Venetian ocupa a maior quota de 

mercado, com 30%. (vide Tabela 5-3)  
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TABELA 5 - 3 Receita bruta proveniente da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino (em milhões de patacas ) 

Em milhões de patacas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valor total 

entre 2002 e 

2014 

Valor médio 

entre 2008 e 

2014 

SJM 

Máquinas de jogo no mercado de 

massas 
168              236 428 744 997 880 986 1 039 1 245 1 507 1 538 1 438 1 385 12 590 

1 305 

Mesas de jogo no mercado de 

massas 
4 141            6 249  8 028 9 251 9 619 10 997 11 395 13 430 17 676 21 921 24 824 28 071 30 577 196 178 

21 128 

Mesas de jogo nas salas VIP 12 702          22 178 26 740 24 411 24 604 21 232 16 449 20 618 40 028 54 362 54 880 60 056 49 687 427 945 42 297 

Receitas totais 17 011            28 663 35 196 34 405 35 220 33 109 28 830 35 086 58 949 77 790 81 242 89 565 81 648 636 714 64 730 

Percentagem que ocupam as 

receitas das máquinas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

100             100 67 59 49 24 17 16 14 13 12 10 10 15 

12 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

100        100 73 58 54 47 39 41 40 37 31 26 25 35 

31 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo nas salas 

VIP nas receitas do totais mercado 

100          100 90 85 67 38 22 26 29 28 26 25 23 32 

26 

Percentagem que ocupam as 

receitas totais nas receitas do 

mercado 

100            100 85 75 62 40 27 29 31 29 27 25 23 32 

27 

Wynn 

Máquinas de jogo no mercado de 

massas 
0 0 0 0 141       718 1 267 1 344 1 750 2 224 1 972 1 946 2 077 13 438 

1 797 

Mesas de jogo no mercado de 

massas 
0 0 0 0 888    3 046 3 624 3 606 4 494 6 445 6 906 8 166 9 829 47 003 

6 153 

Mesas de jogo nas salas VIP 0 0 0 0 1 588      9 359 13 355 12 581 21 875 28 886 27 100 29 585 24 294 168 624 22 525 

Receitas totais 0 0 0 0 2 617       13 123 18 246 17 531 28 119 37 555 35 978 39 697 36 200 229 065 30 475 

Percentagem que ocupam as 0 0 0 0 7          20 22 21 20 19 15 14 14 16 17 



 
Parte V: Concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino - Análise da Exploração 

Parte V - 117 

 

receitas das máquinas de no 

mercado de massas nas receitas do 

mercado 

Percentagem que ocupa as receitas 

das mesas de jogo no mercado de 

massas nas receitas do mercado 

0 0 0 0 5   13 12 11 10 11 9 8 8 8 

9 

Percentagem que ocupa as receitas 

das mesas de jogo das salas VIP 

nas receitas do mercado 

0 0 0 0 4        17 18 16 16 15 13 12 11 13 

14 

Percentagem que ocupa as receitas 

totais nas receitas do mercado 
0 0 0 0 5         16 17 15 15 14 12 11 10 12 

13 

Galaxy 

Máquinas de jogo no mercado de 

massas 
0 0 11           20 113 289 184 170 235 941 1 520 1 745 1 705 6 934 

929 

Mesas de jogo no mercado de 

massas 
0 0 159        286 1 333 2 628 1 963 1 809 2 117 6 066 12 177 17 296 19 357 65 191 

8 684 

Mesas de jogo nas salas VIP 0 0 2 905         3 656 5 999 12 239 9 180 11 814 18 224 35 924 44 186 48 297 52 049 244 472 31 382 

Receitas totais 0 0 3 075        3 962 7 444 15 156 11 326 13 793 20 576 42 931 57 884 67 338 73 111 316 597 40 994 

Percentagem que ocupam as 

receitas das máquinas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

0 0 2        2 6 8 3 3 3 8 11 12 12 8 

9 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

0 0 1 2 7 11 7 6 5 110 15 16 16 12 

13 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo nas salas 

VIP nas receitas do totais mercado 

0 0 10 13 16 22 12 15 13 18 21 20 24 18 

19 

Percentagem que ocupam as 

receitas totais nas receitas do 

mercado 

0 0 7 9 13 18 10 12 11 16 19 19 21 16 

17 

Venetian 
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Máquinas de jogo no mercado de 

massas 
0 0 200      486 647 963 1 916 2 172 2 641 3 008 3 734 4 498 4 662 24 927 

3 233 

Mesas de jogo no mercado de 

massas 
0 0 2 759        6 393 5 947 6 569 9 324 9 721 11 678 14 142 20 360 32 188 38 670 157 751 

19 441 

Mesas de jogo nas salas VIP 0 0 138          797 4 592 10 151 14 857 15 954 22 048 24 667 33 769 41 185 36 776 204 934 27 037 

Receitas totais 0 0 3 097      7 676 11 186 17 683 26 097 27 847 36 367 41 817 57 863 77 871 80 108 387 612 49 710 

Percentagem que ocupam as 

receitas das máquinas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

0 0 31        39 32 27 34 33 31 26 28 31 32 30 

30 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

0 0 25          40 33 28 32 30 27 24 26 30 31 28 29 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo nas salas 

VIP nas receitas do totais mercado 

0 0 0        3 12 18 20 20 16 13 16 17 17 15 16 

Percentagem que ocupam as 

receitas totais nas receitas do 

mercado 

0 0 7   17 20 21 24 23 19 16 19 22 23 20 20 

MGM 

Máquinas de jogo no mercado de 

massas 

0 0 0 0 0 19       461 702 1 019 1 638 2 136 2 234 1 970 10 179 1 451 

Mesas de jogo no mercado de 

massas 

0 0 0 0 0 63       2 216 2 504 3 553 4 717  5 887 7 495 9 697 36 131 5 153 

Mesas de jogo nas salas VIP 0 0 0 0 0 73       6 045 7 157 12 244 21 858 22 108 25 937 22 418 117 840 16 824 

Receitas totais 0 0 0 0 0 154       8 722 10 362 16 816 28 213 30 131 35 666 34 085 164 150 23 428 

Percentagem que ocupam as 

receitas das máquinas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

0 0 0 0 0 1   8 11 12 14 16 16 14 12 14 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo no 

0 0 0 0 0 0  8 8 8 8 7 7 8 7 8 
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mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo nas salas 

VIP nas receitas do totais mercado 

0 0 0 0 0 0 8 9 9 11 10 11 11 9 10 

Percentagem que ocupam as 

receitas totais nas receitas do 

mercado 

0 0 0 0 0 0 8 9 9 11 10 10 10 8 10 

Melco Crown 

Máquinas de jogo no mercado de 

massas 

0 0 0 0 155       725 840 1 077 1 728 2 107 2 345 2 523 2 645 14 144 1 895 

Mesas de jogo no mercado de 

massas 

0 0 0 0 0 319      488 1 636 4 230 6 752 9 574 14 396 16 056 53 451 7 590 

Mesas de jogo nas salas VIP 0 0 0 0 0 2 751       14 223 12 035 21 557 30 700 29 121 33 691 27 666 171 744 24 142 

Receitas totais 0 0 0 0 155        3 795 15 550 14 748 27 515 39 560 41 040 50 610 46 367 239 340 33 627 

Percentagem que ocupam as 

receitas das máquinas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

0 0 0 0 8    20 15 17 20 18 18 18 18 17 18 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo no 

mercado de massas nas receitas 

totais do mercado 

0 0 0 0 0 1          2 5 10 11 12 13 13 10 11 

Percentagem que ocupam as 

receitas das mesas de jogo nas salas 

VIP nas receitas do totais mercado 

0 0 0 0 0 5   19 15 16 16 14 14 13 13 15 

Percentagem que ocupam as 

receitas totais nas receitas do 

mercado 

0 0 0 0 0 5 14 12 15 15 13 14 13 12 14 

Sector 

Máquinas de jogo no mercado de 

massas 

168      236 640 1 250 2 053 3 594 5 653 6 503 8 618 11 425 13 244 143 84 14 444 82 212 10 610 

Mesas de jogo no mercado de 4 141           6 249 10 945 15 930 17 786 23 621 29 009 32 706 43 747 60 044 79 729 107 124 555 705 68 148 
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massas 612 186 

Mesas de jogo nas salas VIP 12 702          22 178 29 783 28 864 36 783 55 805 74 109 80 159 135 

976 

196 

396 

211 

165 

238 

751 

212 

890 

1 335 559 164 207 

Receitas totais 17 011         28 663 41 369 46 044 56 622 83 020 108 

771 

119 

367 

188 

341 

267 

865 

304 

137 

360 

747 

351 

520 

1 973 477 242 964 

Fonte: DICJ 
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Noutra perspectiva, da comparação entre a média da quota de mercado das 

máquinas e mesas de jogo e a média da receita bruta no período compreendido entre 

2008 e 2014, verifica-se que a receita bruta da SJM nas mesas das salas VIP e a da 

Venetian nas mesas do mercado de massas, é mais alta proporcionalmente ao número 

de mesas que detêm naqueles mercados, respectivamente. Nas outras modalidades, a 

receita bruta destas duas concessionárias/subconcessionárias é proporcionalmente 

inferior ao número de mesas e máquinas de jogo que detêm nos respectivos mercados. 

No que se refere às restantes concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino, a Wynn e a Galaxy apresentam, nas três 

modalidades, receita bruta proporcionalmente superior ao número de máquinas e 

mesas de jogo que detêm nos respectivos mercados. (vide Tabela 5-4). 

Em termos gerais, é de notar que as concessionárias/subconcessionárias com 

maior número de mesas de jogo afectas ao mercado de massas têm receitas superiores, 

mas esta causalidade não é tão evidente nas máquinas de jogo do mercado de massas 

nem nas mesas de jogo das salas VIP. (vide tabela 5 - 4). 

 

TABELA 5 - 4 Comparação entre a média da quota de mercado das máquinas 

de jogo / mesas de jogo / média da quota de mercado da receita bruta do jogo no 

período compreendido entre 2008 e 2014 
 Quota de mercado das máquinas de 

jogo / mesas de jogo  

Quota de mercado nas 

receitas brutas do jogo  

SJM 

Máquinas de jogo no mercado de massas 26.1% 12.3% 

Mesas de jogo no mercado de massas 37.4% 31.0% 

Mesas de jogo nas salas VIP 25.2% 25.8% 

Wynn 

Máquinas de jogo no mercado de massas 7.0% 16.9% 

Mesas de jogo no mercado de massas 7.1% 9.0% 

Mesas de jogo nas salas VIP 12.2% 13.7% 

Galaxy 

Máquinas de jogo no mercado de massas 8.1% 8.8% 

Mesas de jogo no mercado de massas 11.4% 12.7% 

Mesas de jogo nas salas VIP 14.9% 19.1% 

Venentian 

Máquinas de jogo no mercado de massas 33.0% 30.5% 

Mesas de jogo no mercado de massas 28.4% 28.5% 

Mesas de jogo nas salas VIP 21.0% 16.5% 

MGM 

Máquinas de jogo no mercado de massas 7.7% 13.7% 

Mesas de jogo no mercado de massas 7.2% 7.6% 

Mesas de jogo nas salas VIP 9.7% 10.3% 

Melco Crown 

Máquinas de jogo no mercado de massas 18.0% 17.9% 

Mesas de jogo no mercado de massas 8.4% 11.1% 

Mesas de jogo nas salas VIP 16.9% 14.7% 
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5.3 Dimensão das actividades correlativas não jogo 

Antes de passar à análise da dimensão das actividades correlativas não jogo das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, o Grupo de Estudo Temático entende que, em primeiro lugar, deve considerar 

o modelo comercial dos resort-casinos do estado do Nevada, nos EUA, cuja dinâmica 

do sector do jogo é mundialmente conhecida, abarcando ainda, para além do jogo, os 

seguintes sectores: hotelaria, restauração, exposições, espectáculos, entre outras. 

Simultaneamente, o Grupo de Estudo Temático terá em consideração as actividades 

correlativas não jogo que as concessionárias/subconcessionárias da RAEM estão a 

desenvolver. 

Tendo em conta as considerações acima, o Grupo de Estudo Temático entende 

que, para efeitos deste relatório, as actividades correlativas não jogo abrangem 

essencialmente os seguintes sectores de actividade: hotelaria, restauração, comércio a 

retalho, gestão dos centros comerciais, convenções e exposições e outras actividades 

de entretenimento (de acordo com as Nações Unidas, o conceito de “outros 

entretenimentos” inclui actividades criativas, artísticas e recreativas, bibliotecas, 

arquivos, museus e outras actividades culturais, desportivas e de lazer) e outras 

actividades correlativas não jogo, como por exemplo a exploração do serviço de 

transporte marítimo de passageiros. 

Há ainda que ter em atenção duas questões relevantes: a primeira é que 

“actividades correlativas não jogo” deve ser um conceito dinâmico, podendo variar 

em função das necessidades de inovação dos produtos de turismo, da competitividade 

nas regiões vizinhas e das necessidades socioeconómicas locais. Daí que o escopo das 

actividades correlativas não jogo deva no futuro ser ajustado às necessidades reais, 

aumentando a competitividade do turismo na sua íntegra. A segunda: é de salientar 

que os planos de investimento anexos aos contratos de concessão/subconcessão da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino apenas contemplam a 

obrigatoriedade das concessionárias/subconcessionárias, concluírem e abrirem ao 

público, dentro de um determinado prazo, de "complexo Resort - Hotel - Casino" 

(vide Tabela 4-1), não exigindo expressamente às concessionárias/subconcessionárias 

que explorem actividades correlativas não jogo. Quanto às expressões “resort” e 

“complexo - casino" também não existe uma definição expressa, daí que a análise 

infra seja efectuada em função do desenvolvimento de actividades correlativas não 

jogo pelas concessionárias/subconcessionárias, sem que exista uma definição legal, 

expressa e vinculativa das mesmas. 
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A tabela que se segue indica a dimensão das actividades correlativas não jogo 

das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino em 2014, com base em dados constantes na página electrónica da Direcção de 

Serviços de Turismo
1
. Na data em referência as concessionárias/subconcessionárias 

exploravam no total 23 945 quartos
2
 em hotéis de 4 e 5 estrelas, correspondendo a 

68,8% do número total desses quartos na RAEM. 

Por outro lado, no universo total das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, em 2014 a Venetian dispunha da 

maior fatia do mercado de actividades correlativas não jogo, detendo 60% do número 

total de quartos de hotel, 45% do número total de lojas de comércio a retalho (maior 

de todas) e 20% das unidades de restauração (2
a
 maior). No que refere à exploração 

da restauração, é a Galaxy quem dispõe da maior dimensão, ocupando uma taxa de 

36% comparativamente ao número total dos estabelecimentos desse tipo em todas as 

concessionárias/subconcessionárias (vide Tabela 5-5). 

 

TABELA 5 - 5 Dimensão da exploração das actividades correlativas não jogo até 

2014 

Concessionária/ 

subconcessionária 

Número de quartos 

de hotel 

Estabelecimentos 

de restauração 

Estabelecimentos 

de comércio a retalho 

 Número 
Quota de 

mercado 
Número 

Quota de 

mercado 
Número 

Quota de 

mercado 

SJM 821  5 21 15 4 20 

Wynn 1,014    6 12 8 3 15 

Galaxy 2,691   16 51 36 0 0 

Venetian 9,416     57 29 20 9 45 

MGM 582    4 7 5 0 0 

Melco Crown 1,943     12 22 15 4 20 

Sector 16,467      100 142 100 20 100 

Fonte: concessionárias/subconcessionárias 

Nota: As referidas actividades correlativas não jogo incluem as exploradas de forma autónoma e em parceria por parte das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

 

De acordo com informações prestadas pelas concessionárias/subconcessionárias, 

as actividades correlativas não jogo geraram, em 2014, 23,2 mil milhões de patacas de 

receitas. 

Para compreender melhor a dimensão da exploração das actividades correlativas 

não jogo pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino, abaixo será efectuada uma comparação das receitas delas 

                                                      
1
 Informações da página electrónica da DST (31 de Julho de 2015) http://en.macautourism.gov.mo/index.pnp  

2
 Informações de 31 de Julho de 2015 da DSEC "Dados estatísticos de turismo de 2014" 

http://en.macautourism.gov.mo/index.pnp
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provenientes com os sectores de actividade relacionados da RAEM. Os resultados 

indicam que no período entre 2008 a 2013:  

 As receitas da actividade hoteleira das concessionárias/subconcessionárias 

(incluindo hotéis e restauração) ocupam 52% da totalidade das receitas da 

actividade hoteleira da RAEM (incluindo aluguer de quartos, serviços de 

restauração, arrendamento de espaços e outras receitas); 

 As receitas da actividade hoteleira concessionárias/subconcessionárias 

(incluindo hotéis e restauração) ocupam 76% da totalidade das receitas dos 

hotéis de 4 e 5 estrelas, que é de 57%; as receitas da actividade hoteleira das 

concessionárias/subconcessionárias (abrangendo apenas os hotéis) 

representam 76% da totalidade do valor de aluguer de quartos de hotéis de 4 

e 5 estrelas; 

 As receitas da actividade de restauração das 

concessionárias/subconcessionárias representam 96% da totalidade da 

actividade de restauração dos hotéis de 4 e 5 estrelas. 

 As receitas das actividades de exploração do comércio a retalho e da gestão 

de centros comerciais das concessionárias/subconcessionárias representam 

apenas 8% da totalidade das receitas do sector de comércio a retalho da 

RAEM; a percentagem que as receitas das actividades de exploração do 

comércio a retalho e da gestão de centros comerciais das 

concessionárias/subconcessionárias representam no volume de negócios do 

comércio a retalho da RAEM é de apenas 9% (não incluindo os veículos 

automóveis, combustíveis para veículos a motor, motociclos, suas peças e 

acessórios e combustíveis para uso doméstico) (vide Tabela 5-6). 

 De acordo com informações prestadas pela Venetian, se incluirmos a 

percentagem das vendas dos estabelecimentos de comércio a retalho 

explorados de forma não autónoma pela subconcessionária, as receitas das 

concessionárias/subconcessionárias do comércio a retalho irão ocupar mais 

de 30% da quota de mercado das vendas do comércio a retalho (não 

incluindo os veículos automóveis, combustíveis para veículos a motor, 

motociclos, suas peças e acessórios e combustíveis para uso doméstico). 
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TABELA 5 - 6 Comparação entre as receitas das actividades correlativas não jogo das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino e dos sectores hoteleiro e de venda a retalho na RAEM 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Média 

entre 2008 e 

2013 

Todos os sectores da RAEM (em milhões de patacas) 

Receitas totais do sector hoteleiro 1 519 1 538 NA NA 3 601 6 687 10 200 10 821 14 226 18 830 21 887 25 251 16 869 

Receitas dos hotéis de 4 e 5 estrelas 1 247 1 256 NA NA 2 614 5 541 9 148 9 647 12 609 16 816 20 089 23 313 15 270 

Aluguer dos serviços de quartos de hotéis de 4 e 5 

estrelas NA NA NA NA 1276 2497 4107 4295 5963 7 767 9 428 11 050 7 102 

Serviços de restauração de hotéis de 4 e 5 estrelas NA NA NA NA 594 1 260 2 108 2 170 2867 3 807 4 607 5 270 3 471 

Receitas dos estabelecimentos de comércio a retalho 5 225 5 716 6 665 8 037 9 652 11 598 15 575 23 016 29 754 39 652 53 315 65 909 37 870 

Volume de negócios no comércio a retalho (não 

incluindo veículos automóveis, combustíveis para 

veículos a motor, motociclos, suas peças e acessórios e 

combustíveis para uso doméstico) 4 311 5 030 5 965 6 901 8 726 11 779 15 933 19 391 26 788 38 276 47 827 60 478 34 782 

Receitas das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino (milhões de patacas) 

Hotéis + restauração 0 0 130 287 618 2 468 5 116 5 476 7 295 9 245 11 505 13 565 8 700 

Hotéis 0 0 3 38 183 1 308 3 067 3 398 4 499 5 736 7 087 8 375 5 360 

Restauração 0 0 127 249 435 1 159 2 049 2 078 2 796 3 509 4 418 5 190 3 340 

Comércio a retalho + gestão de centros comerciais 0 0 0 0 68 452 1 562 1 877 2 429 3 291 3 859 4 710 2 955 

Percentagem que as operadoras ocupam no sector 

Receitas dos hotéis das 

concessionárias/subconcessionárias + receitas da 

restauração 

Percentagem que ocupa nas receitas totais do sector 

hoteleiro 0 0 NA NA 17 37 50 51 51 49 53 54 52 

Receitas dos hotéis das 

concessionárias/subconcessionárias + receitas da 

restauração 

Percentagem que ocupa nas receitas totais dos hotéis 

de 4 e 5 estrelas 0 0 NA NA 24 45 56 57 58 55 57 58 57 

Percentagem que ocupam as receitas dos hotéis das NA NA NA NA 14 52 75 79 75 74 75 76 76 
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concessionárias/subconcessionárias nas receitas de 

aluguer de serviços de quartos de hotéis de 4 e 5 

estrelas 

Percentagem que ocupam as receitas de restauração das 

concessionárias/subconcessionárias nas receitas dos 

serviços de restauração de hotéis de 4 e 5 estrelas NA NA NA NA 73 92 97 96 98 92 96 98 96 

Comércio a retalho das 

concessionárias/subconcessionárias + gestão de centros 

comerciais  

Percentagem que ocupa nas receitas totais dos 

estabelecimentos de comércio a retalho  0 0 0 0 1 4 10 8 8 8 7 7 8 

Comércio a retalho das 

concessionárias/subconcessionárias + gestão de centros 

comerciais  

Percentagem que ocupa no volume de negócios no 

comércio a retalho (descontando veículos automóveis, 

combustíveis para veículos a motor, motociclos, suas 

peças e acessórios e combustíveis para uso doméstico) 0 0 0 0 1 4 10 10 9 9 8 8 9 

Fonte: DSEC de 31 de Julho de 2015 - Informações estatísticas - Turismo e serviços - Inquérito aos hotéis e similares - Distribuição e preços - comércio por grosso e a retalho - comércio a retalho e volume de negócios 

no comércio a retalho, site: http://www.dsec.gov.mo/TimesSeriesDatabase.aspx  

Nota (1)﹕ NA significa que não dispõe de dados. 

Nota (2)﹕ No cálculo entre o ano 2002 e 2007 do inquérito ao volume de negócios no comércio a retalho, a DSEC não dispunha de dados sobre motociclos, suas peças e acessórios e combustíveis para uso doméstico. 

http://www.dsec.gov.mo/TimesSeriesDatabase.aspx


 
Parte V: Concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino - 

Análise da Exploração 

Parte V - 127 

 

Para uma melhor clarificação do que acabámos de referir, foi efectuada uma 

comparação entre o sector do jogo e actividades correlativas não jogo, recorrendo aos 

seguintes indicadores: 

 Proporção entre a receita bruta da exploração dos jogos de fortuna ou azar 

em casino e as derivadas das actividades correlativas não jogo; 

 Proporção entre os trabalhadores do jogo e das actividades correlativas não 

jogo; 

 Proporção entre a área de construção dos casinos das actividades correlativas 

não jogo. 

 

O Grupo de Estudo Temático verificou a existência de discrepâncias entre as 

informações prestadas pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino e pela DICJ, devendo-se ao facto de a DICJ e as 

concessionárias/subconcessionárias, relativamente o cômputo da receita bruta diária, a 

hora de referência do fecho de contas ocorrer em momentos diferentes, a que acresce 

a utilização de diferentes critérios para o seu cálculo por parte das 

concessionárias/subconcessionárias. Tendo em vista reduzir esta discrepância, o 

Grupo de Estudo Temático utilizou as informações prestadas pela DICJ para efectuar 

o cálculo entre a receita bruta do jogo e as receitas das actividades correlativas não 

jogo. Em comparação, entre as informações da receita bruta prestadas pelas 

concessionárias/subconcessionárias e as prestadas pela DICJ apenas pode haver uma 

diferença máxima de 1%.  

Por outro lado, as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino estão obrigadas ao pagamento mensal de 39% da receita 

bruta do jogo em impostos, que inclui o pagamento do imposto especial sobre o jogo 

(35%), contribuição para uma fundação pública (1,6%), contribuição para o 

desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social (2,4%). A par 

disso, de acordo com o número 2 do artigo 28.
o
 da Lei n.

o
16/2001, quando motivo de 

interesse público o justifique, o Chefe do Executivo pode isentar, temporária e 

excepcionalmente, total ou parcialmente, as concessionárias/subconcessionárias do 

pagamento do imposto complementar de rendimentos. Da consulta do Despacho do 

Chefe do Executivo em causa, ao longo dos anos, as 

concessionárias/subconcessionárias foram isentas do pagamento do imposto 

complementar de rendimentos, assim, por uma questão de precisão e justiça na 
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avaliação da proporção entre a e as receitas das actividades correlativas não jogo, para 

efeitos de cálculo, foram descontados na receita bruta do sector do jogo os referidos 

39%. 

 

Os resultados deste cálculo evidenciam que a as receitas da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino têm vindo a ocupar uma taxa igual ou superior a 90%, 

relativamente às receitas das actividades correlativas não jogo, que não têm atingido 

os 10%. No estado do Nevada, nos EUA, onde a dinâmica e a notoriedade da 

actividade do jogo é mundialmente conhecida, as receitas provenientes dos casinos 

atingiram, no ano económico de 2014, um milhão de dólares americanos ou mais, 

correspondendo a apenas 44,5% das actividades económicas desenvolvidas, embora a 

distribuição entre as receitas do jogo e das actividades correlativas não jogo no Estado 

do Nevada não constitua necessariamente um padrão internacional, desta comparação 

pode concluir-se que a situação da distribuição entre as receitas do sector do jogo e 

das actividades correlativas não jogo da RAEM é excessivamente concentrada. 

Reitera-se que actualmente a despesa total dos visitantes nas actividades correlativas 

não jogo da RAEM pode ser equiparada à de Las Vegas, mas uma vez que a receita 

bruta do sector do jogo da RAEM é mais elevada, esta proporção das receitas dilui-se. 

(Vide Parte II sobre o efeito da dinâmica de complementaridade do sector do jogo e 

das actividades correlativas não jogo). 

 

Efectuando uma proporção das receitas do jogo das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, verifica-se que as receitas da SJM e da Galaxy têm estado acima da média do 

sector, chegando a atingir 95% ou mais, e as receitas da Wynn e da Venetian abaixo 

da média do sector. A proporção das receitas da Venetian, desde 2008, é a mais baixa, 

rondando os 80%, as da Wynn os 90%, enquanto que as da Melco Crown têm-se 

situado um pouco acima dos 90%. Desde a liberalização do sector do jogo, a 

proporção das receitas da SJM, de 100% tem gradualmente descido para 98%, e 

quanto à MGM de 84% tem gradualmente subido até 95%. (Vide Tabela 5-7 a Tabela 

5-12). 
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TABELA 5 - 7 Proporção entre as receitas do jogo e as derivadas das actividades 

correlativas não jogo da concessionária SJM (em %) 

 

Fonte: DICJ (receitas da exploração do jogo) e SJM (receitas da exploração das actividades correlativas não jogo). 

Nota: Uma vez que a SJM não forneceu dados referentes aos anos de 2002 a 2006, foram classificados como 0 na tabela.  

 

 

TABELA 5 - 8 Proporção entre as receitas do jogo e as derivadas das actividades 

correlativas não jogo da concessionária Wynn (em %) 

 

Fonte: DICJ (receitas da exploração do jogo) e Wynn (receitas da exploração das actividades correlativas não jogo). 
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TABELA 5 - 9 Proporção entre as receitas do jogo e as derivadas das actividades 

correlativas não jogo da concessionária Galaxy (em %) 

 
Fonte: DICJ (receitas da exploração do jogo) e Galaxy (receitas da exploração das actividades correlativas não jogo). 

  

 

TABELA 5 - 10 Proporção entre as receitas do jogo e as derivadas das 

actividades correlativas não jogo da subconcessionária Venetian (em %) 

 

Fonte: DICJ (receitas da exploração do jogo) e Venetian (receitas da exploração das actividades correlativas não jogo). 
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TABELA 5 - 11 Proporção entre as receitas do jogo e as derivadas das 

actividades correlativas não jogo da subconcessionária MGM (em %) 

 
Fonte: DICJ (receitas da exploração do jogo) e MGM (receitas da exploração das actividades correlativas não jogo). 

 

TABELA 5 - 12 Proporção entre as receitas do jogo e as derivadas das 

actividades correlativas não jogo da subconcessionária Melco Crown (em %) 

 

 

Fonte: DICJ (receitas da exploração do jogo) e Melco Crown (receitas da exploração das actividades correlativas não jogo). 

 

No que diz respeito ao número de trabalhadores, a proporção dos trabalhadores 

das actividades correlativas não jogo da SJM é mais baixa do sector, tendo nos 
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últimos anos aumentado para cerca de 25%. Semelhante à situação da SJM 

encontra-se a Galaxy, nos primeiros anos a proporção dos trabalhadores das 

actividades correlativas não jogo foi relativamente baixa, mas nos últimos anos subiu 

gradualmente até cerca de 40 %, ficando ainda abaixo do nível médio do sector. A 

proporção de trabalhadores das actividades correlativas não jogo da Wynn, Venetian, 

MGM e Melco Crown tem estado acima da média do sector, sendo a proporção da 

Venetian e da Melco Crown de 50% ou mais e a da Wynn e da MGM de cerca de 

40% ou mais (vide Tabela 5-13 a Tabela 5-18). 

 

TABELA 5 - 13 Proporção entre os trabalhadores afectos ao jogo e a actividades 

correlativas não jogo da concessionária SJM (em %) 

 

Fonte: SJM 
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TABELA 5 - 14 Proporção entre os trabalhadores afectos ao jogo e a actividades 

correlativas não jogo da concessionária Wynn (em %) 

 

Fonte: Wynn 

 

TABELA 5 - 15 Proporção entre os trabalhadores afectos ao jogo e a actividades 

correlativas não jogo da concessionária Galaxy (em %) 

 

Fonte: Galaxy 
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TABELA 5 - 16 Proporção entre os trabalhadores afectos ao jogo e a actividades 

correlativas não jogo da subconcessionária Venetian (em %) 

 

Fonte: Venetian 

 

TABELA 5 - 17 Proporção entre os trabalhadores afectos ao jogo e a actividades 

correlativas não jogo da subconcessionária MGM (em %) 

 

Fonte:MGM 
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TABELA 5 - 18 Proporção entre os trabalhadores afectos ao jogo e a actividades 

correlativas não jogo da subconcessionária Melco Crown (em %) 

 

Fonte: Melco Crown 

 

No que diz respeito à proporção entre a área de construção dos casinos e das 

actividades correlativas não jogo, em referência a 31 de Dezembro de 2014, a 

proporção das áreas afectas às actividades correlativas não jogo da SJM é de apenas 

28%, muito inferior à das restantes concessionárias/subconcessionárias. A proporção 

das áreas afectas às actividades correlativas não jogo da Melco Crown, Venetian e 

Wynn representam uma ocupação superior a 90% (vide Tabela 5-19). 

 

TABELA 5 - 19 Área de construção dos recintos afectos ao jogo e a actividades 

correlativas não jogo e respectivo ratio em 31 de Dezembro de 2014 

 

Concessionária / 

Subconcessionária 

Área afecta ao 

jogo 

(m2) 

Área afecta a 

actividades 

correlativas não 

jogo 

(m2) 

Ratio da área 

afecta ao jogo 

Ratio da área 

afecta a 

actividades 

correlativas não 

jogo 

SJM 235 852  91 757 72 28 

Wynn 26 349   259 955 9 91 

Galaxy 83 340    517 438 14 86 

Venetian 197 693  2 334 768 8 92 

MGM 25 543    63 097 29 71 

Melco Crown 57 262   783 717 7 93 

Fonte: concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 
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Face ao exposto, pode concluir-se que a SJM e a Venetian são as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino que dispõem de uma dimensão relativamente maior, o que justificará as 

receitas relativamente mais elevadas. Mas se efectuarmos uma comparação entre a 

taxa média de ocupação das máquinas de jogo e mesas de jogo e a média das receitas 

do jogo durante o período de 2008 a 2014, compreende-se que nas Wynn e Galaxy a 

média das receitas do jogo é superior à taxa média de ocupação das máquinas de jogo 

e mesas de jogo que detêm. Em termos gerais, é de notar que as 

concessionárias/subconcessionárias com maior taxa de ocupação de mesas de jogo 

para mercado de massas têm cada vez maiores receitas daí provenientes, mas esta 

conexão não é assim tão evidente quanto às máquinas de jogo do mercado de massas 

nem nas mesas de jogo das salas VIP. 

 

Da comparação entre as actividades de jogo e correlativas não jogo, A 

proporção das receitas provenientes das actividades correlativas não jogo e o número 

de trabalhadores destas actividades da Venetian é relativamente superior à das 

restantes concessionárias/subconcessionárias. A proporção das áreas afectas às 

actividades correlativas não jogo da Melco Crown, Venetian e Wynn é relativamente 

maior, comparativamente à das restantes concessionárias/subconcessionárias. Além 

disso, considerando a dimensão da exploração de jogos de fortuna ou azar da SJM, as 

actividades correlativas não jogo desta concessionária devem ainda ser desenvolvidas. 

Relativamente à exploração das actividades correlativas não jogo, uma das 

concessionárias/subconcessionárias apresentou algumas opiniões e reivindicações 

(vide informações detalhadas no anexo 2). 
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Anexo 1  

Critérios da verificação da idoneidade adoptados pelo Estado do 

Nevada, nos EUA 
 

Informações exigidas pelo Estado do Nevada aos requerentes no processo de 

verificação da idoneidade 

Sumário dos itens: 

1. Dados pessoais: incluindo nome, morada, telefone, data de nascimento, endereço electrónico, alcunha, sexo, 

cor dos olhos, cor dos cabelos, altura, peso e características do corpo como cicatrizes, tatuagem, etc… 

2. Fotografia recente dos últimos 6 meses 

3. Dados sobre a nacionalidade (incluindo a data de nascimento, local, país) 

4. Dados detalhados do Passaporte 

5. Dados acerca do(s) domicílio(s) dos últimos 15 anos ou desde os 18 anos (utilizar o tempo mais curto) e a 

data (ano e meses) em que residiu naquele(s) locai(s); estas informações incluem se a moradia é do próprio ou 

arrendada e o nome do proprietário ou o nome do banco que efectuou a hipoteca, número de telefone e morada. 

6. Informações dos familiares: 

● Estado civil, número de matrimónio(s) contraídos, dados pessoais detalhados do actual cônjuge, nome 

do(s) ex-cônjuge(s), data de nascimento, local do casamento, local do divórcio / separação, ou processo de 

divórcio pendente / número do processo de divórcio, morada detalhada do ex-cônjuge, etc...; 

● Filhos, enteados, filhos adoptados e montante dos encargos para o sustento destes, se é parte em processo 

judicial de custódia dos filhos; 

● Nome, data de nascimento, morada, telefone e profissão dos pais, padrasto, madrastra, sogros, tutor, quer 

seja(m) reformado(s) ou já falecido(s);  

● Nome, data de nascimento, morada, telefone e profissão dos irmãos e dos seus cônjuges 

7. Dados sobre o serviço militar, incluindo o prestado no ou fora do país, tempo de serviço, se foi ou não julgado 

pelos tribunais militares, etc... 

8. Habilitações académicas e respectivas instituições e datas de graduação. 

9. Dados de todos os cargos e profissões que desempenhou nos últimos 10 anos 

10.Dados dos cargos e profissões relacionados com o sector do jogo que desempenhou, nome do(s) 

empregador(es), nomes dos seus superiores, causa da desvinculação do trabalho, etc... 

11. Dados detalhados do emprego, se foi ou não despedido ou se lhe foi ou não pedido para se demitir e se nos 

últimos 10 anos lhe foi ou não aplicada qualquer sanção , nos últimos 20 anos ou desde os 18 anos (utilizar o 

tempo mais curto). 

12. Pedidos indeferidos do requerente e/ou do seu cônjuge para serem representante voluntário de Trust 
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13.Outras licenças profissionais não relacionadas com o jogo requeridas/tituladas pelo requerente e/ou o seu 

cônjuge (qualquer que seja o país ou região) . 

14. Outras licenças profissionais não relacionadas com o jogo requeridas pelo requerente e/ou o seu cônjuge e 

indeferidas (qualquer que seja o país ou região) 

15. Dados de participações sociais tituladas pelo requerente ou o seu cônjuge de valor igual ou superior a 5% de 

uma sociedade comercial que tenha requerido a qualquer entidade uma licença de direito público e lhe tenha sido 

indeferida (qualquer que seja o país ou região) 

16. Dados sobre participações de 5% ou mais em empresa titulados pelo requerente nos últimos 20 anos ou 

desde a idade de 18 anos (utilizar o tempo mais curto) 

17. Dados sobre participações sociais tituladas pelo requerente ou o seu cônjuge de valor igual ou superior a 5% 

de uma sociedade comercial que tenha requerido a qualquer entidade uma licença habilitando a explorar o jogo, 

a actividade relacionada com o jogo ou licença para a exploração de bebidas alcoólicas ou lhe tenha sido 

recusada (qualquer que seja o país ou região) 

18. Dados de sobre a participação do requerente, de forma directa ou indirecta, em qualquer tipo de interesses 

financeiros de uma entidade relacionada com o jogo ou exploração de bebidas alcoólicas, nos últimos 20 anos ou 

desde a idade de 18 anos (utilizar o período mais curto). 

19. Dados sobre se o requerente e/ou seus familiares foram contratados por qualquer entidade que explora o jogo 

ou bebidas alcoólicas ou de outras conexas a estas actividades; 

20.Informações sobre se o requerente e/ou seus familiares foram ou não contratados pelas entidades que 

exploram o jogo ou bebidas alcoólicas, ou se têm qualquer ligação a estas; 

21.Procedimento de investigação civil e criminal: 

 Dados detalhados sobre a detenção ou acusação do requerente em processo crime; 

 Foi ou não sujeito a procedimento criminal; 

 Além das transgressões à regulamentação do trânsito rodoviário, foi ou não sujeito a quaisquer outras 

investigações 

 Além das transgressões à regulamentação do trânsito rodoviário foi ou não sujeito a qualquer 

investigação ou detector de mentiras por parte das autoridades; 

 Dados sobre absolvições ou arquivamento de inquérito criminal por parte das autoridades; 

 Dados detalhados sobre detenções ou acusações do cônjuge ou descendentes do requerente; 

 Processos de arbitragem em que esteve envolvido nos últimos 15 anos, na qualidade de autor ou réu / 

demandante ou demandado; 

 Processos de arbitragem de falência na qualidade de empresário ou principal empregado, 

administrador ou parceiro em que esteve envolvido nos últimos 15 anos 

 Dados sobre acusações por violação à lei, regulamentos, processos crime, transgressões 

contravencionais, tais como do trânsito, etc nos últimos 10 anos. 
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 Foi ou não impedido de explorar, seja qual a forma, qualquer tipo de actividade relacionada com o 

jogo. 

22. Licenças de condução de que o requerente é titular (incluindo automóvel, motocicleta, avião, embarcação, 

veículos de recreio, etc...) 

23. Informações da situação financeira: 

 Dados sobre se foi demandado em processos de cobrança de dívidas, na qualidade de pessoa singular,  

sócio de empresa comercial, etc... 

 Dados detalhados sobre a falência, caso haja;  

 Dados sobre funções desempenhadas como empresário titular de 5% dos direitos da empresa, registo 

de falência de empresa nos últimos 20 anos ou depois de perfazer 18 anos (utilizar o tempo mais curto) 

 Dados sobre actividade que foi sujeita a supervisão administrativa do Governo na qualidade de pessoa 

singular, empresário individual, empresário, associado, etc. 

 Registo do salário, rendimentos, etc... dos últimos 10 anos e se foram ou não penhorados;  

 Registo dos últimos 10 anos sobre o património se foi ou não penhorados pelas empresas financeiras 

 Informações dos últimos 10 anos se foi trustee, herdeiro de património ou outros beneficiários de trust, 

etc...; 

 Nos últimos 5 anos, o próprio, cônjuge e filhos a seu cargo receberam gratuitamente valores corpóreos 

ou incorpóreos superiores a 10.000 dólares americanos / bens doados; 

 Dados sobre a conversão em moeda estrangeira de montante igual ou superior a 10.000 dólares 

americanos (incluindo data, local, motivo da conversão) 

 ... 

 Dados detalhadas dos activos. 

24. Nome e contacto de três indivíduos com idade superior a 18 anos que conheçam o requerente há mais de 

um ano, que não seja familiares, para referências. 
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Anexo 2 

Inquérito às concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino 
Para uma melhor compreensão o actual ambiente de exploração de jogos na 

RAEM da perspectiva das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino, o Grupo de Estudo Temático efectuou a seguinte 

questão: “a exploração do jogo pela vossa sociedade na RAEM foi ou objecto de 

tratamento desigual em relação às restantes concessionárias/subconcessionárias?” 

As concessionárias/subconcessionárias tiveram de responder se foram ou não 

alvo de actos descriminação ou tratamento desigual em relação às restantes. 

Exceptuando uma concessionária/subconcessionária (A), as restantes cinco 

responderam que não foram alvo de tratamento desigual. Assim, o Grupo de Estudo 

Temático entende que a RAEM assegura o tratamento igual para todas as 

concessionárias/subconcessionárias. As opiniões apresentadas pela 

concessionária/subconcessionária (A), resumem-se ao seguinte:  

 

Resposta da operadora (A) relativamente à questão sobre a igualdade de 

tratamento (sumário) 

1. A concessão de terrenos do COTAI não foi justa. A área do terreno concedido por arrendamento à 

concessionária/subconcessionária (A) é substancialmente inferior à de outras 

concessionárias/subconcessionárias. A concessionária/subconcessionária (A) obteve a menor parcela dos 

terrenos que foram concedidos por arrendamento às concessionárias/subconcessionárias, ocupando apenas 4 

% daqueles terrenos, por essa razão limitou-se substancialmente a concessionária/subconcessionária (A) de  

desenvolver as actividades correlativas não jogo. 

2. Sendo uma concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, não deve 

explorar actividade de transportes colectivos. Mas há outra concessionária/subconcessionária que mediante a 

concessão da exploração da actividade de transportes marítimos, obteve uma posição de vantagem exclusiva 

no mercado. 

3. Por outro lado, também duas concessionárias/subconcessionárias desenvolveram projectos relacionados com 

a actividade imobiliária, tendo ainda obtido autorização para transmitir o terreno sem qualquer encargo. Por 

fim, devido à contestação social, esta decisão foi suspensa, mas pode reflectir os especiais privilégios de que 

esta concessionária/subconcessionária goza. 

4. “COTAI Strip” (em chinês 路氹金光大道) devia ser um nome de domínio público não registável, mas foi 

registado por outra concessionária/subconcessionária para sua utilização exclusiva. 

5. Nos anos 80 a concessionária/subconcessionária implementou o regime de promotores de jogos para as salas 

VIP, e a partir daí a exploração foi bem sucedida, contudo, até à data de entrada em funcionamento das novas 

concessionária/subconcessionária, houve um aumento das comissões dos promotores de jogos, dando azo a 

uma “guerra de comissões” até 2008, obrigando o Governo a fixar o montante máximo das comissões pagas 

em 1.25% 

6. De acordo com os dados mais recentes do Governo (Maio de 2015), das concessionárias/subconcessionárias, 

o número de trabalhadores não residentes da concessionária/subconcessionária (A) era a que ocupava a menor 

porção. A quota dos trabalhadores não residentes da concessionária/subconcessionária (A), autorizada pelo 
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Gabinete para os Recursos Humanos, manteve-se num nível baixo. A concessionária/subconcessionária (A) 

entende que a escassez de recursos humanos limitou o seu desenvolvimento. 
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6.1 Número de trabalhadores e suas categorias 

6.1.1  Número de trabalhadores 

TABELA 6 - 1 Totalidade de trabalhadores das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números nos finais dos anos de referência. 

 

TABELA 6 - 2 Percentagem de trabalhadores locais ao serviço das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino e sua respectiva distribuição 
 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 80% Superior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2009 84% Superior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2010 85% Superior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2011 82% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2012 78% Inferior Superior Superior Superior Inferior Inferior 

2013 77% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2014 77% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

 

Nota: A percentagem que os trabalhadores locais ocuparam na totalidade dos trabalhadores ao serviço das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino manifestou uma tendência de declínio 

desde 2010, devido provavelmente ao aumento crescente da procura de trabalhadores para as actividades correlativas não jogo, 

em resultado da conclusão e entrada em funcionamento dos grandes hotéis e complexos turísticos de cinco estrelas (integrated 

resorts). Dada a insuficiência de trabalhadores locais, tornou-se indispensável a importação de mão-de-obra não residente. 
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Conclusão: 

Tendo em conta a totalidade dos trabalhadores ao serviço das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, os trabalhadores locais são numa percentagem relativamente elevada, 

registando a Melco Crown e a SJM percentagem superior à verificada nas restantes, 

ao longo dos últimos sete anos, ao contrário do verificado na Venetian e na Wynn, que 

registaram percentagens mais baixas. 
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6.1.2  Número de trabalhadores em cargos de gerência ou superior 

 

TABELA 6 - 3 Número de trabalhadores em cargos de gerência ou superior nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números nos finais dos anos de referência. 

 

TABELA 6 - 4 Comparação entre a percentagem de trabalhadores em cargos de 

gerência ou superior relativamente ao número de trabalhadores locais ao serviço 

das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino e sua respectiva distribuição 

 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 63% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2009 76% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2010 81% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 

2011 82% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 

2012 83% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 

2013 82% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 

2014 82% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 
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Conclusão: 

Tendo em conta a totalidade dos trabalhadores ao serviço das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino em cargos de gerência ou superior, os trabalhadores locais são numa 

percentagem relativamente elevada, registando a SJM e a Wynn percentagem superior 

à verificada nas restantes, ao longo dos últimos sete anos, ao contrário do verificado 

na Galaxy e Venetian, que registaram percentagens mais baixas. 
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6.1.3  Variações salariais entre trabalhadores 

 

TABELA 6 - 5 Comparação entre o aumento salarial em cada 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino e a média do mesmo nas concessionárias/subconcessionárias, no que diz 

respeito aos trabalhadores locais (não residentes) em cargos de gerência ou 

superior 

Ano Percentagem média 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
6,3% 

(5,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

2009 
0,8% 

(0,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 
3,6% 

(2,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 
5,5% 

(4,9%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

2012 
6,1% 

(6,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
6,5% 

(6,8%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 
8,0% 

(7,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

TABELA 6 - 6 Comparação entre o aumento salarial em cada 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino e a média do mesmo nas concessionárias/subconcessionárias, no que diz 

respeito aos trabalhadores locais (não residentes) em cargos abaixo de gerência 

Ano Percentagem média 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 5,6% 

(6,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

2009 1,0% 

(1,0%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 3,8% 

(3,6%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 6,8% 

(7,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2012 7,7% 

(8,6%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 7,0% 

(6,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 8,8% 

(8,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 
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Conclusão: 

Relativamente aos trabalhadores em cargos de gerência ou superior, é de notar 

que, ao longo dos últimos sete anos os aumentos concedidos aos trabalhadores locais 

foram superiores aos concedidos aos trabalhadores não residentes durante um período 

de cinco anos. Já quanto aos trabalhadores em cargos abaixo de gerência, no mesmo 

período de sete anos verifica-se que, em três anos, os aumentos dos trabalhadores 

locais foram inferiores aos concedidos aos trabalhadores não residentes. 

A análise comparativa da evolução salarial pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino revelou que os trabalhadores da MGM em cargos de gerência ou superior 

gozaram de aumentos salariais superiores à média das 

concessionárias/subconcessionárias ao longo dos últimos sete anos, ao contrário dos 

trabalhadores da Galaxy e da SJM, cujos aumentos salariais ficaram aquém da média. 

No que concerne aos trabalhadores em cargos abaixo de gerência, verifica-se que os 

da Melco Crown beneficiaram de aumentos mais elevados ao longo do período em 

questão, ao contrário do que se verificou na Galaxy, cujos aumentos ficaram sempre 

abaixo da média registada nas restantes concessionárias/subconcessionárias durante o 

mesmo período. 

 

  



 
Parte VI: Concessionárias/Subconcessionárias da Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar em Casino - 

Número de trabalhadores, fluxos, variações salariais e formação 

 

Parte VI - 153 

 

6.1.4  Promoção de trabalhadores 

 

TABELA 6 - 7 Trabalhadores promovidos nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

 

 

TABELA 6 - 8 Comparação entre a percentagem de trabalhadores locais em 

relação à totalidade dos trabalhadores promovidos em cada 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 83% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

2009 87% Superior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2010 82% Superior Inferior Superior Superior Inferior Superior 

2011 83% Superior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 

2012 80% Inferior Inferior Inferior Superior Superior Inferior 

2013 78% Inferior Inferior Inferior Superior Superior Inferior 

2014 81% Inferior Inferior Inferior Superior Superior Inferior 
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TABELA 6 - 9 Comparação entre a percentagem de trabalhadores locais (não 

residentes) promovidos em cada concessionária/subconcessionária da exploração 

de jogos de fortuna ou azar em casino 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
7% 

(6%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

2009 
5% 

(4%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

2010 
7% 

(9%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

2011 
8% 

(7 %) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2012 
8% 

(8%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
6% 

(6%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

2014 
9% 

(7%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

Conclusão: 

Os trabalhadores que foram promovidos nas concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino são maioritariamente 

trabalhadores locais. Nos últimos sete anos os trabalhadores locais promovidos na 

SJM, relativamente à totalidade dos trabalhadores promovidos, representam uma 

percentagem superior à apurada no total das concessionárias/subconcessionárias. Já a 

MGM, no mesmo período, em seis anos registou uma percentagem inferior, 

comparativamente às restantes. 

 

Constata-se ainda que os trabalhadores promovidos representam uma taxa entre 

3% e 9% face à totalidade de trabalhadores ao serviço das 

concessionárias/subconcessionárias, com os locais a gozarem da maior vantagem. Os 

trabalhadores da Melco Crown que obtiveram promoções nos últimos sete anos 

representam uma percentagem superior, inversamente à situação verificada na SJM. 
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6.1.5  Mobilidade horizontal de trabalhadores 

 

TABELA 6 - 10 Mobilidade dos trabalhadores nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

 

 

TABELA 6 - 11 Comparação da mobilidade dos trabalhadores locais em relação 

às concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino 

 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 71% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2009 82% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2010 79% Inferior Superior Superior Superior Inferior Inferior 

2011 80% Inferior Inferior Superior Inferior Inferior Superior 

2012 79% Inferior Inferior Superior  Superior Inferior Inferior 

2013 75% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2014 79% Superior Inferior Superior Superior Inferior Superior 
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TABELA 6 -12 Comparação da mobilidade dos trabalhadores locais (não 

residentes) em relação às concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
3% 

(4%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2009 
3% 

(4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 
3% 

(5%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 
3% 

(3 %) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2012 
2% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
2% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 
2% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Obs.: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

Conclusão: 

Os trabalhadores que mudaram de funções nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino são maioritariamente os locais. Verifica-se que, em seis dos últimos sete anos, 

a SJM e a MGM apresentam percentagem superior ao total das 

concessionárias/subconcessionárias relativamente à mobilidade dos seus trabalhadores. 

Já a Venetian apresenta uma percentagem inferior à das restantes, no mesmo período. 

Além disso, é de notar que os trabalhadores que mudaram de funções 

representaram entre 1% e 5% do total de trabalhadores em todas as 

concessionárias/subconcessionárias, sendo a maioria trabalhadores locais. Na Melco 

Crown, a percentagem dos trabalhadores locais na situação de mobilidade tem sido 

sempre superior à média apurada no total das concessionárias/subconcessionárias 

durante os últimos sete anos, ao contrário da situação inversa registada na Galaxy, 

SJM, Venetian e Wynn, durante o mesmo período. 
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6.2 Trabalhadores do sector do jogo 

6.2.1  Número de trabalhadores do sector do jogo 

 

TABELA 6 - 13 Trabalhadores do sector do jogo nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números nos finais dos anos de referência. 

 

 

TABELA 6 - 14 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais em 

relação à totalidade dos trabalhadores do sector do jogo e sua respectiva 

distribuição por concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino 

 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 94% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior Inferior 

2009 96% Inferior Superior Superior Inferior Superior Inferior 

2010 97% Inferior Superior Inferior Superior Superior Inferior 

2011 97% Inferior Superior Inferior Superior Superior Inferior 

2012 97% Inferior Superior Superior  Superior Superior Inferior 

2013 96% Inferior Superior Superior Superior Superior Inferior 

2014 96% Inferior Superior Superior Superior Superior Inferior 

 

  



 
Parte VI: Concessionárias/Subconcessionárias da Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar em Casino - 

Número de trabalhadores, fluxos, variações salariais e formação 

 

Parte VI - 158 

 

Conclusão: 

No sector do jogo os trabalhadores locais ocupam uma percentagem superior, 

relativamente aos não residentes. A Melco Crown, SJM e Venetian, em seis dos 

últimos sete anos, registaram trabalhadores locais em percentagem superior à média 

do total das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino, ao contrário do verificado na Galaxy e Wynn. 
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6.2.2  Número de trabalhadores do sector do jogo em cargos gerência ou 

superior 

 

TABELA 6 - 15 Trabalhadores em cargos de gerência ou superior no sector do 

jogo nas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino 

  

Nota: Números nos finais dos anos de referência. 

 

 

TABELA 6 - 16 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores em cargos 

de gerência ou superior e sua respectiva distribuição por 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 69% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2009 89% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2010 92% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2011 92% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2012 94% Inferior Superior Inferior  Superior Inferior Inferior 

2013 93% Inferior Superior Inferior  Superior Inferior Superior 

2014 93% Inferior Superior Inferior Superior Superior Superior 
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Conclusão: 

Nos últimos sete anos os trabalhadores locais em cargos de gerência ou superior 

ocupam uma percentagem relativamente elevada, sendo maior na Melco Crown e 

SJM, ao contrário do registado na Galaxy, que apresenta uma percentagem inferior à 

média das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino, no mesmo período. 

  



 
Parte VI: Concessionárias/Subconcessionárias da Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar em Casino - 

Número de trabalhadores, fluxos, variações salariais e formação 

 

Parte VI - 161 

 

6.2.3  Variações salariais entre trabalhadores do sector do jogo 

 

TABELA 6 - 17 Comparação do aumento salarial dos trabalhadores locais (não 

residentes) em cargos de gerência ou superior por 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

Ano Percentagem média 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 6,0% 

(5,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

2009 1,0% 

(0,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 3,4% 

(2,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 5,8% 

(5,5%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

2012 6,1% 

(6,6%) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 6,5% 

(8,2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 7,7% 

(7,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

TABELA 6 - 18 Comparação do aumento salarial dos trabalhadores locais (não 

residentes) em cargos abaixo de gerência e sua respectiva distribuição por 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

Ano 
Percentagem média Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 5,3% 

(5,5%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

2009 1,1% 

(1,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 4,0% 

(4,2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 6,9% 

(5,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

2012 7,6% 

(9,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 7,2% 

(6,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 9,0% 

(7,5%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 
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Conclusão: 

 

Nos últimos anos as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino têm praticado aumentos salariais mais altos do que 

anteriormente, excepto no ano de 2009, em que se registaram aumentos mais baixos. 

Em quatro dos últimos sete anos, os aumentos nos cargos de gerência ou superior 

foram superiores nos trabalhadores locais, relativamente aos atribuídos aos 

trabalhadores não residentes. Quanto aos cargos abaixo de gerência, no mesmo 

período, os aumentos dos trabalhadores locais foram inferiores aos dos trabalhadores 

não residentes. 

A análise comparativa da evolução salarial por 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino revelou que os trabalhadores da MGM em cargos de gerência ou superior 

gozaram de aumentos salariais superiores à média das 

concessionárias/subconcessionárias ao longo dos últimos sete anos, ao contrário dos 

trabalhadores da Galaxy e da SJM, cujos aumentos salariais foram mais baixos. Por 

outro lado, no que concerne aos trabalhadores em cargos abaixo de gerência, 

verifica-se que os da Melco Crown beneficiaram de aumentos mais elevados no 

período em questão, ao contrário do que se verificou na Galaxy, cujos aumentos 

ficaram sempre abaixo da média registada nas restantes 

concessionárias/subconcessionárias durante o mesmo período. 
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6.2.4  Promoção dos trabalhadores do sector do jogo 

 

TABELA 6 - 19 Trabalhadores do sector do jogo promovidos 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

 

TABELA 6 - 20 Comparação entre totalidade dos trabalhadores locais 

promovidos em relação à totalidade dos trabalhadores do sector do jogo 

promovidos 

Ano 
Percentagem 

total 

Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy 
Melco 

Crown 
MGM SJM Venetian Wynn 

2008 94% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 

2009 96% Superior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2010 96% Inferior Superior Superior Superior Inferior Inferior 

2011 97% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2012 95% Inferior Superior Inferior Superior Superior Inferior 

2013 94% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2014 96% Inferior Inferior Superior Superior Superior Inferior 
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TABELA 6 - 21 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais (não 

residentes) e sua respectiva distribuição por concessionária/subconcessionária da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino promovidos em relação à 

totalidade dos trabalhadores dos sectores do jogo promovidos 

Ano 
Percentagem total Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 6% 

(6%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

 Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

2009 4% 

(5%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

2010 6% 

(9%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

2011 7% 

(6 %) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

2012 8% 

(12%) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 5% 

(7%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

2014 8% 

(8%) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

Conclusão: 

Nos últimos sete anos verifica-se que a percentagem total dos trabalhadores 

locais que foram promovidos, relativamente à totalidade dos trabalhadores 

promovidos no sector do jogo foi superior na SJM, sendo inferior na Galaxy e Wynn 

em seis daqueles sete anos. 

 

A percentagem dos trabalhadores promovidos no sector do jogo representa entre 

3% e 12% da totalidade dos trabalhadores das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, verificando-se, em apenas num dos 

últimos sete anos, uma percentagem superior de trabalhadores locais promovidos, 

relativamente aos trabalhadores não residentes. A Galaxy e a Melco Crown 

apresentaram uma taxa de trabalhadores locais promovidos superior à média das 

restantes, ao invés da SJM.,que apresenta uma taxa inferior em seis desses sete anos. 
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6.2.5  Mobilidade horizontal dos trabalhadores do sector do jogo 

 

TABELA 6 - 22 Trabalhadores do sector do jogo que mudaram de funções nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

 

 

TABELA 6 - 23 Comparação entre a percentagem de trabalhadores locais em 

relação à totalidade dos trabalhadores do sector do jogo que mudaram de 

funções e sua respectiva distribuição por concessionária/subconcessionária da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

Ano Percentagem total 

Relação de grandeza face à percentagem total por 

concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 87% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2009 97% Inferior Superior Inferior Superior Superior Superior 

2010 96% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2011 98% Inferior Superior Inferior Superior Superior Superior 

2012 96% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2013 82% Superior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2014 89% Superior Superior Superior Superior Inferior Inferior 
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TABELA 6 - 24 Comparação entre a percentagem em cada operadora de jogo e a 

percentagem no total das seis operadoras, no que diz respeito aos trabalhadores 

locais (não residentes) da área do jogo que mudaram da área de trabalho 

Ano 

Percentagem no total 

das seis operadoras de 

jogo 

Percentagem em cada operadora de jogo relativamente à percentagem indicada 

na coluna esquerda 

Galaxy 
Melco 

Crown 
MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
2% 

(4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2009 
3% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 
2% 

(2%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 
1% 

(1 %) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2012 
1% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
1% 

(8%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 
1% 

(3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parênteses dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

Conclusão: 

A maioria dos trabalhadores das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino que mudaram de funções são locais. 

Nos últimos sete anos a percentagem de trabalhadores locais que mudaram de funções 

foi superior na SJM e Melco Crown, relativamente à totalidade de trabalhadores que 

mudaram de funções, ao contrário do que se verificou na Galaxy e Venetian, que 

registaram percentagens abaixo das restantes concessionárias/subconcessionárias em 5 

dos sete anos em análise. 

Os trabalhadores que mudaram de funções representaram entre 1% e 8% do 

total de trabalhadores em todas as concessionárias/subconcessionárias. Na Melco 

Crown, a percentagem dos trabalhadores na situação de mobilidade tem sido sempre 

superior à média apurada no total das concessionárias/subconcessionárias durante os 

últimos sete anos, ao contrário da situação inversa registada na Galaxy, SJM, Venetian 

e Wynn, durante o mesmo período. 
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6.3 Trabalhadores de actividades correlativas não jogo 

6.3.1  Número de trabalhadores de actividades correlativas não jogo 

 

TABELA 6 - 25 Trabalhadores das actividades correlativas não jogo nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números nos finais dos anos de referência. 

 

TABELA 6 - 26 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais e os 

trabalhadores das actividades correlativas não jogo e sua respectiva distribuição 

por concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 57% Superior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

2009 65% Superior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

2010 67% Superior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2011 63% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Inferior 

2012 56% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2013 53% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

2014 52% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
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Conclusão: 

As concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino empregam um número ligeiramente superior de trabalhadores locais, 

relativamente aos não residentes, nas actividades correlativas não jogo. 

Em 2014, a Galaxy, MGM e Venetian registaram um número mais elevado de 

trabalhadores não residentes do que de trabalhadores locais. Nos últimos sete anos a 

Melco Crown e a SJM registaram um maior número de trabalhadores locais nas 

actividades correlativas não jogo, relativamente à totalidade dos trabalhadores dessas 

actividades, ao contrário da Venetian, com valores abaixo dos verificados nas 

restantes, no mesmo período. 
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6.3.2  Número de trabalhadores de actividades correlativas não jogo em cargos 

de gerência ou superior 

 

TABELA 6 – 27 Trabalhadores das actividades correlativas não jogo nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, em cargos de gerência ou superior 

 

Nota: Números nos finais dos anos de referência. 

 

 

TABELA 6 - 28 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais em 

relação à totalidade dos trabalhadores das actividades correlativas não jogo em 

cargos de gerência ou superior e sua respectiva distribuição por 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 55% Superior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2009 62% Superior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2010 68% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2011 70% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2012 70% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2013 69% Inferior Inferior Superior Superior Inferior Superior 

2014 69% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 
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Conclusão: 

 

Nos últimos sete anos o número de trabalhadores locais em cargos de gerência 

ou superior nas actividades correlativas não jogo foi superior ao número de 

trabalhadores não residentes nos mesmos cargos, em que a MGM, a SJM e a Wynn 

registaram percentagens superiores à média das concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, ao contrário do que se verificou 

na Venetian, que apresentou um número menor em idêntico período. 
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6.3.3  Variações salariais dos trabalhadores das actividades correlativas não 

jogo 

 

TABELA 6 - 29 Comparação entre a média do aumento salarial dos 

trabalhadores locais (não residentes) em cargos de gerência ou superior nas 

actividades correlativas não jogo nas concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

Ano Percentagem média 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
8,3% 

(7,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2009 
0,7% 

(0,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 
4,7% 

(3,2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 
5,2% 

(4,6%) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

2012 
6,4% 

(6,1%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
6,5% 

(6,1%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 
8,3% 

(7,1%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 
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TABELA 6 - 30 Comparação entre a média do aumento salarial dos 
trabalhadores locais (não residentes) em cargos abaixo de gerência ou superior 

nas actividades correlativas não jogo nas concessionárias/subconcessionárias da 
exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

Ano 
Percentagem 

média 

Relação de grandeza face à percentagem total por 

concessionária/subconcessionária 

Galaxy 
Melco 

Crown 
MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
8,0% 

(8,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2009 
0,8% 

(0,8%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 
4,3% 

(4,4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 
6,7% 

(7,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2012 
8,1% 

(8,5%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
6,8% 

(6,7%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 
8,6% 

(8,3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 
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Conclusão: 

Nos últimos anos as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino têm praticado, nas actividades correlativas não jogo, 

aumentos salariais mais altos do que anteriormente, excepto em 2009, em que se 

registaram aumentos mais baixos. Nos últimos sete anos, os aumentos nos cargos de 

gerência ou superior foram superiores nos trabalhadores locais, relativamente aos 

atribuídos aos trabalhadores não residentes. Quanto aos cargos abaixo de gerência, no 

mesmo período, os aumentos dos trabalhadores locais foram inferiores aos dos 

trabalhadores não residentes 

Nos últimos sete anos, os trabalhadores da MGM em cargos de gerência ou 

superior gozaram de aumentos salariais superiores à média das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino. No mesmo período verifica-se que na Melco Crown foram os trabalhadores 

em cargos abaixo de gerência os que tiveram aumentos mais altos, ao contrário da 

Galaxy, que registou aumentos inferiores à média das 

concessionárias/subconcessionárias para estes trabalhadores. 
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6.3.4  Promoção dos trabalhadores das actividades correlativas não jogo 

 

TABELA 6 - 31 Trabalhadores das actividades correlativas não jogo promovidos 

nas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

 

 

TABELA 6 - 32 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais em 

relação à totalidade dos trabalhadores das actividades correlativas não jogo 

promovidos e sua respectiva distribuição por concessionária/subconcessionária 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 69% Superior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

2009 75% Superior Inferior Inferior Superior Inferior Superior 

2010 68% Superior Superior Superior Inferior Inferior Superior 

2011 68% Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

2012 61% Inferior Superior Inferior Superior Superior Superior 

2013 64% Inferior Superior Inferior Superior Superior Inferior 

2014 66% Inferior Superior Inferior Superior Superior Superior 
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TABELA 6 - 33 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais (não 

residentes) das actividades correlativas não jogo e sua respectiva distribuição por 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
9% 

(5%) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2009 
5% 

(3%) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

2010 
10% 

(9%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 
9% 

(8%) 

Superior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2012 
9% 

(7%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
9% 

(6%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Superior) 

2014 
12% 

(6%) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parênteses dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

Conclusão: 

A maioria dos trabalhadores promovidos nas actividades correlativas não jogo 

em todas as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino é local. É possível constatar que em seis dos últimos sete anos a Melco 

Crown, a SJM e a Wynn apresentam percentagens superiores à da total das 

concessionárias/subconcessionárias, situação inversa à verificada na MGM durante o 

mesmo período. 

A taxa de trabalhadores promovidos nas concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino varia entre 3% e 12%, relativamente 

à totalidade dos seus trabalhadores, com vantagem para os trabalhadores locais. Nos 

últimos sete anos, os trabalhadores locais promovidos pela Galaxy foram em 

percentagem inferior relativamente à da totalidade das 

concessionárias/subconcessionárias, ao contrário da Wynn, que registou sempre uma 

percentagem abaixo da total das concessionárias/subconcessionárias, no mesmo 

período. 
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6.3.5  Mobilidade horizontal dos trabalhadores de actividades correlativas não 

jogo 

 

TABELA 6 - 34 Trabalhadores das actividades correlativas não jogo que 

mudaram de funções nas concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

 

 

TABELA 6 - 35 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais em 

relação à totalidade dos trabalhadores das actividades correlativas não jogo que 

mudaram de funções nas concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 62% Inferior Superior Superior Superior Inferior Inferior 

2009 71% Inferior Superior Superior Superior Inferior Superior 

2010 71% Inferior Superior Superior Superior Inferior Inferior 

2011 73% Inferior Inferior Superior Inferior Inferior Superior 

2012 71% Superior Inferior Superior Superior Inferior Inferior 

2013 70% Inferior Inferior Superior Superior Inferior Superior 

2014 75% Superior Inferior Superior Superior Inferior Superior 
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TABELA 6 - 36 Comparação entre a percentagem dos trabalhadores locais (não 

residentes) das actividades correlativas não jogo que mudaram de funções e sua 

respectiva distribuição por concessionária/subconcessionária da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino 

Ano Percentagem total 
Relação de grandeza face à percentagem total por concessionária/subconcessionária 

Galaxy Melco Crown MGM SJM Venetian Wynn 

2008 
5% 

(4%) 

Inferior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2009 
5% 

(4%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2010 
6% 

(5%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2011 
6% 

(3%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2012 
4% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2013 
4% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

2014 
5% 

(2%) 

Inferior 

(Inferior) 

Superior 

(Superior) 

Superior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Inferior 

(Inferior) 

Nota: Os números entre parêntesis dizem respeito aos trabalhadores não residentes. 

 

Conclusão: 

A maioria dos trabalhadores das actividades correlativas não jogo das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino que mudaram de funções é local. Nos últimos sete anos, a percentagem de 

trabalhadores locais das actividades correlativas não jogo que mudaram de funções foi 

superior na MGM, relativamente à totalidade de trabalhadores que mudaram de 

funções nas concessionárias/subconcessionárias, ao contrário no que se verificou na 

Wynn, que registou percentagens abaixo das restantes, no mesmo período. 

Os trabalhadores que mudaram de funções nas actividades correlativas não jogo 

representaram entre 1% e 8% do total de trabalhadores das 

concessionárias/subconcessionárias. Nos últimos sete anos a Melco Crown registou 

uma percentagem superior à média apurada no total das 

concessionárias/subconcessionárias, ao contrário da situação inversa registada na 

Galaxy, SJM, Venetian e Wynn, durante o mesmo período. 
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6.4 Formação 

6.4.1  Cursos de formação 

TABELA 6 - 37 Cursos de formação organizados pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

Percentagem mais elevada 

 

 

Conclusão: 

Neste relatório, os dados sobre os cursos de formação são calculados de acordo 

com o número efectivo de cursos realizados. As concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino têm vindo a desenvolver cada 

vez mais acções de formação, com a Melco Crown e a Wynn a registarem o maior 

número de cursos realizados. A Galaxy e a Wynn têm-se focado particularmente na 

formação do atendimento aos clientes, enquanto que a Melco Crown e a Venetian 

prestaram especial atenção à parte técnica. Os cursos de formação organizados pela 

MGM são sobretudo os de formação inicial (classificada como “Outros” na tabela). Já 

a SJM, em anos passados vocacionou os seus cursos de formação essencialmente à 

parte técnica, tendo passado a focar-se na formação inicial nos últimos anos. 
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6.4.2  Número de participantes nos cursos de formação 

 

TABELA 6 - 38 Número de participantes em cursos de formação organizados 

pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino 

 

Nota: Números até aos finais dos anos em causa 

Percentagem mais elevada 

 

Conclusão: 

Nos últimos anos registou-se um aumento significativo da participação dos 

trabalhadores nos cursos de formação organizados pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino. A frequência dos cursos aumentou de 251 560 pessoas em 2013 para 315 950 

pessoas em 2014, representando um acréscimo de 25,6%. 

Verifica-se que os trabalhadores da Galaxy foram os que mais participaram em 

acções de formação relacionadas com o atendimento a clientes, enquanto que os da 

Melco Crown, que anteriormente participavam sobretudo em cursos de outros tipos, 

passaram, nos últimos anos, a concentrar-se mais na formação técnica. Na MGM e na 

Venetian, os cursos que contaram com mais participantes foram os de formação inicial. 

Relativamente aos trabalhadores da SJM, variaram nos cursos de formação em que 

participaram, enquanto que os trabalhadores da Wynn preferiram os cursos de 

formação inicial e os de outros tipos. 
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6.5 Conclusão final 

Todas as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino têm adoptado medidas que visam incentivar a promoção e a 

mobilidade horizontal dos seus trabalhadores, mas com resultados distintos em função 

dos objectivos definidos por cada uma delas. 
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Em 2002, a liberalização do sector do jogo pelo Governo da RAEM, teve por 

objecto atrair novos investimentos e modelos de exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino, assim como o desenvolvimento de outras actividades correlativas não 

jogo. O sucesso da liberalização do jogo tem despertado na sociedade a consciência 

relativamente aos problemas socioeconómicos e ambientais, tendo como 

consequência uma matriz mais acentuada das reivindicações por parte da comunidade 

local quanto à assunção das responsabilidades sociais pelas 

concessionárias/subconcessionárias. O crescimento do sector do jogo permitiu 

igualmente às concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna 

ou azar recorrerem ao financiamento das suas operações através da cotação em bolsa. 

É entendimento comum, por parte dos investidores institucionais das bolsas de valores, 

que as actividades desenvolvidas pelas sociedades cotadas têm impactos a nível social 

e ambiental, pelo que a governança corporativa das mesmas deve acautelar de forma 

diligente as suas responsabilidades sociais e empresariais, sujeitando-se ao 

cumprimento das directrizes sobre responsabilidade social emitidas a esse respeito, 

nomeadamente divulgando e publicando relatórios sobre as responsabilidades por elas 

assumidas. Assim, o cumprimento ou não cumprimento, por parte das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino da RAEM, das suas responsabilidades sociais empresariais, constitui um 

aspecto relevante a ter em conta na revisão intercalar do sector do jogo. 

Atendendo aos diferentes padrões adoptados nos diferentes países para a 

avaliação das responsabilidades sociais que as empresas devem assumir, também os 

locais onde as mesmas se situam poderá influenciar as suas responsabilidades sociais. 

Assim, em matéria da avaliação do cumprimento das responsabilidades sociais pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino da RAEM, serão consideradas, em primeiro lugar, as reivindicações da 

sociedade local, designadamente em matéria de transporte, alojamento disponibilizado 

aos trabalhadores não residentes, apoio às PME, implementação das medidas de 

aquisição de bens e serviços locais e desenvolvimento das actividades correlativas não 

jogo. No âmbito das directrizes de avaliação geralmente utilizadas na comunidade 

internacional, nomeadamente o ISO26000: 2010 (Directrizes Sobre Responsabilidade 

Social) e as instruções G4, emitidas pelo Gobal Reporting Initiative (GRI), o Grupo 

de Estudo Temático optou por dois temas, com base nos quais efectuou uma avaliação 

do cumprimento das responsabilidades sociais empresariais pelas 
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concessionárias/subconcessionárias. São eles: questões sobre os frequentadores e 

participação e desenvolvimento nas iniciativas comunitárias. 

Nesta perspectiva, o Grupo de Estudo Temático elaborou, em forma de 

questionário, um conjunto de questões para avaliação pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, tendo colhido as suas respostas por intermédio da DICJ
1
. Dos resultados do 

inquérito, dados de conhecimento público e outros dados fornecidos por serviços 

públicos, o Grupo de Estudo Temático efectuou uma síntese das questões e 

reivindicações relacionadas com os dois temas seleccionados, tendo por base as 

respostas às seguintes questões relevantes: “Dispõe ou não de políticas, medidas e 

planos de responsabilidade social empresarial?” e “Tem ou não executado as 

referidas medidas?”. 

De acordo com os resultados da avaliação efectuada, sabe-se que, relativamente 

às reivindicações da sociedade local e aos temas supracitados, as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino da RAEM dispõem de políticas, medidas e planos de responsabilidade social 

empresarial, tendo executado as referidas medidas, podendo concluir-se que têm 

assumido, em certa medida, as suas responsabilidades sociais empresariais. 

A longo prazo é indispensável a definição de critérios de avaliação da 

responsabilidade social empresarial, tendo em conta a conjuntura socioeconómica 

local, respondendo às perspectivas dos diversos sectores, podendo tomar-se como 

referência os padrões de avaliação geralmente reconhecidos na comunidade 

internacional e definir as modalidades de recolha e de revelação dos dados sobre a 

responsabilidade social empresarial de acordo com standards internacionais. 

  

                                                      
1
 Fonte: DICJ, baseado nas respostas dadas pelas concessionárias/subconcessionárias ao inquérito. 
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7.1 Principais temas em discussão pela sociedade  

O rápido desenvolvimento do sector do jogo teve grande impacto na 

distribuição e utilização dos recursos escassos da RAEM, pelo que os diversos 

sectores sociais têm dedicado muita atenção a esta matéria. Entre os temas mais 

debatidos pela comunidade incluem-se o transporte, alojamento, espaço de 

desenvolvimento para as PME, a participação do sector do jogo no desenvolvimento 

dos sectores comercial e industrial, bem como o desenvolvimento de actividades 

correlativas não jogo, etc. Assim, este capítulo dedica-se aos problemas essenciais 

para os quais a sociedade reclama maiores esforços e apoio por parte das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino (vide Tabela 7-1). Neste contexto, o Grupo de Estudo Temático efectuou, por 

intermédio da DICJ, um questionário às concessionárias/subconcessionárias, a fim de 

avaliar os esforços por elas desenvolvidos na resolução destes problemas. As Tabelas 

7-2 a 7-8 constituem uma síntese desses resultados. 
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TABELA 7 - 1 Responsabilidade social das empresas - temas actuais e questões 
específicas a ponderar 

 

Temas actuais 
Questões efectuadas pelo Grupo de Estudo 

Temático 

Disponibilização de transporte aos 

trabalhadores não residentes 

Questão – A empresa fornece serviços de 

transporte de e para o local de trabalho aos 

trabalhadores não residentes? Em caso 

afirmativo, por favor especifique. 

Disponibilização de alojamento aos 

trabalhadores não residentes 

Questão - A empresa assegura alojamento aos 

trabalhadores não residentes? Em caso 

afirmativo, por favor especifique. 

Políticas de apoio às pequenas e 

médias empresas locais 

Questão - A empresa dispõe de políticas de 

apoio às pequenas e médias empresas locais? 

Em caso afirmativo, por favor especifique. 

Medidas para a aquisição de bens e 

serviços locais 

Questão - A empresa tem implementado 

medidas de aquisição de bens e serviços 

locais? (excluindo obras/projectos de 

manutenção e/ou equipamentos de jogos) 

Actividades correlativas não jogo 

que se pretendem desenvolver  

Questão – Enumere as actividades correlativas 

não jogo que se pretendem desenvolver. 

 

7.1.1  Serviços de transporte disponibilizados pelas concessionárias / 

subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino aos seus 

trabalhadores não residentes 

De acordo com dados da DSEC, existem actualmente na RAEM mais de 240 

000 veículos
2
, constituindo um novo recorde que causou, evidentemente, uma pressão 

no trânsito local, agravado pelo aumento crescente da população, o que tem gerado 

conflitos entre residentes e trabalhadores não residentes no uso dos transportes 

públicos, sobretudo nas horas de ponta. Por outro lado, dado o elevado número de 

trabalhadores não residentes domiciliados Zhuhai, existe uma sobrecarga do Posto 

Fronteiriço de Gongbei / Portas do Cerco, principalmente ao início da manhã cedo e 

                                                      
2
 Dados até Junho de 2015, de 12 de Agosto de 2015 da DSEC - Base de dados estatísticos Indicadores - Veículos matriculados 

(http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx?keyIndicatorID=31).  

http://www.dsec.gov.mo/TimeSeriesDatabase.aspx?keyIndicatorID=31
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fim da tarde. Assim, há na comunidade quem defenda que as 

concessionárias/subconcessionárias devem assegurar o transporte de e para o local de 

trabalho aos seus trabalhadores não residentes através do Posto Fronteiriço da ponte 

Flor de Lótus, a fim de aliviar o afluxo nos transportes públicos locais. As respostas 

das concessionárias/subconcessionárias questionário constam da Tabela 7-2. 

Das respostas das concessionárias/subconcessionárias ao questionário, 

conclui-se que as mesmas disponibilizam o serviço de transporte aos seus 

trabalhadores (vide Tabela 7-2 sobre as carreiras especiais de ligação entre os postos 

fronteiriços e o local de trabalho a favor aos trabalhadores não residentes), com 

diferentes itinerários e planeados em conformidade com as necessidades. O serviço 

dos “shuttle-bus” disponibilizado pelas concessionárias/subconcessionárias aos seus 

trabalhadores aliviou os transportes públicos locais, pelo que pode afimar-se que as 

concessionárias/subconcessionárias assumiram as suas responsabilidades sociais. 

Em relação às exigências feitas pelo Governo às 

concessionárias/subconcessionárias sobre a disponibilização de transporte de e para o 

local de trabalho aos seus trabalhadores que se alojam no interior da RPC, através do 

posto fronteiriço da ponte Flor de Lótus, a SJM e a Wynn
3
, responderam que já 

disponibilizam o mesmo serviço de transporte. 

                                                      
3
 Notícia do jornal Diário de Macau de 18 de Agosto de 2015, A10, Economia – “as concessionárias/subconcessionárias disponibilizam 

diariamente aos seus trabalhadores não residentes, de manhã cedo e ao entardecer, um total de 85 viagens de ida e volta entre o posto 

fronteiriço da ponte Flor de Lótus e o local de trabalho na RAEM, sendo transportados cerca de 2700 trabalhadores por dia.” 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/Wynn/index.html
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TABELA 7 - 2 Transporte dos trabalhadores não residentes entre os postos fronteiriços e os locais de trabalho pelas 
concessionárias/subconcessionárias – em execução 

 

NA: É impossível efectuar uma avaliação, dada a falta das respectivas informações.  

 

Concessioná

rias/subconc

essionárias 

Sumário elaborado pelo Grupo de Estudo Temático (com base na análise das informações fornecidas pelas 

concessionárias/subconcessionárias e outras informações) 

Resumo do Grupo 

Dispõe ou não de 

políticas, medidas 

e planos 
respeitantes?  

Implementou ou 

não as referidas 

medidas? 

SJM 
 Desde 2 de Maio de 2015 disponibiliza aos trabalhadores da construção o transporte entre a estação 

ferroviária interurbana de Gongbei e o estaleiro da construção do Lisboa Palace, através do posto 

fronteiriço da ponte Flor de Lótus. 

Sim Sim 

Wynn 
 Desde 4 de Maio de 2015 disponibiliza “shuttle-bus” aos trabalhadores da construção alojados no 

interior da RPC, para transporte entre o fronteiriço da ponte Flor de Lótus e o estaleiro da construção 

do Wynn Palace. 

Sim Sim 

Galaxy 
 Não forneceu informações específicas sobre o serviço em questão.  NA NA 

Venetian 
 Disponibiliza aos trabalhadores da construção o transporte de e para o local de trabalho, incluindo os 

postos fronteiriços. 
NA NA 

MGM 
 Não forneceu informações específicas sobre o serviço em questão. NA NA 

Melco 

Crown 
 Disponibiliza “shuttle-bus” aos trabalhadores entre o posto fronteiriço das Portas de Cerco, o bairro 

Fai Chi Kei e o City of Dreams. 

 Desde Dezembro de 2014, os percursos dos “shuttle-bus” para transporte de trabalhadores foram 

estendidos até à entrada do Parque Industrial Transfronteiriço, sito na Ilha Verde. 

Sim Sim 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
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7.1.2  Número de veículos utilizados pelas concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar 

Com o objectivo de atrair mais visitantes aos casinos e actividades correlativas 

não jogo, as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino disponibilizam um número considerável de veículos para o transporte 

de turistas e residentes, serviços entre os postos fronteiriços e os seus complexos 

turísticos. Estes veículos circulam incessantemente nas ruas, constituindo uma 

sobrecarga no trânsito e no ambiente. Neste capítulo efectua-se um ponto de situação 

dos veículos utilizados pelas concessionárias/subconcessionárias. 

 

7.1.2.1 Número de veículos utilizados por conta própria 

Número de veículos utilizados por conta própria 

O número dos veículos utilizados, por conta própria, pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino tem aumentado continuamente, possuindo todas elas veículos com 7 lugares ou 

menos. A Galaxy, a Melco Crown, a SJM e a Venetian possuem veículos de 8 a 24 

lugares, contando as duas últimas mais veículos desta dimensão. Apenas a SJM e a 

Venetian possuem veículos próprios com 25 lugares ou mais. 

 

TABELA 7 - 3 Veículos utilizados por conta própria pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino 

 

Nota: Números nos finais dos anos de referência  

 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html


 
Parte VII: Concessionárias / Subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em

 casino – responsabilidade social das empresas das concessionárias/ subconcessionárias 

 

Parte VII - 191 

 

Número de veículos contratados a terceiros 

Regista-se um aumento constante do número de veículos contratados a terceiros 

pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino (não dispondo de dados da Wynn sobre esta matéria), tendo a maioria deles 

25 lugares ou mais. As cinco concessionárias/subconcessionárias possuem veículos 

desta dimensão. Apenas a Galaxy e a SJM contratam a terceiros veículos com 8 a 24 

lugares, enquanto que somente a Melco Crown e a SJM contratam a terceiros veículos 

com 7 lugares ou menos. 

 

TABELA 7 - 4 Utilização de veículos contratados a terceiros pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 

em casino 

 
Nota: Dados da Galaxy, Melco Crown, MGM, SJM e Venetian. Não há dados sobre esta matéria em relação à Wynn. 

A Venetian não tem dados sobre veículos com 7 lugares ou menos no período entre 2010 e 2014.  

Números nos finais dos anos de referência  

 

  

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
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7.1.3  Alojamento disponibilizado pelas concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino aos seus trabalhadores não 

residentes 

Nos últimos trimestres o sector do jogo da RAEM entrou numa fase de 

reestruturação, assistindo-se a alguns rumores sobre a falência de salas VIP. Porém, 

mantém-se a procura de trabalhadores, tendo-se registado, no 1º trimestre de 2015, 

174 924
4 1

trabalhadores não residentes ao serviço das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino da RAEM. Este número, face a uma população total de 640 700
52

habitantes, 

tem provocado uma enorme procura de fracções habitacionais. Nesta perspectiva, se 

as concessionárias/subconcessionárias optarem por alojar os seus trabalhadores não 

residentes nas regiões vizinhas, como na cidade de Zhuhai, esta opção mitiga o efeito 

do excesso de procura de fracções habitacionais na RAEM e consequentemente 

contribuirá para uma diminuição dos preços das rendas. Vide Tabela 7-5. 

 

  

                                                      
4
 Dados das “Estatísticas Demográficas – 1º Trimestre de 2015”, da DSEC, de 11 de Julho de 2015. 

5 Dados das “Estatísticas Demográficas – 1º Trimestre de 2015”, da DSEC, de 11 de Julho de 2015. 
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TABELA 7 - 5 Alojamento disponibilizado pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 
azar em casino aos trabalhadores não residentes – em execução 

NA: É impossível fazer uma avaliação dada a falta das respectivas informações.  

 

Concessio

nárias/sub

concession

árias 

Sumário elaborado pelo Grupo de Estudo Temático (com base na análise das informações fornecidas pelas 

concessionárias/subconcessionárias e outras informações) 

Resumo do Grupo 

Dispõe ou não de 

políticas, medidas e 

planos de 

alojamento nas 

regiões vizinhas?  

Tem ou não 

acções 

implementadas

? 

SJM  Oferece aos trabalhadores não residentes alojamento gratuito ou subsídio de habitação (local do alojamento: RAEM). Não NA 

Wynn 
 Dispõe de um edifício para o alojamento de trabalhadores, dotado de porteiros, instalações recreativas e de primeira 

necessidade, mantendo os trabalhadores alojados em função do género (local do alojamento: RAEM ). 

Não NA 

Galaxy 

 Apoia os trabalhadores não residentes na procura de alojamento adequado. Atribui-lhes um subsídio de residência. Presta 

ainda apoio aos mesmos no que diz respeito ao pagamento das primeiras prestações do alojamento (local de alojamento: 

RAEM e Zhuhai).  

Sim, mas sem 

pormenores 
NA 

Venetian 

 Disponibiliza alojamento temporário aos trabalhadores não residentes recém-chegados (sem informações sobre a 

localização), sendo que todos os trabalhadores não residentes têm direito a um subsídio de residência. Colabora com as 

agências de emprego, na procura de alojamento adequado para os trabalhadores não residentes na RAEM e em Zhuhai. 

 Exige ao empreiteiro principal que assuma a responsabilidade de alojar aos trabalhadores não residentes por si 

contratados. 

NA NA 

MGM 

 Disponibiliza alojamento temporário aos trabalhadores não residentes recém-chegados através da reserva de quartos no 

hotel, dispondo ainda de um grupo específico de recursos humanos para o apoio aos trabalhadores não residentes na 

procura de alojamento (local de alojamento: RAEM). 

Não NA 

Melco 

Crown 

 Disponibiliza alojamento temporário aos trabalhadores não residentes recém-chegados (local de alojamento: RAEM e 

Zhuhai).  

Sim, mas sem 

pormenores 
NA 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
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7.1.4  Promoção de medidas de apoio às pequenas e médias empresas pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino 

De acordo com os dados das respostas ao questionário (vide Tabela 7-6), as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino da RAEM têm focado as suas medidas de apoio às PME locais na aquisição de 

bens e serviços. 

Para o efeito, as concessionárias/subconcessionárias têm tomado a iniciativa de 

convidar as PME locais a participar nos concursos de aquisição de bens e serviços, 

verificando-se que algumas delas têm dado preferência àquelas empresas, no caso de 

existirem condições básicas idênticas. 
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TABELA 7 - 6 Existência ou não de orientações internas para a aquisição de bens e serviços às pequenas e médias empresas 
locais pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

 

                                                      
6
 Foram fornecidos os documentos relativos a casos concretos. 

Concessionárias/sub

concessionárias 

Sumário elaborado pelo Grupo de Estudo Temático (com base na análise das informações 

fornecidas pelas concessionárias/subconcessionárias e outras informações) 

Resumo do grupo 

Dispõe ou não de 

políticas, medidas 

e planos 

respeitantes? 

Tem ou não 

acções 

implementadas? 

SJM 

 Em 2014 foram adquiridos bens e serviços a mais de 1.500 empresas locais, num 

montante total de 2 600 milhões de patacas, o que equivale a 88% do montante 

total de aquisições. Além disso, pagou 9 600 milhões de patacas em serviços 

prestados por terceiros aos casinos. Pretende dar preferência às pequenas e médias 

empresas locais no arrendamento de estabelecimentos de restauração e bebidas na 

extensão do casino Oceanus, cuja reconstrução se encontra a decorrer. 

Sim Sim 

Wynn  Adoptou o Diversity Supplier Policy. Sim NA 

Galaxy 

 Em 2 de Junho de 2015 foram emitidas orientações internas que exigem aos  

departamentos responsáveis pela aquisição de bens e serviços que convidem as 

pequenas e médias empresas locais a participar nos processos de apresentação de 

propostas de preço do fornecimento dos bens e serviços que se pretendem adquirir. 

Dada a necessidade de garantir a imparcialidade e a alta transparência do processo 

de aquisição, não é exigida a definição de uma política específica para as referidas 

empresas. 

Sim Sim 

Venetian 

 Prosseguindo as políticas do Grupo Las Vegas Sands, a Venetian desenvolve 

activamente parcerias com as empresas locais. Pretende-se, através da realização 

periódica de sessões de esclarecimento e de outros meios, ajudar os fornecedores, 

nomeadamente as pequenas e médias empresas locais a conhecerem as políticas 

Sim  Sim
61

 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
http://www.google.pt/url?url=http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/las_vegas_sands_termina_monopolio_de_stanley_ho_em_macau_e_planeia_ipo_de_16638_milhoes.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCxsfz1KPLAhUMopQKHTZqAu4QFggTMAA&usg=AFQjCNGHpH_0aMXI6s1kssN1fl5YyzqBvw
http://www.google.pt/url?url=http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/las_vegas_sands_termina_monopolio_de_stanley_ho_em_macau_e_planeia_ipo_de_16638_milhoes.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCxsfz1KPLAhUMopQKHTZqAu4QFggTMAA&usg=AFQjCNGHpH_0aMXI6s1kssN1fl5YyzqBvw
http://www.google.pt/url?url=http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/las_vegas_sands_termina_monopolio_de_stanley_ho_em_macau_e_planeia_ipo_de_16638_milhoes.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCxsfz1KPLAhUMopQKHTZqAu4QFggTMAA&usg=AFQjCNGHpH_0aMXI6s1kssN1fl5YyzqBvw
http://www.google.pt/url?url=http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/las_vegas_sands_termina_monopolio_de_stanley_ho_em_macau_e_planeia_ipo_de_16638_milhoes.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCxsfz1KPLAhUMopQKHTZqAu4QFggTMAA&usg=AFQjCNGHpH_0aMXI6s1kssN1fl5YyzqBvw
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NA: É impossível fazer uma avaliação dada a falta das respectivas informações. 

orientadoras da Venetian sobre a aquisição, suas necessidades, expectativas e 

critérios para a aquisição de bens e serviços, ética nos negócios, entre outros, no 

sentido de lhes dar apoio no desenvolvimento dos seus negócios. 

MGM 

 Atendendo aos preços, qualidade, funções e abastecimento suficiente, a política de 

aquisição sustentável da MGM (MGM China Sustainable Procurement Policy) 

exige que o pessoal responsável pela aquisição se empenhe em cooperar com os 

fornecedores locais, particularmente com as pequenas e médias empresas, 

estimulando-as a participarem nos concursos para a aquisição de bens e serviços 

pela MGM, explicando-lhes ainda os motivos quando não foram seleccionadas as 

suas propostas, a fim de aumentar as suas oportunidades em futuros concursos. 

Sim Sim 

Melco Crown 

 Convida as pequenas e médias empresas locais a participarem nos processos de 

apresentação de propostas de preços de bens e serviços que se pretendem adquirir, 

estabelecendo parcerias estratégicas com as mesmas, de modo a permitir-lhes 

tomar parte na prestação dos serviços intermediários no caso da aquisição de 

produtos importados por parte da Melco Crown. 

Sim Sim 
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7.1.5  Medidas para a aquisição local de bens e serviços 

Em 2014, 88% dos produtos e serviços (excepto os relacionados com a 

construção civil, decoração, máquinas de jogo, comissões pagas aos intermediários) 

adquiridos pela SJM foram-no a fornecedores locais. Na Venetian, esta situação 

representa um valor de 83%. A Galaxy, a MGM e a Melco Crown adoptaram medidas 

para que os departamentos ou pessoal responsáveis pela aquisição convidem 

fornecedores locais para a participação nos concursos de aquisição, organizando ainda 

sessões de esclarecimento para permitir aos fornecedores locais conhecerem mais 

pormenorizadamente os seus requisitos relativamente aos produtos e serviços 

desejados (vide Tabela 7-7). 

A Sands China (sociedade com participação dominante na Venetian) foi a 

primeira a promover um plano de aquisição direccionado para as empresas locais, em 

cooperação com a Associação Comercial de Macau, em Julho de 

2015.
786

Simultaneamente, a DICJ tem exigido às concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino um reforço gradual da aquisição 

de bens e serviços locais, tendo criado um mecanismo de fiscalização sobre os 

benefícios oferecidos pelas concessionárias/subconcessionárias às empresas locais.
887

 

Porém, a aquisição de bens e serviços pelas concessionárias/subconcessionárias a 

PME locais não constitui uma obrigatoriedade legal, pelo que nesta matéria o 

Governo apenas pode incentivar as concessionárias/subconcessionárias a cumprirem 

as suas responsabilidades sociais.
988

Além disso, a definição pouco clara sobre a 

aquisição de bens e serviços locais coloca em causa a sua viabilidade. Assim, a 

Administração considera que é necessário realizar um estudo científico
1089

 para 

estabelecer uma definição sobre a aquisição de bens e serviços locais. 

                                                      
7
 “A aquisição de bens e serviços locais pelas concessionárias/subconcessionárias contribui para a promoção da diversificação 

adequada da economia”.(30 de Julho de 2015), Diário de Macau, A10 Economia. 
8
 “A Administração ainda não recebeu pedidos para a instalação de casinos em Coloane; é pouco provável que as 

concessionárias/subconcessionárias dêem preferência à aquisição de bens e serviços produzidos em Macau”. (14 de Julho de 2015), 

Jornal San Wa Ou, P01. 
9
 Leong Vai Tac afirmou ter iniciado os trabalhos da revisão do regime jurídico da aquisição de bens e serviços, pretendendo o Governo 

ser o primeiro a adquirir produtos locais. (14 de Julho de 2015), Jornal Va Kio, Notícias de Macau. 
10

 “Um dos indicadores para a revisão intercalar do sector do jogo – proíbe as concessionárias/subconcessionárias a adquirirem bens e 

serviços por interposta pessoa”. (1 de Abril de 2015), Diário de Macau, A10, Economia. 
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TABELA 7 – 7 Aquisição de bens e serviços às pequenas e médias empresas locais pelas concessionárias/subconcessionárias 
da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino 

 

  NA: É impossível fazer uma avaliação dada a falta das respectivas informações.

Concessionária

s/subconcessi

onárias 

Sumário elaborado pelo Grupo de Estudo Temático (com base na análise das informações fornecidas pelas 

concessionárias/subconcessionárias e outras informações) 

Resumo do Grupo 

Dispõe ou não 

de políticas, 

medidas e 

planos 

respeitantes? 

Tem ou não 

acções 

implementadas? 

SJM 
 Em 2014, 88% do total dos bens e serviços (excepto os relacionados com a construção civil, decoração, máquinas 

de jogo, comissões pagas aos intermediários) foram adquiridos a empresas locais. 
Sim Sim 

Wynn  Não foram fornecidas informações sobre esta matéria. NA NA 

Galaxy  Coopera directamente com fornecedores locais, sendo as respectivas medidas revistas periodicamente. Sim NA 

Venetian 

 Em 2014 adquiriu bens e serviços num montante total de 1 570 milhões de patacas, 83% dos quais foram 

adquiridos às pequenas e médias empresas locais. Caso as condições de qualidade, serviço, preço e reputação 

empresarial sejam idênticas, é dada preferência aos serviços e produtos dos fornecedores locais. 

Sim Sim 

MGM 

 Atendendo aos preços, qualidade, funções e abastecimento suficiente, a política de aquisição 

sustentável da MGM (MGM China Sustainable Procurement Policy) exige que o pessoal responsável 

pela aquisição se empenhe em cooperar com os fornecedores locais, particularmente com as pequenas 

e médias empresas, estimulando-as a participarem nos concursos para a aquisição de bens e serviços 

pela MGM. A par disso, a MGM organiza sessões de esclarecimento destinadas às pequenas e médias 

empresas, com vista a promover oportunidades de parceria. Ao tomar uma decisão de compra, são atribuídos 

valores adicionais às propostas das empresas locais. 

Sim Sim 

Melco 

Crown 

 É política da subconcessionária que sejam convidados, na medida do possível, fornecedores locais a participarem 

nos processos de apresentação de propostas de preço sobre bens e serviços que se pretendem adquirir, sempre 

que a situação o permita. A respectiva política já está inserida na guia para o pessoal responsável pela aquisição. 

Sim Sim 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
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7.1.6  Actividades correlativas não jogo a desenvolver 

Com a liberalização da exploração do sector jogo, a RAEM tornou-se uma 

cidade de jogo de referência a nível mundial, com a construção dos grandes 

complexos turísticos, a que se segue uma fase de sedimentação, que exige uma 

diversificação adequada da economia. O crescimento sustentável do sector reclama 

das concessionárias/ subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino a cooperação no desenvolvimento de actividades correlativas não jogo, 

respondendo desta forma igualmente às reivindicações da sociedade. 

Com excepção das instalações já inauguradas pela Galaxy (com a inauguração 

em Maio de 2015 da segunda fase do complexo Galaxy Macau e da Broadway 

Macau), nos próximos dois ou três anos as restantes cinco 

concessionárias/subconcessionárias irão inaugurar novos empreendimentos. Em 

momento oportuno, a subconcessionária Melco Crown deu a conhecer o seu projecto 

Studio City Macau, a inaugurar em 27 de Outubro de 2015, anunciando o 

funcionamento da roda gigante mais alta da Ásia, do simulador dinâmico temático do 

Batman e de um teatro multifunções com capacidade para 5 000 lugares. Acredita-se 

que estas instalações irão proporcionar aos visitantes novas experiências de lazer. 

De igual modo, crê-se que a construção emblemática da réplica da Torre Eiffel 

de Paris, numa escala de 1:2, instalada no complexo “Parisian” da Venetian, 

constituirá um novo elemento de atracção turística. O projecto Wynn Palace, nas 

instalações em construção no COTAI, irá replicar os elementos arquitectónicos da 

Wynn em Las Vegas, nomeadamente o show interactivo de água, esculturas florais, 

entre outros. No complexo da MGM sito no COTAI serão igualmente replicados os 

ambientes arquitectónicos e de luxo existentes em Las Vegas. Por último, o projecto 

Lisboa Palace, da SJM, inclui instalações para convenções e exposições e elementos 

culturais decorativos. 

Nos próximos anos, o desenvolvimento do COTAI será um ponto-chave do 

desenvolvimento da RAEM em direcção à diversificação adequada da sua economia 

no futuro, devendo o Governo envolver-se activamente na construção deste propósito 

estratégico. 
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TABELA 7 - 8 Actividades correlativas não jogo que as 
concessionárias/subconcessionárias de fortuna ou azar em casino pretendem 

desenvolver 

 

Concessionárias/ 

Subconcessio- 

nárias 

Sumário elaborado pelo Grupo de Estudo Temático (com 

base na análise das informações fornecidas pelas 

concessionárias/subconcessionárias e outras informações) 

Resumo do Grupo 

Dispões ou não 
de políticas, 

medidas e 

planos 
respeitantes?  

Tem ou não 
acções 

implementadas? 

SJM 

 Em 2017, será inaugurado o complexo Lisboa 

Palace, em forma de complexo turístico de 

cinco estrelas, compreendendo hotéis, 

restaurantes, estabelecimentos de venda a 

retalho, centro de conferências, bem como 

vários projectos culturais e de diversões. 

 Proceder à reconstrução do Pelota Basca, com 

aumento das actividades correlativas não jogo, 

prevendo ainda a construção de uma praça 

ribeirinha para os residentes e turistas, no 

âmbito da fase III do Resort Ponte 16 que está a 

aguardar a aprovação do Governo. 

Sim Sim 

Wynn 

 Mais de 90% dos projectos do complexo Wynn 

Palace são afectos a actividades correlativas 

não jogo, compreendendo um hotel de 28 

andares, com 1 700 quartos/suites e diversas 

instalações hoteleiras. O maior destaque do 

complexo reside num repuxo de água com uma 

área de 8 hectares, sendo ainda disponibilizados 

teleféricos para transportar visitantes, passando 

pelo repuxo até à localização central do hotel. 

O hotel vai dispor de esculturas florais 

gigantescas conforme as mudanças sazonais. 

Sim Sim 

Galaxy 

 Foi inaugurada a fase II e a Broadway em Maio 

de 2015, o que aumentou significativamente a 

dimensão das actividades correlativas não jogo. 

NA NA 

Venetian 

 No início de 2016 inaugurar-se-á o espectáculo 

de “Monkey King”, no teatro do Sands Cotai 

Central; abertura do parque temático “Planet J” 

no Sands Cotai Central no final de 2015, com 

uma área de 9 000 metros quadrados. Além 

disso, haverá mais componentes de diversões 

familiares, adequadas a adolescentes de 

diferentes faixas etárias. 

 A par disso, serão inaugurados ainda em breve 

dois hotéis e um resort familiar, o complexo 

“Parisian”, réplica da Torre Eiffel em Paris, no 

qual serão instalados estabelecimentos de 

venda a retalho, salas de convenções e 

exposições, teatros, etc. Por outro lado, há 

ainda outros projectos de hotéis e resorts 

integrados para famílias, a aguardar a 

Sim Sim 

http://www.dicj.gov.mo/web/pt/contract/SJM/index.html
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NA:  É impossível fazer uma avaliação dada a falta das respectivas informações. 

 

  

aprovação da Administração. 

MGM 

 No novo complexo sito no COTAI serão 

instalados teatros de grande dimensão, recintos 

para espectáculos artísticos, estabelecimentos 

de restauração de elevado requinte, lojas de 

comércio a retalho, centros de convenções e 

exposições, hotéis (incluindo a introdução do 

design de resort-apartamentos com mansões 

isoladas), piscinas, entre outros. 

Sim Sim 

Melco 

Crown 

 O projecto compreende o desenvolvimento de 

instalações a afectar a actividades correlativas 

não jogo. O Studio City Macau, cuja 

inauguração está prevista para breve em 2015, 

dispõe de várias actividades correlativas não 

jogo, incluindo a roda-gigante mais alta da 

Ásia, do simulador dinâmico temático do 

Batman e de um teatro multifunções com 

capacidade para 5 000 lugares. 

Sim Sim 
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7.2 Questões relativas aos frequentadores dos casinos 

De acordo com as directrizes da Norma Internacional ISO 26000 no âmbito da 

responsabilidade social, as organizações são responsáveis perante os consumidores e 

os clientes quando lhes fornecem qualquer bem ou serviço. Quanto aos temas centrais 

relativos aos frequentadores dos casinos, o Grupo de Estudo Temático baseou-se no 

tratamento das queixas contra as concessionárias/subconcessionárias da exploração de 

jogos de fortuna ou azar em casino, acerca da privacidade dos dados pessoais, 

protecção à saúde e segurança públicas. A tabela a seguir demonstra as questões a ter 

em consideração. 
 

TABELA 7 - 9 Responsabilidade social das empresas – temas centrais 
  

Temas centrais Questões 

Tratamento das queixas dos frequentadores 

Questão I: Dispõem os frequentadores de meios para 

apresentar queixa contra as 

concessionárias/subconcessionárias? 

Protecção dos dados pessoais dos 

frequentadores 

Questão I Existem procedimentos internos da 

concessionárias/subconcessionárias relativos à garantia 

da protecção dos dados pessoais dos frequentadores? 

Protecção da saúde e segurança pública 

Questão I Existem medidas para implementação do 

jogo responsável, nomeadamente o encaminhamento 

dos jogadores problemáticos para centro de 

aconselhamento de jogos problemáticos? 

Questão II Há procedimentos de apoio das 

concessionárias /subconcessionárias nos pedidos de 

auto-exclusão? 

Questão III Quantas ocorrências da entrada de menores 

de 21 anos de idade foram detectadas?  
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7.2.1  Tratamento das queixas 

De acordo com as directrizes do ISO 26000, no âmbito da responsabilidade 

social, as organizações são responsáveis perante os consumidores e os clientes quando 

lhes forneçam qualquer bem ou serviço. Neste sentido, o Grupo de Estudo Temático 

foi procurar conhecer as políticas definidas pelas concessionárias/subconcessionárias 

da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino nesta matéria e sua respectiva 

execução. 

 Conclui-se que todas elas fornecem diversos meios aos clientes para efeitos de 

apresentação de sugestões/queixas, nomeadamente através de via telefónica, 

meios electrónicos, formulários de sugestões, ou ainda directamente junto dos 

funcionários dos casinos. Para além disso, as concessionárias/subconcessionárias 

têm dado respostas e respectivo acompanhamento às sugestões dos clientes 

lançadas nas redes sociais, e.g.: Trip Advisor. A par disso, têm criado vários 

mecanismos destinados ao acompanhamento e aperfeiçoamento dos problemas 

apresentados. 

 Para além das sugestões/queixas apresentadas junto das concessionárias 

/subconcessionárias, acresce a possibilidade de apresentação de sugestões/queixas 

junto da entidade reguladora.  

 Entre 2008 a 2014 foram recebidas, pela DICJ, 308 queixas contra as 

concessionárias/subconcessionárias. (vide tabela 7-10) 

 Das queixas recebidas, 28 foram objecto procedimental, i.e., menos de 10% 

(9,1%) do total de queixas recebidas. As mais visadas pelas queixas apresentadas 

foram a Venetian e a SJM, com 32,1% e 35,7%, respectivamente. Não foi 

instaurado qualquer procedimento quanto às queixas apresentadas contra a MGM. 

 A maioria dos processos instaurados tem por objecto queixas contra pessoal dos 

casinos, referentes a equipamentos de jogo, máquinas de jogo, procedimentos de 

colocação de apostas e pagamento de prémios. (vide tabelas 7 - 11) 
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TABELA 7 - 10 Registo de queixas recebidas pela DICJ contra as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino 

# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período de 2008 a 

2014 

SJM 

1 INCUMPRIMENTO CONTRATUAL                         1 1 

2 MATERIAIS E/OU MÁQUINAS DE JOGO       2 3 3 1 6   1 8 6 5 27 

3 

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE APOSTAS 

E PAGAMENTO DE PRÉMIOS 
1 3 2 5 4 3 4 4 2 2 4 1 6 

23 

4 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS JOGADAS       1   1           4 1 5 

5 PESSOAL 2 1 1 1 1 2 4   2 4 6 7 2 25 

6 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO     2     2   2   1 3     6 

7 SALAS VIP             1 2   1 2 1 1 8 

8 ODDS                 2         2 

9 

LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS 

CASINOS 
          1 1   1       1 

3 

10 SORTEIOS E CONCURSOS           1   2           2 

11 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO 1   4 3   2 1 1 1 2 2 4 1 12 

12 RESTAURAÇÃO                     1   1 2 

13 RUÍDO       1                   0 

14 DEPÓSITO DE BAGAGENS   2       1       3       3 

15 PRÁTICA DE JOGOS ILÍCITOS                       1   1 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período de 2008 a 

2014 

16 PUBLICIDADE              1           1 

17 INSTALAÇÕES AFECTAS AO CASINO 1                     1   1 

Total 5 6 9 13 8 16 12 18 8 14 26 25 19 122 

WYNN 

1 MATERIAIS E/OU MÁQUINAS DE JOGO                   1       1 

2 

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE APOSTAS 

E PAGAMENTO DE PRÉMIOS             1 1   1 1 2 1 7 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS JOGADAS               1           1 

4 PESSOAL               1   1     1 3 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO                         1 1 

6 SALAS VIP                           0 

7 ODDS                           0 

8 

LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS 

CASINOS                           0 

9 SORTEIOS E CONCURSOS                           0 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO         1   1 1     1   1 4 

11 PUBLICIDADE               1           1 

TOTAL 0 0 0 0 1 0 2 5 0 3 2 2 4 18 

GALAXY 

1 MATERIAIS E/OU MÁQUINAS DE JOGO         1 1         2 1   3 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período de 2008 a 

2014 

2 

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE APOSTAS 

E PAGAMENTO DE PRÉMIOS         3   2 2     2 3 2 11 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS JOGADAS         1             2 1 3 

4 PESSOAL         2 1       1   2 3 6 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO                   1 1 2 6 10 

6 SALA VIP                           0 

7 ODDS                         2 2 

8 

LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS 

CASINOS                   1   1   2 

9 SORTEIOS E CONCURSOS             1       1   1 3 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO             1         1   2 

11 TESOURARIA                         1 1 

12 PUBLICIDADES               1           1 

TOTAL 0 0 0 0 7 2 4 3 0 3 6 12 16 44 

VENETIAN 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO       1 2 1 1 3   1 4 3 1 13 

2 

PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE APOSTAS E 

PAGAMENTO DE PRÉMIOS     6 2 1 6 3 2 2 3 2 3 2 17 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS JOGADAS                 2 1 2 4 1 10 

4 PESSOAL         1 1 6   2 3   3 1 15 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO               1 2   2 1 1 7 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período de 2008 a 

2014 

6 SALAS VIP                       2 1 3 

7 ODDS                           0 

8 LESÕES OCORRIDAS DENTRO DO CASINO           1     1     1 3 5 

9 SORTEIOS E/OU CONCURSOS             2       1     3 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO     1 1 2   2 1   1   1   5 

11 QUESTÕES LABORAIS                     1     1 

12 RUÍDO               1           1 

13 INFRACÇÃO À PROIBIÇÃO DO USO DO TABACO                       1   1 

14 PUBLICIDADE               1           1 

TOTAL 0 0 7 4 6 9 14 9 9 9 12 19 10 82 

MGM 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO               3 2 1     2 8 

2 

PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE APOSTAS E 

PAGAMENTO DE PRÉMIOS                   2 2 1 1 6 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS JOGADAS                   1       1 

4 PESSOAL                 1 1 1 1   4 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO                       1   1 

6 SALAS VIP                           0 

7 ODDS                           0 

8 LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS                           0 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período de 2008 a 

2014 

CASINOS 

9 SORTEIOS E CONCURSOS                   1 1     2 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO               1   2       3 

11 TESOURARIA                         1 1 

12 PUBLICIDADES               1           1 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 4 3 4 27 

MELCO CROWN 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO                     1     1 

2 

PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE APOSTAS E 

PAGAMENTO DE PRÉMIOS               2     1 1 1 5 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS JOGADAS                           0 

4 PESSOAL                   2   2   4 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO             1       1     2 

6 SALAS VIP                           0 

7 ODDS                 1         1 

8 

LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS 

CASINOS                           0 

9 SORTEIOS E CONCURSOS             1             1 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO                           0 

11 PUBLICIDADES               1           1 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período de 2008 a 

2014 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 3 3 1 15 

NA INDÚSTRIA 

TOTAL 5 6 16 17 22 27 34 43 21 39 53 64 54 308 

Fonte: DICJ 
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TABELA 7 - 11 Registo de queixas recebidas pela DICJ contra as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino que determinaram a instauração de processos 

# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período 

de 2008 a 2014 

SJM 

1 INCUMPRIMENTO CONTRATUAL              0 

2 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO    1    4      4 

3 

PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE APOSTAS E PAGAMENTO DE 

PRÉMIOS 1 2            0 

4 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DAS JOGADAS              0 

5 PESSOAL 1 1  1 1 1 1      1 2 

6 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO      1        0 

7 SALAS VIP       1      1 2 

8 ODDS              0 

9 LESÕES CORPORAIS DENTRO DOS CASINOS      1 1       1 

10 SORTEIOS E CONCURSOS              0 

11 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO              0 

12 RESTAURAÇÃO              0 

13 RUÍDO              0 

14 DEPÓSITO DE BAGAGENS  2           1 1 

15 PRÁTICA DE JOGOS ILÍCITOS              0 

16 PUBLICIDADE              0 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período 

de 2008 a 2014 

17 INSTALAÇÕES AFECTAS AOS CASINOS              0 

TOTAL 2 5 0 2 1 3 3 4 0 0 0 0 3 10 

WYNN 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO          1    1 

2 

PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE APOSTAS E PAGAMENTO DE 

PRÉMIOS       1      1 2 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DAS JOGADAS              0 

4 PESSOAL              0 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO              0 

6 SALAS VIP              0 

7 ODDS              0 

8 LESÕES CORPORAIS DENTRO DO CASINO              0 

9 SORTEIOS E CONCURSOS              0 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO       1       1 

11 PUBLICIDADES              0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4 

GALAXY 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO              0 

2 

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE APOSTAS E PAGAMENTO 

DE PRÉMIOS             1 1 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período 

de 2008 a 2014 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DAS JOGADAS              0 

4 PESSOAL     1       1  1 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO              0 

6 SALAS VIP              0 

7 ODDS              0 

8 LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DO CASINO              0 

9 SORTEIOS E CONCURSOS              0 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO              0 

11 TESOURARIA              0 

12 PUBLICIDADES              0 

TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

VENITIAN 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO     1         0 

2 

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE APOSTAS E PAGAMENTO 

DE PRÉMIOS    1  2       1 1 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DAS JOGADAS              0 

4 PESSOAL     1 1 1  1     2 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO         1     1 

6 SALAS VIP             1 1 

7 ODDS              0 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período 

de 2008 a 2014 

8 LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS CASINOS      1      1 1 2 

9 SORTEIOS E CONCURSOS              0 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO        1  1    2 

11 QUESTÕES LABORAIS              0 

12 RUÍDO              0 

13 INFRACÇÃO À PROIBIÇÃO DO USO DO TABACO              0 

14 PUBLICIDADES              0 

TOTAL 0 0 0 1 2 4 1 1 2 1 0 1 3 9 

MGM 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO              0 

2 

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE APOSTAS E PAGAMENTO 

DE PRÉMIOS              0 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DAS JOGADAS              0 

4 PESSOAL              0 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO              0 

6 SALAS VIP              0 

7 ODDS              0 

8 LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS CASINOS              0 

9 SORTEIOS E CONCURSOS              0 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO              0 
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# TIPO DE QUEIXAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total no período 

de 2008 a 2014 

11 TESOURARIA              0 

12 PUBLICIDADES              0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MELCO 

1 MATERIAIS DE JOGO E/OU MÁQUINAS DE JOGO              0 

2 

PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE APOSTAS E PAGAMENTO 

DE PRÉMIOS            1  1 

3 MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DAS JOGADAS              0 

4 PESSOAL          1    1 

5 ADESÃO AOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO              0 

6 SALAS VIP              0 

7 ODDS         1     1 

8 LESÕES CORPORAIS OCORRIDAS DENTRO DOS CASINOS              0 

9 SORTEIOS E CONCURSOS              0 

10 ORDENS DE SEGURANÇA DO CASINO              0 

11 PUBLICIDADES              0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 

NA INDÚSTRIA 

TOTAL 2 5 0 3 4 7 6 5 3 3 0 3 8 28 

Fonte: DICJ
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7.2.2  Protecção e privacidade dos dados pessoais 

De acordo com as directrizes do ISO 26000 no âmbito da responsabilidade social, a protecção e privacidade dos dados pessoais 

dos frequentadores consiste em garantir a privacidade dos dados pessoais dos frequentadores na sua recolha, tratamento, conservação 

e transmissão. Neste sentido, o Grupo de Estudo Temático avaliou os sistemas de protecção dos dados pessoais existentes nas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. 

 

TABELA 7 - 12 Tema central: protecção e privacidade dos dados pessoais 
 

Concessionárias/ 

subconcessionárias 

Sumário 

(Da análise dos dados/ outros dados públicos/ dados internos fornecidos pelas operadoras de jogos de fortuna ou azar) 

Breve conclusão formulada pelo 

grupo de trabalho 

Terá definido a 

respectiva 

política e 

instrução? 

Terá sido 

posta em 

prática? 

 

SJM 

Foi emitida alguma instrução que defina a protecção da privacidade dos frequentadores? 

 A SJM tem cumprido as disposições da Lei n.º 8/2005 da RAEM, que define o regime jurídico da protecção dos 

dados pessoais e da protecção da privacidade dos mesmos. Ex.: necessidade de autorização expressa por parte 

dos frequentadores para o tratamento dos dados pessoais nos impressos da concessionária. 

 Formação dos funcionários para o cumprimento dos procedimentos e instruções relativos à protecção de dados 

pessoais. 

 

Sim Sim 

Wynn Foi emitida alguma instrução que defina a protecção da privacidade dos frequentadores? Sim Sim 
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 A Wynn dispõe de políticas para protecção da privacidade dos dados pessoais, nomeadamente: 

 Esclarecimento aos clientes sobre a recolha, conservação e segurança dos dados, etc.; 

 A utilização do telefone, correio electrónico e internet por parte dos funcionários está sujeita à vigilância 

da concessionária, com vista a evitar qualquer situação de fuga dos dados confidenciais; 

 Responsabilidade disciplinar resultante de violação do regime de protecção de dados pessoais. 

 

Galaxy 

Foi emitida alguma instrução que defina a protecção da privacidade dos frequentadores? 

 Existem políticas de segurança e de gestão de protecção da privacidade dos dados pessoais. 

 Políticas de segurança: 

 O acesso aos dados dos clientes é apenas permitido mediante o registo e introdução de um código; 

 É proibida a revelação ou partilha do código a terceiros; 

 Quanto aos dados dos clientes que nunca tenham sido revelados ao público pela concessionária, a Galaxy 

não pode revelar aos terceiros ou ao público os dados dos clientes, sem o seu consentimento; 

 A transmissão dentro das sociedades do mesmo grupo e a conservação dos dados em locais exteriores à 

sociedade são objecto de medidas de segurança e encriptação; 

 Regras específicas de segurança da transmissão de dados pessoais através de correio electrónico; 

 Detecção e supervisão de fuga de dados. 

 Instrução para a gestão dos dados pessoais: a instrução para a protecção da privacidade e de dados pessoais 

(PII); 

 Definição de termos e condições para a protecção da privacidade dos frequentadores, nos programas de 

fidelização; 

Sim   

 

Sim 
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 As políticas são divulgadas aos funcionários através dos responsáveis de cada departamento; 

 A Galaxy ministra cursos de formação on-line e cursos de formação contínua aos seus funcionários, para 

assegurar que os mesmos estejam cientes das responsabilidades que lhes são incumbidas no domínio da 

identificação e protecção dos dados e que tais dados são protegidos de acordo com as exigências de segurança 

definidas pela concessionária. 

Venetian 

Foi emitida alguma instrução que defina a protecção da privacidade dos frequentadores? 

 Para além do cumprimento do respectivo regime jurídico da RAEM, a Sands China estabeleceu uma política e 

instrução para proteger os dados dos clientes e dos funcionários, incluindo: 

 Divulgação da privacidade das tecnologias das informações; 

 Política de segurança das tecnologias informáticas e objectivo da recolha; 

 Política definida para a supervisão dos dados pessoais; 

 Política definida para a protecção dos dados dos frequentadores. 

 Os funcionários são sujeitos a cursos de formação inicial e contínua, que incluem as normas de política e 

instrução de protecção dos dados pessoais dos clientes e dos funcionários; 

 Aperfeiçoamento do programa do curso de formação sobre a privacidade e confidencialidade dos dados 

pessoais; 

 O Four Seasons e o Sheraton dispõem de um regime para a protecção da privacidade dos clientes, que cumpre 

com as exigências previstas no regime jurídico da RAEM. 

Sim Sim 

MGM 
Foi emitida alguma instrução que defina a protecção da privacidade dos frequentadores? 

 Os dados dos clientes são considerados informações altamente confidenciais pela MGM; 

Sim Sim 
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 A MGM dispõe de política e critérios de segurança informática interna destinados aos seus funcionários, 

empreiteiros, consultores, empregados eventuais e outros funcionários para o devido respeito e cumprimento; 

 A MGM dispõe de políticas e procedimentos para o procedimento dos dados confidenciais, e.g.: o cumprimento 

dos critérios para protecção de dados definidos pelos sectores para a aceitação de pagamento com cartões; é 

proibida a transmissão de dados dos cartões para pagamentos sem ter definido qualquer protecção; é ainda 

proibida a conservação de dados em locais além da área de segurança da subconcessionária. A MGM definiu 

ainda um procedimento para a remoção dos dados guardados nos equipamentos informáticos utilizados para 

guardar informações, como por exemplo: é realizada a remoção de dados antes de extinção; 

 Para assegurar a observância das políticas e normas por parte dos funcionários, empreiteiros e consultores: 

 Os funcionários recém-ingressados na subconcessionária são sujeitos a cursos de formação; 

 Todos os funcionários são sujeitos à leitura e cumprimento do acordo do utilizador do computador, para 

assegurar que os mesmos estejam inteirados das responsabilidades que lhes são incumbidas no domínio da 

protecção dos recursos informáticos e da base de dados dos clientes, bem como das consequências do 

incumprimento que poderão advir, sendo nomeadamente: aplicação de sanção disciplinar, com pena 

máxima de suspensão do exercício de funções; 

 Os terceiros são obrigados a assinar um acordo do dever de confidencialidade dos dados sempre que 

precisarem de aceder aos patrimónios dos dados da subconcessionária. A MGM pode ainda exigir aos 

fornecedores para assinarem um acordo de cumprimento e de políticas de segurança informática, que ao 

caso couber; 

 O website da MGM dispõe de políticas de privacidade. 
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Melco Crown 

Foi emitida alguma instrução que defina a protecção da privacidade dos frequentadores? 

 A Melco Crown dispõe de políticas para protecção da privacidade; 

 A Melco Crown exige que o processamento dos dados pessoais cumpra com todos os regimes jurídicos e 

requisitos de supervisão aplicáveis a nível local, internacional, jurisdicional, territorial e regional. Ao mesmo 

tempo adopta oportunamente as eventuais práticas do sector para esse efeito; 

 São adoptadas medidas de segurança de nível elevado destinadas à gestão dos dados pessoais sensíveis, da 

autorização dos dados referentes ao crédito e solvabilidade, etc.; 

 É definida instrução para garantir e defender os sistemas de segurança das contas de computadores, redes, 

correio electrónico, internet e intranet que proporcionem acordos de transmissão de correspondências 

electrónicas, on-line e de documentos a terceiros; 

 No processamento dos dados pessoais dos clientes, os empreiteiros, funcionários e outras pessoas têm a 

obrigação de assegurar: 

 o objectivo e método para os quais é processada a recolha de dados pessoais; 

 a conservação dos dados pessoais e respectivo um prazo;  

 a utilização apropriada e adequada dos dados pessoais; 

 a segurança e confidencialidade dos dados pessoais; 

 as informações a fornecer ao titular dos dados pessoais. 

Sim Sim 
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 Da análise do sumário acima exposto, concluiu-se que as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino dispõem de mecanismos de protecção na recolha e tratamento de dados 

pessoais, nomeadamente na prevenção de eventuais fugas, uso indevido e 

utilização para fim diverso do da recolha. 

 Chama-se a atenção para um caso ocorrido em 2011 no Wynn, na sequência do 

qual o Gabinete para a Protecção dos Dados Pessoais (GPDP) lhe aplicou uma 

multa no montante de MOP$20.000 por violação da Lei de Protecção de Dados 

Pessoais, na medida em transferiu para o exterior dados pessoais de vários clientes 

do seu Hotel, com vista a prestar colaboração a uma entidade de investigação 

privada, incumbida pela empresa-mãe estabelecida nos EUA. 

 Para além deste caso, a Sands assumiu ter copiado todos os dados do hard disk do 

computador pessoal de Steven Jacobs na RAEM, para os enviar à empresa-mãe 

estabelecida nos EUA, situação que violou a Lei da Protecção de Dados da RAEM, 

tendo a sociedade sido sujeita ao pagamento de uma multa no valor de 

MOP$40.000.  
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7.2.3  Protecção a Saúde e da Segurança Pública 

De acordo com as directrizes da ISO26000 no âmbito de responsabilidade social, 

“a protecção da saúde e segurança do consumidor envolve o fornecimento de 

produtos e serviços que sejam seguros e que não ofereçam riscos inaceitáveis de 

perigo quando usados ou consumidos”. Ora, a prática do jogo é um acto de risco, na 

medida em que o seu abuso pode ter efeitos negativos severos, cujas consequências 

prejudicarão a família do jogador e a sociedade. Por sua vez, o conceito do Jogo 

Responsável consiste em proporcionar uma supervisão adequada ao jogador, para que 

se afaste de qualquer ameaça ao seu bem-estar, dos seus familiares, amigos, assim 

como a de outros jogadores ou funcionários dos casinos ou contribuir para influenciar 

negativamente os residentes da RAEM, pela prática dos seus actos de jogo. 

Atendendo que as concessionárias/subconcessionárias exploram jogos de fortuna ou 

azar em casino, o Grupo de Estudo Temático procurou saber se as mesmas dispunham 

de programas e medidas relativas ao Jogo Responsável, nomeadamente a existência 

mecanismos de encaminhamento dos jogadores problemáticos aos centros de 

aconselhamento, a prestação de apoio para o pedido de aplicação de medida de 

auto-exclusão aos jogadores que mostrem esta necessidade, a prevenção do acesso aos 

casinos de pessoas que não tenham completado a idade legalmente prevista e sua 

respectiva expulsão. A tabela seguinte demonstra as respostas de cada 

concessionária/subconcessionária referentes à questão acima exposta.
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TABELA 7 - 13 Tema central - Protecção da Saúde e Segurança dos Frequentadores 

 

Concessionárias/subconcessionárias 

Sumário  

 

(Da análise dos dados/ outros dados públicos/ dados internos facultados pelas operadoras de jogos de 

fortuna ou azar) 

 

 

Breve conclusão 

formulada pelo grupo de 

trabalho 

Definiu a 

respectiva 

política e 

instrução? 

Foi posta 

em prática? 

 

SJM 

 Foi criada uma equipa de trabalho destinada a realizar acções promocionais do Jogo 

Responsável. Esta equipa em colaboração com o Centro de Consulta dos Jogadores de Azar 

Patológico Yat On, uma organização subsidiada pela SJM e outras associações, realizam acções 

promocionais de Jogo Responsável junto da concessionária, sendo entre outras acções, a revisão 

periódica das actividades neste domínio, cursos de formação destinados aos seus funcionários 

que têm como objectivo introduzir o conceito do Jogo Responsável, prestar aconselhamento e 

apoio aos jogadores problemáticos. De 2012 a 2014, a SJM tem colaborado com o Centro Yat On 

na realização de cursos de formação no âmbito de Jogo Responsável, destinado aos funcionários 

recém-ingressados e activos, contando com a participação dos funcionários da linha da frente, 

designadamente os da secção de operação, marketing e de segurança. Ao mesmo tempo, são 
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nomeados funcionários para participar em cursos de certificação para formação de instrutores das 

acções do Jogo Responsável organizados pela DICJ, IASM, UMAC e IPM. A SJM tem 

participado nas acções promocionais de Semana do Jogo Responsável que é realizada anualmente 

pela UMAC, DICJ e IASM; 

 Para consolidar o conhecimento sobre o Jogo Responsável, foram realizadas uma série de acções 

promocionais referentes a este conceito, entre outras: instalação de barraquinhas promocionais, 

realização de sorteios, concursos de criação de tema/lema, quizzes e participação na noite de 

atribuição de prémios; 

 São colocados à disposição dos clientes folhetos informativos sobre Jogo Responsável junto das 

tesourarias dos casinos, como forma de introdução do respectivo conceito aos jogadores. 

Emitiu alguma instrução que defina o encaminhamento dos jogadores problemáticos a centros de 

aconselhamento para jogos problemáticos? 

 Para efeitos de encaminhamento dos frequentadores para os centros de aconselhamento para 

jogadores problemáticos, é destacado um membro da equipa de Jogo Responsável em cada 

casino para atendimento dos pedidos de apoio através das chamadas telefónicas de linha aberta 

durante 24 horas; 

 Para além disso, foi instalada uma sala de reunião em cada casino pelos membros da equipa do 

Jogo Responsável, destinada à prestação de apoio atempada aos jogadores que revelem essa 

necessidade. Os casos graves são encaminhados ao Centro de Yat On para efeitos de 

acompanhamento; 

Sim  

 

Sim 



 
Parte VII: Concessionárias / Subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino – responsabilidade social das empresas das c

oncessionárias/ subconcessionárias 

 

Parte VII - 224 

 

 Em 2014 foram encaminhados no total 3 casos para o Centro Yat On. 

Quantos casos de pedidos de auto-exclusão foram autorizados, com o apoio da vossa 

concessionária? 

 A SJM tem cumprido com as orientações emitidas pela DICJ na prestação de apoio aos jogadores 

no âmbito do pedido de auto-exclusão; 

 Nos quiosques informativos instalados no casino do Hotel Lisboa foi introduzida uma função de 

pedido imediato de auto-exclusão, com inserção de documentos de identificação; 

 A par disso, os casos de prestação de apoio para o pedido de auto-exclusão são comunicados à 

concessionária, dentro de 24 horas, para remessa à DICJ. 

 A SJM não forneceu dados sobre os pedidos que foram autorizados. 

Sim  

 

Sim 

Quantos casos de indivíduos de idade inferior a 21 anos foram detectados nos casinos e conduzidos 

para fora dos respectivos recintos? 

 De Novembro de 2012 a 2014, foram detectados 108 infractores nos casinos da SJM. 

  

Wynn 

Emitiu alguma instrução que defina o encaminhamento dos jogadores problemáticos a centros de 

aconselhamento para jogos problemáticos? 

 A Wynn não dispõe das respectivas instruções. 

Não 

 

NA 

Quantos casos de pedidos de auto-exclusão foram autorizados, com o apoio da vossa 

concessionária? 

 Foi assinalado um caso que conseguiu obter autorização para a medida de auto-exclusão, com 

apoio da Wynn.  

Sim  

 

Sim 

Quantos casos de indivíduos de idade inferior a 21 anos foram detectados nos casinos e conduzidos 

para fora dos respectivos recintos? 

 Foi comunicado o número de indivíduos com idade inferior a 21 anos detectados nos casinos da 

Sim  

 

Sim 
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Wynn. 

Galaxy 

 Foi criada a comissão especializada do Jogo Responsável para a realização de acções 

promocionais nesta matéria; 

 Para introduzir o conceito de Jogo Responsável aos funcionários, a Galaxy tem proporcionado 

cursos de formação sobre a matéria em causa aos membros da comissão, ministrados por peritos 

da área. Quanto aos outros funcionários, são lhes proporcionados workshops, cursos de formação 

on-line e em espaços físicos. 

Sim   

 

Sim 

Emitiu alguma instrução que defina o encaminhamento dos jogadores problemáticos a centros de 

aconselhamento para jogos problemáticos? 

 São colocadas informações sobre os contactos dos centros de consulta e aconselhamento para 

jogos problemáticos em cada mesa e máquina de jogo no casino Starworld; 

 São colocados à disposição do público folhetos informativos sobre centros de aconselhamento de 

jogos problemáticos no lobby do Hotel, nas caixas e na sala de convívio dos funcionários; 

 Contudo, até ao fim de 2014, não foi encaminhado qualquer caso de jogo problemático para o 

centro de aconselhamento para jogadores problemáticos. 

Sim Sim 

Quantos casos de pedidos de auto-exclusão foram autorizados, com o apoio da vossa 

concessionária? 

 Aos clientes que pretendem fazer o pedido de medida de auto-exclusão, o gerente em serviço no 

casino comunica o caso ao “embaixador” do Jogo Responsável, para que seja conduzido à sala de 

espera, onde lhe é explicado o modo de apresentar tal pedido, prestando-lhe apoio de acordo com 

a sua vontade, podendo: 

Sim Sim 
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 Apresentar o pedido à DICJ; 

 Remeter o pedido ao casino; ou 

 Apresentar o pedido através de qualquer quiosque informativo sobre Jogo Responsável 

instalado nos casinos. 

 Contudo, até ao fim de 2014, não foi registado qualquer caso de pedido de auto-exclusão 

autorizado, com apoio da Galaxy. 

Quantos casos de indivíduos de idade inferior a 21 anos foram detectados nos casinos e conduzidos 

para fora dos respectivos recintos? 

 Foram detectados 72.726 casos na verificação efectuada nas entradas dos casinos e conduzidos 

para fora dos recintos. 

Sim 

 

Sim 

Venetian 

 Em Abril de 2007, a Sands China implementou o plano de acções promocionais sobre o Jogo 

Responsável, o qual se destinava a três grupos, nomeadamente: a comunidade, clientes e 

funcionários. 

 No plano da comunidade, a Sands China concedeu um subsídio e até participou em estudos 

académicos, como forma de intervenção aos jogadores problemáticos e seus familiares; fez 

produção e divulgação de programas de sensibilização sobre o conceito de Jogo Responsável, no 

sentido de inteirar as diferentes partes interessadas sobre esta matéria. 

 No plano dos clientes, foi-lhes proporcionada informação sobre normas de cumprimento 

obrigatório para a entrada nos casinos e ainda informações sobre regras de jogos, vantagens dos 

casinos, centros de aconselhamento ou tratamento para jogadores problemáticos através de 
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cartazes, folhetos, quiosques informativos sobre Jogo Responsável e sistemas televisivos 

instalados nos quartos; 

 Aos funcionários foram proporcionados cursos de formação para introdução de conhecimentos 

no domínio de jogo problemático a fim de prestarem apoio a si próprios e aos clientes quando for 

necessário. 

 Em Agosto de 2011 foi implementado um plano de apoio destinado aos funcionários, através de 

linha aberta durante 24 horas e sessões de aconselhamento, com carácter confidencial. 

Emitiu alguma instrução que defina o encaminhamento dos jogadores problemáticos a centros de 

aconselhamento para jogos problemáticos? 

 Foi definida instrução para tal efeito, podendo ainda ser encaminhados pelo apoio de 

funcionários da subconcessionária; 

 Desde a inauguração da flagship da subconcessionária até à presente data, foram encaminhados 3 

casos de jogo problemático para centros de aconselhamento. 

Sim Sim 

Quantos casos de pedidos de auto-exclusão foram autorizados, com o apoio da vossa 

concessionária? 

 Foram definidas e implementadas medidas para a auto-exclusão em 2004, permitindo aos 

requerentes requerer a proibição de entrada aos casinos da Sands China. 

 Em Novembro de 2012 foram colocados à disposição do público impressos para pedido de 

medidas de auto-exclusão e de exclusão a pedido de terceiros definidas pelo Governo. 

 Foram distribuídos folhetos informativos sobre esta matéria nos cursos de formação destinados 

aos funcionários recém-ingressados da subconcessionária; são ministrados cursos de formação 

Sim Sim 
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sobre esta matéria duas vezes por ano e proporcionado anualmente um curso de aprofundamento 

ao funcionário responsável. Tanto o “embaixador” do Jogo Responsável, como os funcionários da 

linha da frente prestam apoio aos clientes e funcionários que se deparam com problemas de jogo, 

dando orientações para o pedido da medida de auto-exclusão. 

 São ainda divulgadas informações sobre medidas de auto-exclusão através de cartazes, folhetos, 

quiosques informativos sobre Jogo Responsável e sistemas televisivos nos quartos dos hotéis. 

 Foi emitida uma instrução referente a medidas de auto-exclusão destinada à consolidação do 

conhecimento dos clientes sobre esta matéria. 

 Contudo, até no fim de 2014, não foi registado qualquer caso de pedido de auto-exclusão 

autorizado, com apoio da Venetian. 

Quantos casos de indivíduos de idade inferior a 21 anos foram detectados nos casinos e conduzidos 

para fora dos respectivos recintos? 

 São adoptadas medidas de controlo nas entradas de todos os casinos de acordo com as exigências 

legais; 

 Há instruções para, caso seja detectado qualquer indivíduo com idade inferior a 21 anos, deve 

comunicar ao chefe de guarda de segurança mais próximo, para que este exija a verificação da 

identidade. Confirmado o facto, o indivíduo em causa será convidado para a sala de reunião da 

secção de guardas de segurança e o caso será comunicado à sala de controlo dos guardas de 

segurança para elaboração de relatório; 

 De Novembro de 2012 a Abril de 2015, foram detectados 85 casos de entrada de indivíduos com 

Sim Sim 



 
Parte VII: Concessionárias / Subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino – responsabilidade social das empresas das c

oncessionárias/ subconcessionárias 

 

Parte VII - 229 

 

idade inferior a 21 anos nos casinos da Sands China. 

MGM 

 Foi constituída uma comissão especializada em Jogo Responsável, cabendo-lhe a definição de 

directrizes e orientações para as acções promocionais nesta matéria, assim como as respectivas 

políticas e trâmites. Foi ainda criada uma equipa para prestar apoio, durante 24 horas, aos 

interessados (nomeadamente clientes e funcionários). 

 Para que os funcionários estejam inteirados do conceito de Jogo Responsável e dos recursos e 

apoios fornecidos pela sociedade a este respeito, é transmitida a respectiva mensagem por vários 

meios, designadamente através de placas digitais instaladas nas zonas reservadas para os 

funcionários, avisos, intranet (com adesão através do telemóvel e quiosques informativos da 

subconcessionária), folhetos colocados no balcão da secretaria do Departamento de Recursos 

Humanos, reuniões periódicas, roadshows e workshops. São ainda transmitidas tais mensagens 

nos cursos de formação destinados aos funcionários recém-ingressados e ainda nos cursos de 

aprofundamento. Todos os funcionários da linha da frente são sujeitos à participação em cursos 

de aprofundamento. 

 É definido um plano de apoio destinado aos funcionários e seus familiares que procurem o 

serviço de aconselhamento de jogo problemático, o qual tem a colaboração do Gabinete 

Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, no âmbito de aconselhamento por 

linha aberta, sessões de aconselhamento, aconselhamento pontual, através de wechat ou cartão de 

sugestões. 

 De 2011 até à presente data foram registados 124 funcionários que recorreram aos serviços de 
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apoio do referido plano; 

 Para além disso, é colocada placa de avisos sobre Jogo Responsável nas entradas de todos os 

casinos e no lobby do Hotel. 

Emitiu alguma instrução que defina o encaminhamento dos jogadores problemáticos a centros de 

aconselhamento para jogos problemáticos? 

 Para efeitos de prestação de apoio aos clientes que procuram serviço de aconselhamento sobre 

jogo problemático, é instalado quiosque informativo sobre Jogo Responsável nas entradas dos 

casinos da MGM que presta informações referentes a esta matéria, aconselhamento através de 

linha aberta, submissão pontual do pedido para auto-exclusão (reservado a residentes locais). 

 Paralelamente, são colocados à disposição dos frequentadores folhetos informativos sobre o Jogo 

Responsável em diferentes pontos dos casinos; 

 Desde 2011 a MGM registou 124 casos em que foi prestado apoio aos funcionários no âmbito do 

plano de apoio ao jogo problemático. 

Sim Sim 

 

Quantos casos de pedidos de auto-exclusão foram autorizados, com o apoio da vossa 

concessionária? 

 Tem havido divulgação do plano referente a medidas de auto-exclusão e apoio à submissão dos 

respectivos pedidos; 

 Desde a implementação das medidas de auto-exclusão, em 2012, foi registado um caso de pedido 

da medida de auto-exclusão submetido por familiar de um funcionário que obteve autorização, 

com apoio da MGM. 

Sim Sim 

Quantos casos de indivíduos de idade inferior a 21 anos foram detectados nos casinos e conduzidos Sim Sim 
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para fora dos respectivos recintos? 

 Desde 2007 foram detectados 257 indivíduos que não atingiam a idade prevista por lei para a 

entrada e a prática de jogos de fortuna ou azar, os quais foram conduzidos para fora dos casinos. 

Os referidos casos foram registados no relatório diário interno da secção de guardas de 

segurança. 

Melco Crown 

 A campanha promocional do conceito de Jogo Responsável tem merecido todo o apoio por parte 

dos dirigentes hierarquicamente superiores, tendo sido prestada toda a colaboração na semana das 

acções promocionais desta matéria realizada anualmente pelo Governo. 

 Foi criada uma equipa de “embaixadores” para as acções promocionais do conceito de Jogo 

Responsável, à qual conta com a participação dos representantes das secções competentes, tais 

como, de jogos de fortuna ou azar, guardas de segurança, etc. Compete à equipa manter uma 

colaboração estreita com a DICJ, no sentido de assegurar que a Melco cumpre com todas as 

exigências definidas pelo Governo, assim como aperfeiçoar os serviços de apoio destinados aos 

clientes. 

 Para que os funcionários estejam inteirados do conceito de Jogo Responsável, é transmitida tal 

mensagem nos cursos de formação destinados aos funcionários recém-ingressados e realizadas 

actividades para aprofundar os conhecimentos referentes a esta matéria, prestando apoio pontual 

às pessoas que manifestem necessidade neste domínio.   

  

Emitiu alguma instrução que defina o encaminhamento dos jogadores problemáticos a centros de 

aconselhamento para jogos problemáticos? 

 A Melco Crown faz a divulgação do conceito de Jogo Responsável por diversos meios, 

Sim Sim 
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nomeadamente através de cartazes, folhetos e canais televisivos próprios; 

 São colocadas informações sobre linhas abertas de 24 horas para assistência gratuita em todas as 

máquinas da Melco Crown; 

 A Melco Crown não definiu qualquer instrução sobre o encaminhamento dos casos para centros 

de aconselhamento de jogos problemáticos. Não se encontra qualquer registo formal de casos 

encaminhados para os centros de aconselhamento, pelo que não é possível fornecer um número 

concreto de casos encaminhados. 

 Quantos casos de pedidos de auto-exclusão foram autorizados, com o apoio da vossa 

concessionária? 

 A Melco Crown tem colaborado com o Governo, instituições académicas e centros de 

aconselhamento no aperfeiçoamento das formalidades da submissão dos pedidos para a aplicação 

de medidas de auto-exclusão; 

 São retirados os nomes dos requerentes na qualidade de membros nos planos promocionais, 

programas de fidelização de clientela e de clubes, se for o caso, como forma de prestação de 

apoio aos requerentes; 

 Até Abril de 2015, foram registados três casos de pedidos da medida de auto-exclusão, que foram 

autorizados com apoio prestado pela Melco Crown. 

Sim Sim 

Quantos casos de indivíduos de idade inferior a 21 anos foram detectados nos casinos e conduzidos 

para fora dos respectivos recintos? 

 Para efeitos de prevenção do acesso aos casinos de pessoas que não tenham completado a idade 

legalmente prevista para a prática do jogo, são destacados guardas de segurança em cada entrada 

Sim Sim 
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dos casinos; 

 O sistema de controlo inclui ainda sistema de CCTV e monitorização. Perante ocorrência, o caso 

é comunicado por guardas de segurança ao pessoal da DICJ, em serviço, para efeitos de registo. 

Após a devida averiguação, o infractor é alertado sobre as consequências que poderão advir e 

conduzido para se retirar do casino. Há casos em que são entregues à PJ para efeitos de 

averiguação. 

 De 2013 a Abril de 2015, foram detectados 25 casos. 

NA: Não é possível formular qualquer comentário, por falta dos respectivos dados. 
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Da análise do sumário acima exposto, pode concluir-se que na vertente da 

protecção da saúde e segurança dos frequentadores, as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino têm envidado esforços nas acções promocionais do conceito do Jogo 

Responsável, criando mecanismos de encaminhamento de indivíduos com problemas 

de jogo para centros de aconselhamento para jogo problemático, divulgando 

informações sobre esses centros através de diversos meios de comunicação, 

proporcionando meios aos interessados para o pedido de medida de auto-exclusão e 

prevenindo a entrada nos casinos de indivíduos que não atingem a idade legalmente 

prevista para a entrada ou a prática de jogos de fortuna ou azar em casino. 
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7.3 Envolvimento das concessionárias/subconcessionárias da 

exploração de jogos de fortuna ou azar na vida comunitária 

De acordo com as directrizes do ISO26000 no âmbito da responsabilidade social, 

o termo “comunidade” refere-se às zonas residenciais ou outras zonas habitacionais da 

sociedade localizadas numa área geográfica próxima das instalações de uma 

organização ou que esteja dentro das áreas afectas a uma organização. Quanto ao 

envolvimento comunitário, inclui não só a identificação das partes interessadas 

relacionadas com as actividades exercidas pela própria organização e a respectiva 

promoção, mas também o apoio e a criação de um relacionamento com a comunidade. 

Na questão central do envolvimento e desenvolvimento comunitário, o Grupo de 

Estudo Temático vai abordar principalmente a questão do envolvimento comunitário.  

De acordo com as mesmas directrizes, o envolvimento comunitário consiste na 

ampliação dinâmica de vários domínios da comunidade. A organização presta o seu 

contributo para uma comunidade através da participação e apoio às instituições não 

governamentais e ainda fazendo parte de redes individuais e/ou comunidades que 

constituem uma sociedade civil. 

Para avaliar o envolvimento comunitário das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, o Grupo de Estudo Temático irá, em primeiro lugar, efectuar uma análise 

sobre as doações efectuadas a instituições de solidariedade social e seguidamente 

efectuar um balanço do contributo prestado por cada uma delas, através da verificação 

da realização, por iniciativa própria, de qualquer evento ou actividade organizada por 

instituições não-governamentais. 

Do cálculo baseado nas doações concedidas de 2008 a 2014, constata-se que as 

doações concedidas pela SJM são em média as mais elevadas registadas em relação a 

outras concessionárias/subconcessionárias, cujos montantes atingem os 92 milhões de 

patacas, sendo as doações efectuadas pela MGM as mais baixas, de apenas 9,5 

milhões de patacas (vide tabela 7-14). 

Quanto ao envolvimento na vida comunitária, as 

concessionárias/subconcessionárias têm realizado várias actividades, na qualidade de 

organizadoras ou patrocinadoras, o desenvolvimento da vertente desportiva, promoção 
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da cultura chinesa, cultura ecológica, introdução da ecologia oceânica, apoio às 

comunidades menos favorecidas, promoção do turismo da RAEM, etc., destinadas aos 

residentes da RAEM, jovens, estudantes, idosos, pessoas em convalescência e outras 

pessoas carentes. 

Os destinatários são também turistas, representantes do sector turístico, 

governantes das diferentes regiões, empresários, associações comerciais, associações 

profissionais, órgãos de comunicação social, associações de diferentes zonas 

comunitárias, sector académico, etc. Há ainda actividades destinadas aos seus 

funcionários, cujo conteúdo visa actualizar as suas aptidões técnicas, alargar o 

horizonte dos seus conhecimentos, desenvolver as suas competências e incentivá-los à 

prática do desporto, com vista a promover a melhoria da sua saúde física, relaxamento 

e maior integração em equipa.  
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TABELA 7 - 14 Doações Monetárias e em Espécie (Um milhão de MOP) 
 

Concessionárias/subc

oncessionárias da 

exploração de jogos 

de fortuna ou azar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Média Anual 

de 2008 a 

2014 

SJM 12,5 24,8 49,4 34,1 36,4 38,9 70,2 39,8 83,1 168.0 102,4 97,2 80,2 91,6 

Wynn -- -- -- 0,2 5,7 87,5 19,9 31.0 7,2 204,4 95,2 90,7 92,8 73,3 

Galaxy -- -- 1,4 4,5 3,8 13,4 9,1 6,4 41.8 11,5 19,1 22,4 21,8 18,9 

Venetian -- -- 0,5 4,1 4,4 8.0 16,3 6,6 9,9 10,4 14,2 26,6 27,3 15,9 

MGM -- -- -- -- 0,2 0,3 8,2 1,6 7.0 3,5 11,7 21,2 13,1 9,5 

Melco Crown -- -- -- -- -- 2,8 10.0 8,7 17,4 19,3 28,8 42,2 54,7 25,9 

Fonte: concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar 
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Neste capítulo será efectuada uma avaliação do cumprimento das instruções 

referentes à prevenção da prática dos crimes de branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo, RMCI e de Jogo Responsável, por parte 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino. 

 

8.1 Medidas preventivas da prática dos crimes de branqueamento 

de capitais e de financiamento ao terrorismo 

 

TABELA 8 - 1 Dados estatísticos relativos ao controlo interno das medidas 

preventivas da prática dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento 

ao terrorismo (número de casos) 

 

 
Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

*A avaliação efectuada sobre os anos de 2010 e 2011 baseia-se essencialmente no acompanhamento dos casos registados nos 

anos de 2008 e 2009, cujo objecto visa avaliar os a melhoria dos procedimentos adoptados pelas 

concessionárias/subconcessionárias. No entanto, foram registados 20 casos da GALAXY; 10 da MELCO; 2 da MGM; 10 da SJM, 

9 da VENETIAN e 5 da WYNN, que estão em processo de avaliação. 

**A avaliação de 2012 teve por objecto os procedimentos dos promotores de jogo. 
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TABELA 8 - 2  Dados estatísticos relativos aos relatórios das medidas 

preventivas da prática dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento 

ao terrorismo (número de casos) 

 

Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

 

CONCLUSÃO: 

Da análise comparativa dos dados respeitantes ao controlo interno sobre a 

prevenção da prática do crime de branqueamento de capitais e financiamento ao 

terrorismo, verifica-se que no período compreendido entre 2012 e 2014 a Wynn 

revelou um número de irregularidades superior com 47 casos, nomeadamente no que 

diz respeito aos relatórios das medidas preventivas da prática dos crimes de 

branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (26 casos), seguido a MGM 

com 41 casos de irregularidades e que revelou um número superior no controlo 

interno (27 casos). Tendo as restantes concessionárias/ subconcessionárias um número 

aproximado de 31 a 39 casos.  
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8.2 Requisitos Mínimos de Controlo Interno (RMCI) 

TABELA 8 - 3 Dados estatísticos referentes à inobservância dos RMCI no âmbito 

dos procedimentos da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino (número 

de casos) 

 

Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

TABELA 8 - 4 Dados estatísticos referentes à inobservância do RMCI no âmbito 

das obrigações contratualmente estabelecidas (número de casos) 

 
Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa
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CONCLUSÃO: 

Da análise comparativa da avaliação do cumprimento dos procedimentos de 

RMCI, verifica-se que o ano 2011 foi aquele que registou um número mais elevado. 

Verifica-se igualmente que a Wynn e a MGM foram as concessionárias/ 

subconcessionárias que regista um número inferior sendo respectivamente de 14 e 15 

casos. Enquanto que SJM foi a concessionária que registou um número mais elevado 

neste domínio com 25 casos, especialmente no âmbito dos procedimentos de 

exploração, no período compreendido entre 2010 e 2014. No âmbito do cumprimento 

das obrigações contratuais, verifica-se que a subconcessionária Melco Crown é aquela 

que regista um número mais elevado de incumprimentos com 10 casos. A Venetian e 

Wynn não registaram qualquer caso de incumprimento em ambos os domínios. 
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8.3 Jogo Responsável 

TABELA 8 - 5 Dados estatísticos relativos à inobservância das medidas do Jogo 

Responsável (número de casos) 

 

 

 

Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

 

TABELA 8 - 6 Dados estatísticos relativos à falta de instalação de biombos 

opacos (número de casos) 
 

 

 

Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

* Não aplicável 
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TABELA 8 - 7 Dados estatísticos referentes à falta de tratamento das 

informações dos interditos efectuadas pela DICJ e à falta de remoção de nomes 

dos mesmos nas listas publicitárias e de membros de clubes (número de casos) 

 

 
Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

* Não aplicável 

 

TABELA 8 - 8 Dados estatísticos relativos aos avisos obrigatórios da proibição de 

entrada nos casinos das pessoas com idade inferior a 21 anos (número de casos) 

 

 
Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

* Não aplicável 
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TABELA 8 - 9 Dados estatísticos referentes às falhas na detecção de indivíduos 

com idade inferior a 21 anos no interior dos casinos (número de casos) 

 

Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 

 

TABELA 8 - 10 Dados estatísticos referentes às falhas na detecção de pessoas 

interditas na entrada nos casinos por aplicação de medidas de auto-exclusão ou 

exclusão a pedido de terceiros (número de casos) 

 
Nota: Dados reportados até ao fim do ano em causa 
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CONCLUSÃO: 

No âmbito do Jogo Responsável verifica-se que o número de incumprimentos 

registado no ano 2014 foi menor do que o registado em 2013. Verifica-se ainda que a 

Wynn é a concessionária com maior número de incumprimentos, seguida da Venetian. 

A subconcessionária Melco Crown é a que regista um número mais baixo de 

incumprimentos, tratando-se principalmente de casos de detecção de indivíduos com 

idade inferior a 21 anos nos casinos. 
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9.1  Evolução histórica dos promotores de jogos de fortuna ou azar 

em casino na RAEM 

Desde 1985
1

, a concessionária em regime de monopólio, da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino - Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, Limitada 

(STDM) - estabeleceu um regime de uso de salas de jogos (salas VIP) a terceiros, que 

designou de “regime de responsabilidade do uso” (ou “regime do uso e exploração da 

sala”), na perspectiva de poder incrementar as receitas do jogo e desenvolver o 

respectivo sector. 

De acordo com os dados recolhidos, verificou-se um aumento da receita bruta 

registada do sector do jogo no período de 1985 a 1995, de 1 800 milhões para 16 800 

milhões, constituindo um aumento de 8,3 vezes
2
 num período de dez anos. O 

exercício da actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino apenas 

veio a ser definido legalmente em 2001, com a entrada em vigor da Lei n.º 16/2001. 

O “regime do uso e exploração da sala de jogos” (também designado na gíria 

como “regime de salas VIP”, ou seja, o regime dos promotores de jogos de fortuna ou 

azar em casino definido pela legislação) refere-se ao uso das salas de jogos dos 

casinos a pessoas jurídicas que não sejam titulares de uma concessão para a 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, sendo o pessoal, croupiers, 

instalações e outros apoios necessários fornecidos pelas concessionárias
3
. Em 

contrapartida, os promotores de jogos de fortuna ou azar em casino prestam uma 

caução. Os promotores são agentes de promoção de jogos de fortuna ou azar em 

casino, que exercem a sua actividade através da atribuição de facilidades aos 

jogadores, nomeadamente no que respeita ao transporte, alojamento e entretenimento, 

recebendo uma comissão ou outra remuneração, paga por uma concessionária. 

O funcionamento “regime do uso e exploração da sala de jogos” consiste na 

disponibilização ao promotor de jogos, de um determinado número de mesas e 

espaços para a exploração, por parte da concessionária/subconcessionária de jogos de 

                                                      
1
 LEONG, Lao Pan, “澳門博彩業縱橫”, “Perspectivas da indústria de jogos de fortuna ou azar de Macau, Livraria Sam Luen, pág. 407 

(1.ª edição, Agosto de 2002). 
2
 WONG, Ng Iat, “賭權開放的制度反思”, “Reflexão sobre a liberalização o sector dos jogos de fortuna ou azar”, Instituto Politécnico de 

Macau, pág. 30 (1.ª edição, Agosto de 2005). 
3 TAM, Chi Keong, “澳門賭權與經濟發展”, “A exploração dos jogos de fortuna ou azar e o desenvolvimento económico”, constante 

na “比較法研究”, “Estudo sobre Direito Comparado”, pág. 112, (1.º Volume, 1999) 
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fortuna ou azar em casino, mediante um contrato em que aquele assume a obrigação 

de atingir um determinado montante de aquisição de fichas “não negociáveis” num 

determinado período de tempo (geralmente um mês), fichas essas que também são 

designadas na gíria por “fichas mortas”, que apenas se destinam à colocação de 

apostas, não podendo ser trocadas por numerário. Os promotores de jogos de fortuna 

ou azar em casino são usualmente designados na gíria por “donos de salas”. Quanto às 

pessoas que angariam clientes para os “donos de salas” recebendo em contrapartida 

uma determinada percentagem de comissão calculada com base nas fichas adquiridas 

pelos clientes, designam-se na gíria por “bate-fichas”, correspondendo aos 

“colaboradores” definidos no regime jurídico actual. 

O regime de salas de jogos era, para a concessionária da exploração de jogos de 

fortuna ou azar, um meio para manter a estabilidade das receitas. O sistema de 

aquisição de fichas “não negociáveis” implicava a transmissão do risco para o 

promotor. Este regime permitia à concessionária colaborar simultaneamente com 

vários promotores. Este regime permitiu aumentar significativamente a receita, em 

virtude da concorrência entre os diversos promotores. 

O surgimento do “regime das salas VIP” introduziu um elemento de 

competitividade na exploração do sector do jogo de Macau, assegurando deste modo a 

estabilidade do incremento das receitas do jogo. A receita bruta proveniente dos 

promotores de jogos atingia nessa altura 80% das receitas dos casinos. Todavia, na 

altura este sistema inovador era visto pela sociedade com certa preocupação, em 

virtude dos impactos negativos que poderiam causar à sociedade. 

Para que o jogador pudesse usufruir de certos serviços gratuitos, tinha de 

comprar uma determinada quantia de fichas “não negociáveis”, ou seja, aquelas que 

não podem ser trocadas em numerário, para serem “lavadas” (convertidas) nas mesas 

de jogo. De acordo com as presunções baseadas em cálculos matemáticos, o processo 

de “lavagem” das fichas “não negociáveis” para as “negociáveis” duplicará o 

montante total das apostas iniciais do jogador, ou seja, vai duplicar as probabilidades 

teoricamente desfavoráveis por parte dos jogadores (isto é a o ratio de perda no 

momento da colocação das apostas). Num exemplo concreto, no jogo de baccarat, 

cuja probabilidade média de ganho e perda se fixa em cerca de 50%, para que o 

jogador “lavasse” (convertesse) 1 milhão em fichas “não negociáveis” para as 

“negociáveis”, ser-lhe-ia preciso atingir em média uma colocação de apostas no valor 
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de 2 milhões. Assim, as probabilidades teoricamente desfavoráveis daquele jogador 

aumentariam de 12.500 para 25.000. Isto significa que, ainda que o jogador em causa 

ganhasse as primeiras jogadas, teria de continuar a jogar até conseguir “lavar” todas 

as fichas “não negociáveis” na sua posse, situação que afigura a sujeição do jogador à 

“caça”, ou seja, o jogador fica obrigado a jogar. 

Na perspectiva dos “bate-fichas”, dado que a sua comissão depende das fichas 

“não negociáveis” colocadas nas apostas, em alguns casos utilizavam diferentes meios 

promocionais ou informações que não tinham correspondência com a realidade, na 

tentativa de persuadir os jogadores a adquirirem avultados montantes de fichas “não 

negociáveis”, fornecendo ainda fichas “não negociáveis” aos jogadores que 

estivessem a perder dinheiro, cobrando juros altos em contrapartida, levando os 

primeiros a caírem num ciclo vicioso de empréstimo. Com efeito, facilmente se gera 

uma ânsia de jogo num curto prazo de tempo, perdendo o jogador o controlo, até 

entrar num beco sem saída. 

Na perspectiva dos “donos de salas”, dada a necessidade de manter uma relação 

de negócio de longo prazo com a concessionária/subconcessionária, assim como a 

tentativa de adquirir uma percentagem mais alta na distribuição de comissões, é 

fixado um determinado montante de fichas “não negociáveis” a adquirir. Assim, 

quando o negócio for lucrativo, cada qual fica satisfeito com os interesses que obtiver; 

quando o negócio for pouco lucrativo, ou seja, não atingir o montante fixado, as salas 

de jogo teriam de fazer um esforço adicional para conseguir atingir tal montante. Em 

alguns casos, os próprios “donos de salas” jogavam, para conseguir atingir tal 

montante. E ainda havia “donos de salas” que tentavam angariar clientes através de 

meios mais agressivos, por exemplo, a angariação de clientes de outras salas de jogo, 

com a colaboração de pessoas ligadas ao “submundo”. No fim de 1996
4
 e 1998 tal 

situação era frequente, originou a chamada “era da escuridão”
 5

, durante a qual mais 

de 10 funcionários públicos (nomeadamente pessoal da DICJ, agentes da PSP e da PJ) 

foram assassinados ou ficaram feridos em atentados. Neste contexto, mostrou-se 

necessário proceder a uma reforma e reorganização do regime das salas de jogos e dos 

                                                      
4
 Facto ocorrido em Novembro de 1996, ano ao qual ficou marcado o primeiro caso de um quadro superior da administração a ser vítima 

de um tiroteio em plena rua, sendo o lesado o então tenente coronel e sub-director da DICJ, Manuel António Apolinário. 
5
 Vide “Os crimes agressivos de Macau”, do Dr. Vong Vai Va, na sua intervenção na 1.ª edição do Seminário de Estudo sobre Direito e 

Sociologia, organizado pela Universidade de Macau e Universidade de São Paulo, Brasil, que teve lugar em 30 de Outubro de 2007 

(http:// www.mp.gov.mo/int/2007-10-30.htm ).(Nota: Dr. Vong Vai Va, Procurador-Adjunto do Ministério Público) 

http://www.mp.gov.mo/int/2007-10-30.htm
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“bate-fichas” dos casinos que “funcionavam com toda a eficiência”, especialmente no 

período imediatamente anterior ao estabelecimento da RAEM. Para além de um maior 

esforço na aplicação da lei e no combate à criminalidade, era necessário proceder a 

uma reforma do sector do jogo, nas vertentes da exploração, estrutura dos titulares de 

acções, verificação da idoneidade das concessionárias, riscos sistémicos, etc., para o 

desenvolvimento sustentável do sector. 

Paralelamente à aquisição de fichas, mostrou-se importante a concessão de 

crédito para jogo. Uma vez que o rendimento dos “donos de salas” e dos “bate-fichas” 

dependia essencialmente da aquisição de “fichas não negociáveis”, cujo sistema lhes 

proporcionava maior percentagem de comissão ou lucros, na medida em que quanto 

maior fosse a aquisição dessas fichas pelos jogadores, maior seriam os seus lucros. 

Neste sentido, procuravam persuadir os jogadores para a aquisição de mais fichas, 

concedendo lhes, para o efeito, crédito de acordo com o registo dos resultados dos 

jogos praticados anteriormente. A Lei n.º 8/96/M, no seu número 1 do artigo 13.º 

dispõe que: “quem, com intenção de alcançar um benefício patrimonial para si ou 

para terceiro, facultar a uma pessoa dinheiro ou qualquer outro meio para jogar, é 

punido com pena correspondente à do crime de usura”. A lei anteriormente vigente, 

da Lei 9/77/M, dispunha também no seu número 1 do artigo 14.º que: “todo aquele 

que, mediante estipulação de juros, conceder empréstimo em moeda local ou 

estrangeira ou em valores convencionais que as representem, para jogo de fortuna ou 

azar, será condenado a prisão até um ano, insubstituível por multa, e em multa 

correspondente. Em caso de reincidência, a pena será de prisão até dois anos e multa 

de $ 10 000,00 a $ 50 000,00 (dez mil a cinquenta mil patacas)”. 

Por outras palavras, de acordo com os citados diplomas legais, quem com 

intenção de alcançar um interesse para si, facultar a um jogador dinheiro para jogar, é 

punido por lei. Tais previsões vigoraram até à entrada em vigor da Lei n.º 5/2004 de 1 

Julho de 2004, que veio a legalizar a concessão de crédito para jogo por promotor de 

jogos. 
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9.2  Panorama Actual dos Promotores de Jogos de fortuna ou azar 

em casino na RAEM 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 16/2001, de 25 de Setembro de 2001, os 

agentes de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino viram regularizada a sua 

situação jurídica, passando a ser designados por “promotores de jogos de fortuna ou 

azar em casino”. De acordo com a Lei supra mencionada, os promotores de jogo 

referem-se aos “agentes de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino, que 

exercem a sua actividade através da atribuição de facilidades a jogadores, 

nomeadamente no que respeita a transportes, alojamento, alimentação e 

entretenimento, recebendo uma comissão ou outra remuneração paga por uma 

concessionária”
6
. Posteriormente, a exploração da actividade veio a ser formalmente 

regulada pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2002, que regula as condições de 

acesso e de exercício da actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em 

casino, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 27/2009. 

O citado Regulamento determina que a actividade dos promotores de jogo está 

sujeita a licenciamento e o respectivo exercício fica submetido à fiscalização do 

Governo
7
. Com efeito, o Regulamento Administrativo n.º 6/2002 define os requisitos 

de licenciamento para o exercício desta actividade. O número 1 do artigo 3.º 

determina que a actividade de promoção de jogos pode ser exercida por promotores de 

jogo que sejam sociedades comerciais ou por empresários comerciais, pessoas 

singulares. 

O candidato a licença de promotor de jogos ou o promotor de jogos que seja 

uma sociedade comercial deve submeter um exemplar devidamente preenchido do 

“Formulário relativo à revelação de dados do promotor de jogo que seja uma 

sociedade comercial”, um exemplar do “Formulário relativo à revelação de dados 

pessoais dos sócios titulares de valor igual ou superior a 5% do capital social e 

administradores do promotor de jogo que seja uma sociedade comercial”, 

relativamente a cada um dos sócios e administradores, e um exemplar do “Formulário 

relativo à revelação de dados pessoais dos principais empregados do promotor de jogo” 

relativamente a cada um dos principais empregados
8
.  

                                                      
6
 Vide artigo 2.º, número 1, alínea 6 da Lei n.º 16/2001 (que define o regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casinos). 

7
 Vide artigo 23.º, número 1, alínea 6 da Lei n.º 16/2001.  

8
 Vide artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2002. 
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O candidato a licença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja um 

empresário comercial, pessoa singular, deve submeter um exemplar devidamente 

preenchido do “Formulário relativo à revelação de dados pessoais do promotor de 

jogo que seja um empresário comercial, pessoa singular” e um exemplar do 

“Formulário relativo à revelação de dados pessoais dos principais empregados do 

promotor de jogo”, relativamente a cada um dos principais empregados
9
. 

Para efeitos de verificação da idoneidade dos dois tipos de candidatos, o 

Governo pode ainda exigir a remessa de informações que considere necessárias a tal 

verificação
10

, sem prejuízo dos artigos 8.º e 9.º. 

Após a atribuição da licença, o promotor de jogos só pode exercer a sua 

actividade depois de se registar junto de uma concessionária/subconcessionária da 

exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. O registo dos promotores de jogo 

carece de autorização do Governo, através da Direcção de Inspecção e Coordenação 

de Jogos
11

. Neste sentido, o promotor de jogo tem de celebrar um contrato sob a forma 

escrita com a concessionária/subconcessionária para o exercício das suas actividades, 

no qual deve constar o “montante e forma de pagamento da comissão ou outra 

remuneração acordada; termos em que o promotor de jogo pode exercer a sua 

actividade nos casinos”, “designadamente se existe afectação de espaços próprios”, 

“cauções e garantias que devam ser prestadas e seus termos” e “obrigação, 

assumida pela concessionária e pelo promotor de jogo, de renúncia a foro especial e 

submissão à lei vigente na Região Administrativa Especial de Macau”. 

Um dos exemplares originais do contrato é enviado à DICJ, no prazo de 15 

dias
12

. 

“Os promotores de jogo podem dispor, para o exercício da sua actividade, de 

colaboradores por si escolhidos”, devendo submeter a lista dos colaboradores para a 

aprovação do Governo
13

. As actividades exercidas pelos colaboradores de jogo, 

geralmente conhecidos na gíria por “bate-fichas”, são na prática semelhantes às dos 

promotores de jogos, só que aqueles não têm uma ligação directa com as 

                                                      
9
 Vide artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2002. 

10
 Vide artigo 11.º, n.º1, do Regulamento Administrativo n.º 6/2002. 

11
 Vide artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2002. 

12
 Vide artigo 24.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2002. 

13
 Vide artigo 17.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2002. 
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concessionária/subconcessionária, mas apenas com os promotores. Resumindo e 

concluindo, os “promotores do jogo são as entidades que mantêm relações directas 

com a concessionária através de contrato, para a qual presta serviço e dela recebe 

remuneração”, enquanto que os “colaboradores são os que mantêm relações directas 

com os promotores do jogo para os quais prestam serviço e deles recebem 

remuneração”.
 14

 

Quanto à fiscalização, as actividades de promoção de jogos para além de 

estarem sujeitas à fiscalização da DICJ, são supervisionadas pelas 

concessionárias/subconcessionárias para as quais os promotores prestam serviço, 

nomeadamente quanto ao cumprimento das obrigações legais, regulamentares e 

contratuais
15

. 

 
“As concessionárias são responsáveis solidariamente com os promotores de 

jogo pela actividade desenvolvida nos casinos pelos promotores de jogo e 

administradores e colaboradores destes, bem como pelo cumprimento, por parte dos 

mesmos, das normas legais e regulamentares aplicáveis”.
 16 

“Os promotores de jogo são responsáveis solidariamente com os seus 

empregados e com os seus colaboradores pela actividade desenvolvida nos casinos 

por estes, bem como pelo cumprimento, por parte dos mesmos, das normas legais e 

                                                      
14

 Vide “Regulamento Administrativo sobre Promotores do Jogo” do Gabinete de Comunicação Social. Site: 

http://www.gcs.gov.mo/showNews.php? PageLang= P&DataUcn=12420 
15

 O Regulamento Administrativo n.º 6/2002, no seu artigo 30.º, prevê que: 

“Sem prejuízo de outras previstas no presente regulamento administrativo e em demais legislação complementar, constituem obrigações 

das concessionárias: 

1) Enviar, até ao dia 10 de cada mês, à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, uma relação discriminada relativa ao mês 

antecedente dos montantes das comissões ou outras remunerações por si pagas a cada promotor de jogo, bem como dos montantes de 

imposto retidos na fonte, acompanhada de toda a informação necessária à verificação dos respectivos cálculos; 

2) Enviar, em cada ano civil, de 3 em 3 meses, à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos a lista referida no n.º 3 do artigo 28.º; 

3) Comunicar à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos qualquer facto que possa afectar a solvabilidade dos promotores de 

jogo; 

4) Manter em dia a escrita comercial existente com os promotores de jogo; 

5) Fiscalizar a actividade dos promotores de jogo, nomeadamente quanto ao cumprimento das suas obrigações legais, regulamentares e 

contratuais; 

6) Comunicar às autoridades competentes qualquer facto que possa indiciar a prática de actividade criminosa, designadamente de 

branqueamento de capitais, por parte dos promotores de jogo; 

7) Proporcionar um relacionamento são entre os promotores de jogo junto dela registados; 

8) Pagar pontualmente as comissões ou outras remunerações acordadas com os promotores de jogo;  

9) Cumprir pontualmente as suas obrigações fiscais”. 
16

 Vide artigo 29.º do regulamento Administrativo n.º 6/2002. 

http://www.gcs.gov.mo/showNews.php
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regulamentares aplicáveis”
17

. 

No artigo 32.º do citado Regulamento Administrativo prevê-se que: 

 

“Sem prejuízo de outras previstas no presente regulamento administrativo e em 

demais legislação complementar, constituem obrigações dos promotores de jogo: 

1) Sujeitar-se à supervisão e fiscalização da Direcção de Inspecção e 

Coordenação de Jogos; 

2) Cumprir, na parte que lhes respeita, as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis bem como as circulares e instruções emitidas pela Direcção de 

Inspecção e Coordenação de Jogos; 

3) Sujeitar-se às auditorias da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos 

e da Direcção dos Serviços de Finanças; 

4) Manter à disposição da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e da 

Direcção dos Serviços de Finanças todos os livros e documentos da sua 

escrituração mercantil e facultar-lhes todos os elementos e informações que 

sejam solicitados; 

5) Cumprir todas as obrigações contratuais assumidas, nomeadamente com 

jogadores; 

6) Respeitar as instruções da concessionária que não ponham em causa a sua 

autonomia; 

7) Cumprir as obrigações emergentes do contrato celebrado com a 

concessionária; 

8) Entregar à concessionária os documentos referidos no n.º 2 do artigo 17.º”. 

 

Para além disso, “o Governo fixa anualmente o número máximo dos promotores 

de jogo autorizados a operar junto de cada concessionária”
18

. Do mesmo modo, 

define no número 2 do artigo 28.º do Regulamento Administrativo que “o número 

máximo e a identificação dos promotores de jogo autorizados a operar junto de cada 

concessionária são determinados anualmente pelo Governo, até 30 de Novembro, 

através da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos fixa”, dispondo ainda no 

número 1 do artigo 17.º que “os promotores de jogo podem dispor, para o exercício 

                                                      
17

 Vide artigo 31.º do regulamento Administrativo n.º 6/2002. 
18

 Vide artigo 23.º, n.º 6 da Lei n.º 16/2001. 
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da sua actividade, de colaboradores por si escolhidos, até um número máximo a ser 

fixado anualmente, até 31 de Outubro, pela Direcção de Inspecção e Coordenação de 

Jogos”. 

A concessão de crédito para jogo por promotor de jogos foi legalizada com a 

entrada em vigor da Lei n.º 5/2004 de 1 de Julho de 2004
19

. Contudo, as pessoas 

habilitadas a conceder crédito para jogo e aposta em casino, ao abrigo da referida lei, 

não inclui os colaboradores dos promotores de jogos de fortuna ou azar em casino. 

Nesse sentido, a concessão de crédito para jogo, quando praticada pelos colaboradores 

dos promotores de jogos a jogadores, é qualificada como um crime de usura para jogo, 

previsto e punível nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 8/96/M, de 22 de Julho. 

Na prática, os promotores de jogos de fortuna ou azar em casino exercem as 

suas actividades por diferentes formas, a saber”: através do regime de uso de salas 

VIP junto de uma concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna 

ou azar em casino por um certo período de tempo, em associação com um “casino 

satélite” ou uma “sala de máquinas de jogo satélite”, ou ainda na função de 

“bate-fichas”, em que recebem comissões. Em cada um desses papéis assume funções 

diferentes, podendo inclusive assumir vários papéis ao mesmo tempo. O mais 

frequente é exercerem a sua actividade através do regime de uso de salas VIP junto de 

uma concessionária/subconcessionária. 

Da Tabela 9-1 pode verificar-se que desde a liberalização do sector do jogo, a 

receita bruta das salas VIP tem atingido 60%-70% do total da receita dos casinos da 

RAEM. Situação que se tinha manteve ate Junho de 2014, período a partir do qual o 

sector do jogo começou a entrar em fase de ajustamento, devido a uma diminuição da 

procura dos frequentadores das salas VIP, o que deu origem à queda consecutiva da 

receita bruta, o que implicou a redução da percentagem da receita bruta das salas VIP 

na receita total dos casinos, tendo atingido apenas 58,2% no primeiro trimestre de 

2015, 55,5% no segundo trimestre de 2015 e 53,3% no terceiro trimestre de 2015, 

correspondendo uma redução significativa relativamente ao auge de 70% verificado 

                                                      
19

 A Lei n.º 5/2004 no seu artigo 3.º, n.º 2 determina que “estão, ainda, habilitados a exercer a actividade de concessão de crédito os 

promotores de jogos de fortuna ou azar em casino, adiante designados por promotores de jogo, mediante contrato a celebrar com uma 

concessionária ou subconcessionária”, e ainda, no artigo 16.º, “os factos praticados no exercício da actividade de concessão de crédito, 

por entidade habilitada ao abrigo da presente lei, não se consideram usura para jogo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

13.º da Lei n.º 8/96/M, de 22 de Julho”. 
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nos anos anteriores, o que vem demonstrar que o mercado das salas VIP já entrou na 

fase de reestruturação. 

 

 

TABELA 9 - 1 Receita bruta do jogo Bacará (baccarat) e de outros tipos de jogos 

de fortuna ou azar  em casino 

 

 Receita bruta das 

modalidade dos 

jogos de fortuna ou 

azar em casino 

(em milhões de 

patacas) 

Receita brutas da 

modalidade dos 

jogos de fortuna ou 

azar em casino 

(em milhões de 

patacas) 

Percentagem da 

receita bruta 

proveniente das 

salas VIP na receita 

bruta do jogos de 

fortuna ou azar em 

casino  

2002 22,180 16,340 74% 

2003 28,672 22,178 77% 

2004 41,378 29,783 72% 

2005 46,047 28,864 63% 

2006 56,623 36,783 65% 

2007 83,022 55,762 67% 

2008 108,772 73,772 68% 

2009 119,369 79,834 67% 

2010 188,343 135,648 72% 

2011 267,867 196,126 73% 

2012 304,139 210,950 69% 

2013 360,749 238,524 66% 

2014 351,521 212,535 60% 

1.º trimestre de 

2015 

64,777 37,671 58.2% 

2.º trimestre de 

2015 

56,868 31568 55.5% 

3.º trimestre de 

2015 

54,371 28,991 53.3% 

4.º trimestre de 

2015 

54,824 29,588 54.0% 

Fontes das informações: DSEC e DICJ da RAEM 

De acordo com as informações facultadas pela DICJ, a receita bruta das salas 

VIP registadas em Fevereiro de 2014 foram de 25 000 milhões de patacas, montante 

esse que bateu recorde da receita bruta mensal. Contudo, desde daí começou a 

registar-se a quedas das mesmas receitas, tendo assinaladas as mais baixas no mês de 

Junho de 2015 com apenas cerca de 9 500 milhões correspondente a uma redução de 

cerca de 62% em relação à percentagem média no início de 2010. Por outro lado, 

verifica-se igualmente uma queda da receita bruta proveniente das salas comuns, 
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significando uma descida de 12 950 milhões de patacas registadas em Fevereiro de 

2014, para 7 800 milhões de patacas em Junho de 2015, correspondente a uma descida 

de 40%, à semelhança dos valores registados no terceiro trimestre de 2012. Daqui se 

extrai que a forma de exploração das salas VIP da RAEM é mais volátil às mudanças 

conjunturais do que as salas comuns.  

Há que reconhecer a importância da actividade das salas VIP na RAEM e o seu 

peso para a receita, assim como os demais contributos para o desenvolvimento da 

RAEM. Todavia, não podemos deixar de ter em conta o ajustamento que se verificou 

no sector do jogo nos passados 10 meses, que se baseou essencialmente em factores 

estruturais, bem como o impacto de um novo ciclo económico. Ou seja, quando a 

receita bruta da RAEM voltar a aumentar, assim como o seu crescimento indirecto, os 

negócios que desapareceram por motivo do ajustamento estrutural não irão voltar a 

verificar-se. Com efeito, é pouco provável que o montante da receita bruta volte a 

atingir os 30 000 milhões mensais, nem tão pouco o montante mais alto verificado, de 

38 000 milhões mensais.  

 

9.3 Problemas no âmbito do exercício da promoção de jogos de 

fortuna ou azar em casino 

9.3.1  Acesso à actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino 

A exploração do regime de uso de salas VIP opera-se através de dois tipos: 

“regime de aquisição de fichas” e “regime de partilha de lucros e perdas”. No 

primeiro caso, os promotores de jogo recebem uma comissão ou outras remunerações, 

pagas pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino, tendo como limite máximo 1,25% nos termos da legislação vigente, 

em função do montante de aquisição de fichas “não negociáveis” adquiridas. No 

segundo caso, o promotor de jogos não recebe qualquer comissão pela aquisição de 

fichas, mas divide as receitas da sala em causa com a concessionária/ 

subconcessionária, não existindo qualquer limite definido para estas distribuições. 

Actualmente a maior parte das salas VIP é explorada na modalidade de “regime de 

partilha de lucros e perdas”, na medida em que tem uma maior flexibilidade e não há 

qualquer limite à distribuição de lucros. 

A tabela 9-2 demonstra o número total de promotores de jogos licenciados na 
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RAEM no período compreendido entre 2006 e 2015, bem como a sua qualidade. A 

título de referência, verifica-se que o número total de promotores de jogos licenciados 

em 2015 é de 183, dos quais 158 são pessoas colectivas e 25 são pessoas singulares. 

Nos passados dez anos, o número de promotores de jogos teve um aumento gradual de 

2006 a 2011, mantendo, nos últimos cinco, um nível estável, em que o número 

máximo foi de 235, em 2013 e o mais baixo em 2015, com 183, ou seja, uma média 

anual de 209 promotores licenciados. 

Apesar do número de promotores de jogos licenciados não manifestar grandes 

flutuações, verificam-se alterações significativas na lista dos promotores de jogos. De 

acordo com os dados estatísticos, nos passados cinco anos tem-se registado em média 

um aumento anual de 46 promotores de jogos (incluindo renovação de licenças e 

atribuição de novas licenças). Por outro lado, anualmente, em média 49 promotores de 

jogos desistem da licença. A título de exemplo, no ano de 2015, dos 183 promotores 

de jogos licenciados, 28 deles corresponderam à emissão de novas licenças, 3 

requereram a renovação da licença que haviam suspendido anos antes, 63 eram 

titulares de licença emitida em 2014 ou em anos anteriores, cujo prazo terminava em 

2015. Apenas 6 deles exerciam as actividades há pelo menos dez anos. Pode 

verificar-se que o acesso e cessação da actividade por iniciativa dos promotores de 

jogos é bastante livre, o que resulta numa diminuição dos riscos de situações de grave 

incumprimento, mas num aumento do risco de desfalque em situação de negócios mal 

geridos. 

 

 

TABELA 9 - 2 Número de promotores de jogos de fortuna ou azar em casino 

licenciados 

 

Fonte: DICJ   
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9.3.2  Ascendência do poder negocial dos promotores de jogos de fortuna ou 

azar em casino 

Apesar dos promotores de jogos estarem sujeitos à verificação de idoneidade, a 

entidade reguladora não tem definido um critério que estabeleça um limite ao número 

de promotores de jogos, a dimensão das actividades, o âmbito da exploração das 

mesmas ou a relação contratual entre os promotores de jogos e 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino. 

Os promotores de jogos dispõem de um número variável de colaboradores com 

relações complexas entre si. É de referir que o número de promotores de jogos 

registado antes do estabelecimento da RAEM era de cerca de 50. Este número 

aumentou para mais de 200 no período áureo do sector, não contando com o número 

de colaboradores de jogos, pela dificuldade na sua contagem
20

. Por outro lado, a 

legislação vigente não limita nem número de salas VIP a instalar nos casinos, nem o 

número de mesas de jogos a instalar nas salas VIP. Esta situação permite aos 

promotores de jogos explorar a actividade em diversas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, em simultâneo. 

De acordo com informações da DICJ, as salas VIP são responsáveis pela maior 

percentagem da receita bruta dos casinos, tendo registado em 2011, período áureo da 

actividade, 73% da receita bruta dos jogos de fortuna ou azar em casino, tendo porém 

diminuído para menos de 60%
21

 nos anos de 2014 e 2015, mantendo actualmente a 

sua posição predominante na receita bruta. 

Na sequência disto, os promotores têm estado numa posição privilegiada na 

negociação com as concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, na sequência das tentativas destas em reaverem o máximo 

possível do investimento realizado antes do termo das concessões/subconcessões de 

exploração em vigor. Os promotores de jogos adquirem uma posição privilegiada, 

                                                      
20 Apesar da entidade reguladora exigir aos promotores de jogos que submetam uma lista de colaboradores para efeitos de registo, 

segundo informações, há colaboradores que não se encontram registados, por ser inconveniente o seu registo em nome próprio ou 

por outros motivos, o que dificulta a contabilização do número efectivo das pessoas que exercem tais actividades. 
21  10% destes 60% (ou seja, 0,06 da receita bruta total) é derivado das salas VIP exploradas pelas 

concessionárias/subconcessionárias, por conta própria. 
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uma vez que não estão sujeitos a qualquer compromisso de investimento, nem à 

amortização dos patrimónios fixos, ao contrário das 

concessionárias/subconcessionárias, tendo ainda poder de negociação para tentarem 

obter melhores benefícios, podendo transferir os seus negócios, a curto prazo, para os 

casinos que lhes sejam mais favoráveis, dentro ou fora da RAEM. Actualmente várias 

salas VIP têm a seguinte distribuição de lucros: as concessionárias/subconcessionárias 

recebem apenas 5% da receita bruta como rendimento, ficando os promotores de 

jogos com os remanescentes 56%, e constituindo 39% o montante de impostos pagos 

ao Governo, ficando os promotores de jogo responsáveis pelo pagamento das 

despesas de funcionamento e recursos humanos da operação, custos para acções 

promocionais, refeições e transportes dos jogadores e ainda das dotações para 

insolvências. Os promotores de jogos adquirem uma posição privilegiada, uma vez 

que não estão sujeitos a qualquer compromisso de investimento, nem de amortização 

dos patrimónios fixos, ao contrário das concessionárias/subconcessionárias, tendo 

ainda poder de negociação para tentarem obter melhores benefícios, podendo 

transferir os seus negócios, a curto prazo, para os casinos que lhes sejam mais 

favoráveis, dentro ou fora da RAEM. De facto, tem vindo a verificar-se a 

transferência de vários negócios referentes às actividades de promoção de jogos de 

fortuna ou azar para as regiões do sul da Ásia, Austrália e América, em consequência 

da fase de ajustamento dos últimos dez meses. 

 

9.3.3  Problemas da concessão de crédito para jogo e aposta em casino 

Da análise dos regimes de concessão acima descritos e das diversas formas de 

relação com os colaboradores daí derivadas, pode concluir-se que um dos factores que 

contribuiu para o desenvolvimento acelerado do sector do jogo nos passados dez anos 

foi o forte crescimento da dimensão dos promotores de jogos. Para esse facto muito 

contribuiu a exploração do mercado chinês de jogadores, ávidos de adquirir as 

compensações pagas pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino e a expectativa de recuperação rápida do investimento 

por parte destas e respectivos interesses associados. No entanto, os limites à saída de 

capitais da RPC, conjuntamente com as medidas de fiscalização implementadas nesta 

matéria nas fronteiras da RPC implica que os promotores tenham de fazer uma 

avaliação do risco financeiro quanto à solvabilidade desses jogadores, a fim de 
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determinar o montante de crédito a conceder. 

Da análise dos regimes de concessão acima descritos e das diversas formas de 

relação com os colaboradores daí derivadas, pode concluir-se que um dos factores que 

contribuiu para o desenvolvimento acelerado do sector do jogo nos passados dez anos 

foi o forte crescimento da dimensão dos promotores de jogos. Para esse facto muito 

contribuiu a exploração do mercado chinês de jogadores, ávidos de adquirir as 

compensações pagas pelas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino e a expectativa de recuperação rápida do investimento 

por parte destas e respectivos interesses associados. No entanto, os limites à saída de 

capitais da RPC, conjuntamente com as medidas de fiscalização implementadas nesta 

matéria nas fronteiras da RPC implica que os promotores tenham de fazer uma 

avaliação do risco financeiro quanto à solvabilidade desses jogadores, a fim de 

determinar o montante de crédito a conceder. 

À falta de uma base de dados centralizada referente à concessão de créditos para 

jogo e aposta, os promotores de jogos concedem crédito aos jogadores na posse de 

dados restritos e pouco fiáveis e baseando-se apenas na sua experiência pessoal. A 

decisão do promotor conceder o crédito baseia-se essencialmente na “credibilidade” 

depositada nos jogadores, quanto à sua solvabilidade. A esta situação acresce o facto 

de, no caso de não pagamento das dívidas aos promotores, estes assumirem o encargo 

imediato do pagamento de comissões aos seus colaboradores, o pagamento de 

impostos ao Governo por meio de retenção na fonte, despesas em transportes, 

refeições do jogador, etc. Segundo a experiência do sector, havendo empréstimos, 

haverá risco de situações de insolvência, em que estas atingem uma percentagem de 

10%~20%, mas quando considerada proporcionalmente ao rolling da receita gerada 

pela exploração da actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino, os 

respectivos lucros gerados no longo prazo tornam o risco controlável. Dado não 

existir, nas diferentes regiões, uma solução uniforme para a recuperação de dívidas 

decorrentes de empréstimos para jogo através de meios jurídicos, a que acresce o 

facto de a cooperação judiciária inter-regional não compreender igualmente as 

matérias de dívidas para jogo, os créditos têm sido recuperados por intermédio de 

empresas privadas de recuperação de dívidas. A falta de segurança jurídica leva 

muitas vezes a que a recuperação dos créditos seja obtida através de mecanismos que 

se situam em zonas cinzentas da legislação, ou cuja licitude é muitas vezes duvidosa. 
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Assim sendo, as insolvências dos jogadores só têm reflexos na actividade dos 

promotores de jogos a curto prazo.  

Há ainda que ter em conta que o desaceleramento económico recente da RPC, 

associado a mecanismos de controlo de riqueza, assim como de novas políticas de 

combate à corrupção por parte daquelas autoridades, teve como consequência que os 

clientes oriundos do continente chinês, que são a principal fonte de receita das salas 

VIP, tenham maior dificuldade na transferência de activos para jogo, factor esse 

responsável pelo aumento das insolvências no ano de 2014. Paralelamente, os 

jogadores VIP têm evitado deslocar-se à RAEM, receando a perda do seu anonimato e 

eventuais suspeições de envolvimento em ilegalidades, verificando-se assim uma 

retracção da procura no sector da actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar 

em casino. Na sequência de todos estes factores, verificou-se uma diminuição do 

número de jogadores VIP e as insolvências daí resultantes não têm sido compensadas 

com negócios novos, a que acresce o encerramento da actividade de alguns 

promotores de pequena e média dimensão, por motivo de diminuição da procura. 

Quantos aos promotores de maior dimensão, tornaram-se mais prudentes na avaliação 

da solvabilidade dos jogadores em termos da sua “credibilidade”, para manter a 

exploração da sua actividade. Para reduzir os riscos de insolvência, os promotores de 

jogos têm vindo a diminuir os montantes de concessão de crédito, ou a exigir a 

entrega de objectos de valor como garantia dos empréstimos concedidos, aceitando 

ainda a colocação de apostas por fichas negociáveis, gerando deste modo um ciclo 

vicioso que tem resultado na contracção dos negócios. Conforme apurado, a 

proporção de créditos em fichas concedidos pelos promotores desceu para cerca de 

50% em relação ao período áureo, em que excedia os 80%. 

 

9.3.4  Jogo ilícito 

O modo mais frequente de ilícito de jogo em local autorizado são as “apostas 

paralelas”. O elevado imposto sobre o jogo e outras restrições (ex.: o limite de 

colocação de apostas), deu origem ao fenómeno de “apostas paralelas” nas salas VIP, 

que implica a perda de impostos sobre o jogo. As “apostas paralelas” consistem nas 

apostas colocadas nas mesas de jogo das salas VIP, em que existe um acordo prévio 

entre o “dono da sala” ou grupos de apostas paralelas e os jogadores, sobre um factor 

multiplicador do valor da aposta efectivamente colocada (ex.: 10 vezes). Assim, se o 
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factor multiplicador acordado for 10, o jogador que perca 100 mil na mesa de jogo 

fica obrigado a pagar um milhão. Este sistema é vantajoso para os “donos das salas”, 

uma vez que a probabilidade de ganho da “casa” é alta, evitando o pagamento dos 

39% de impostos à RAEM e a divisão das receitas com a 

concessionária/subconcessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, se for o caso. Esta modalidade permite aos jogadores a colocação de apostas 

sem limites máximos, sendo ainda vantajoso por ser a forma mais fácil de recuperar as 

perdas nas jogadas. Outra vantagem consiste nas comissões mais vantajosas atribuídas 

pelos “donos das salas” aos jogadores na aquisição de fichas, ou no desconto nas 

dívidas. No entanto esta actividade é perniciosa para as 

concessionárias/subconcessionárias, que vêem os seus lucros diminuírem, assim como 

para o Governo, que deixa de arrecadar o respectivo montante do imposto. Esta 

actividade não implica qualquer investimento de capital, mas as obrigações dela 

decorrentes são exigíveis, levando a conflitos entre grupos de interesses ou ainda a 

situações de “ladrão a roubar ladrão”. Em consequência, pode resultar na falência 

repentina da sala VIP ou do jogador, o que por sua vez prejudica gravemente a ordem 

social. 

A evolução actual da prática de jogos ilícitos em recintos legalmente 

autorizados é marcada pelo uso de internet ou telefone para colocação de apostas à 

distância. Determinados jogadores colocam apostas no casino, por conta de terceiros, 

cuja entrada naqueles locais é inconveniente, recebendo ordens daqueles através de 

telefone ou outros meios de comunicação. Este mecanismo permite ao jogador 

efectivo não ser identificado pelos mecanismos de fiscalização do sector, permitindo 

assim furtar-se às obrigações e responsabilidades previstas nas normas reguladoras. 

Verifica-se ainda o problema do uso da internet ou do telefone para a colocação 

de apostas à distância. A utilização de “agente provocador” para a obtenção de provas 

poderá ser um meio directo e eficaz no controlo destas situações. Há quem defenda a 

introdução da possibilidade de obtenção de provas por “agente provocador” no 

regime jurídico penal especializado para este tipo de crimes, através de uma alteração 

ao Código do Processo Penal. Todavia, na opinião da ex-Secretária para a 

Administração e Justiça, Dra. Florinda Chan e de outros representantes do Governo, 

bem como na óptica de alguns deputados da Assembleia Legislativa, não é o 

momento oportuno para proceder à alteração legislativa desta matéria, podendo 

consequentemente ser introduzido através de lei penal avulsa. Actualmente o regime 
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de provas obtidas por “agente provocador” só é admissível em três regimes penais 

especiais: a Lei Orgânica do CCAC, a Lei da Criminalidade Organizada e a Lei de 

Proibição da Produção, do Tráfico e do Consumo Ilícitos de Estupefacientes e de 

Substâncias Psicotrópicas. Na ausência de meios eficazes de inquérito no combate à 

agiotagem, branqueamento de capitais e até das “apostas paralelas”, poderá o Governo 

ponderar a hipótese de efectuar um estudo, tendo em vista uma maior eficácia na 

execução da lei e intensificando deste modo os efeitos repressores. 

 

9.3.5  Uso de fundos e fichas de jogo pelos promotores de jogos de fortuna ou 

azar em casino 

Actualmente os promotores de jogos de fortuna ou azar em casino costumam 

abrir contas em nome dos jogadores, destinadas a guardar numerários e fichas de jogo, 

efectuando movimentações quando necessário. Trata-se de um sistema que favorece o 

jogador, dadas as restrições à movimentação de capitais transfronteiriças. Os 

promotores de jogos fornecem este serviço gratuitamente, para além disso, tais fundos 

ou fichas são ainda “usados” para concessão de crédito a outras pessoas. 

O sistema acima referido não está sujeito a qualquer legislação especial, 

aplicando-se o regime geral do artigo 1111.º e seguintes do Código Civil da RAEM, 

relativo ao contrato de depósito, o qual estatui que “o depositário não tem o direito de 

usar a coisa depositada nem de a dar em depósito a outrem, se o depositante o não 

tiver autorizado”. Ou seja, os promotores de jogos não têm o direito de usar os 

montantes ou fichas depositados, o que contradiz a prática actual. 

Por outro lado, não existe um mecanismo de garantia de salvaguarda dos fundos 

e fichas depositados pelos jogadores à guarda dos promotores de jogos. Dado que 

regra geral, as contas são unilateralmente controladas pelos promotores de jogos, é 

impossível para os jogadores comprovarem a existência dos fundos ou das fichas 

depositadas, sendo igualmente difícil a sua fiscalização por parte do Governo. Na 

eventualidade de ocorrerem situações de incumprimento por parte do promotor ou a 

falência do mesmo, a possibilidade de recuperar tais fundos ou fichas é nula. 

Paralelamente, os promotores de jogos costumam ainda captar investimentos 

dos interessados, através de participações na actividade de promoção de jogos de 

fortuna ou azar em casino. Um dos modos mais recorrentes funciona da seguinte 
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forma: o investidor aloca um determinado montante a título de investimento inicial, 

sendo-lhe emitido um título representativo daquele valor, após o que o investidor 

procede ao levantamento de fichas “não negociáveis” para vender aos jogadores por 

ele trazidos e daí recebe comissões de acordo com o valor das fichas “não negociáveis” 

compradas. Se o montante adquirido exceder o mínimo estipulado, poderá ainda ter 

direito a uma distribuição de lucros da sala VIP em causa. 

Os investimentos absorvidos pelos promotores de jogos sob o título de 

participação na actividade são geralmente menos seguros, uma vez que não estão 

sujeitos à fiscalização por parte do Governo. De facto, os investidores não adquirem 

qualquer participação social (quotas/acções) como contrapartida do capital investido. 

Este tipo de acordo atribui ao investidor a qualidade de “colaborador” do promotor de 

jogos, na medida em que exerce as actividades de promoção de jogos; por outro lado, 

na distribuição de lucros, o investidor torna-se um sócio efectivo do promotor de 

jogos, sem ter de sujeitar-se à fiscalização do Governo. 

Por fim, pode suceder que os promotores de jogos venham a exercer actividade 

de recepção de depósitos. Uma vez que a concessão de crédito para jogo consiste 

numa actividade de risco, alguns promotores de jogos distribuem juros altos na 

tentativa de obterem captação de fundos para a utilização destes nas concessões de 

crédito. De acordo com o Decreto-Lei n.º 32/93/M, que aprova o Regime Jurídico do 

Sistema Financeiro do Território de Macau, só as instituições de crédito podem 

receber depósitos do público. Os promotores de jogos recebem depósitos, através dos 

seus colaboradores, escapando deste modo ao regime do referido Decreto-Lei, ficando 

o depositante sem garantia. 

Assim, a actividade de recepção de depósitos por entidade distinta de instituição 

de crédito é indubitavelmente ilícita, devendo reforçar-se os meios de execução da lei. 

Por outro lado, não existe qualquer regime regulador dos fundos confiados à guarda 

de terceiros, nem tão pouco da alocação de investimentos. Não obstante, qualquer das 

situações descritas pode causar prejuízos ao jogador ou ao investidor, pelo que devem 

estar sujeitas a fiscalização, dado os reflexos negativos no sector do jogo. 
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9.3.6  Os casos “Huang Shan” e “Dore” 

Em Abril de 2014, um indivíduo de nome Huang Shan, ligado a uma sala VIP, 

desapareceu, tendo deixado a descoberto um montante de dez mil milhões, caso que é 

considerado o desfalque mais grave da história do sector jogo da RAEM. Segundo o 

noticiado, consta que os lesados são pessoas directamente ligadas ao “submundo” e 

investidores do Continente chinês, os quais entregaram à guarda do croupier valores 

que excedem os cem milhões. Consta ainda que a prática se estendeu a centenas de 

residentes da RAEM e do Continente, que investiram noutras salas VIP para se 

tornarem pequenos sócios, recebendo em contrapartida juros mensais de 2,5%
22

. 

Segundo as notícias, seriam vários os papéis desempenhados por Huang Shan na sala 

VIP Kimren, sendo ora apontado como “sócio”, ora como “representante”. Por seu 

turno, o “dono” daquela sala desmentiu que o mesmo fosse seu representante, 

esclarecendo que este exercia funções de “bate-fichas”
 23

, facto esse que não foi 

confirmado até à presente data. 

Em Setembro de 2015 corriam boatos de que funcionários da área financeira da 

sala VIP Dore, a funcionar na concessionária Wynn teria fugido após efectuar um 

desfalque considerável na referida sala. Este incidente deu origem a um movimento 

massivo de pedidos de restituição dos depósitos pelos clientes, junto do respectivo 

promotor. Assim, em 11 de Setembro a Dore, numa declaração publicada nos jornais, 

veio a confirmar que a directora financeira, Chow Iok Mei, estava envolvida num caso 

de fraude, tendo causado graves impactos aos interesses e reputação da mesma 

sociedade. Tomando em consideração a gravidade do caso, foi o mesmo entregue às 

autoridades policiais
24

. De acordo com notícias de 13 de Outubro do Jornal Macao 

Daily, o caso Dore continuava sob investigação pela PJ, que havia considerado 

tratar-se de um caso de furto doméstico, tendo até àquela data sido recebidas 49 

denúncias, envolvendo um montante de 520 milhões de dólares de Hong Kong. 

Segundo informações da PJ, a investigação indiciava a prática de crimes de fraude, 

abuso de confiança e emissão de cheques sem provisão, pelo que iria recorrer à 

                                                      
22 Vide artigo do jornal “Sing Pao” de Hong Kong, de 3 de Maio de 2014, referente a boatos sobre a fuga de Huang Shan, 

representante de casino, com desvio de fundos que estimam dezenas de mil milhões 

(http://www.singpao.com/xw/gat/201405/t20140503_504426.html ) 
23 Vide Next Magazine A056-062| 時事 | 江湖巴打, de 3 de Setembro de 2015. 
24 Vide 系列报道：赌厅集团高管亏空风波 (série de reportagem: desfalque praticado por titulares de cargos da administração) 

da MASTV, datado de 17 de Setembro 2015 (http://www.imastv.com/news/article.php?id=71005 ) 

http://www.singpao.com/xw/gat/201405/t20140503_504426.html
http://www.imastv.com/news/article.php?id=71005
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colaboração da Interpol, caso fosse necessário
25

. 

 

9.4 Aperfeiçoamento das medidas de fiscalização da actividade dos 

promotores de jogos de fortuna ou azar em casino 

Na sequência do “caso DORE”, a DICJ veio em comunicado de imprensa alertar 

o público de que “só as instituições de crédito previamente autorizadas podem 

exercer uma actividade que compreenda a recepção, do público, de depósitos”. Para 

além disso, esclareceu que os promotores de jogos devem submeter à DICJ, 

relativamente a cada sócio titular de valor igual ou superior a 5% do seu capital social 

e a cada administrador, um exemplar do «Formulário relativo à revelação de dados 

pessoais dos sócios titulares de valor igual ou superior a 5% do capital social e 

administradores do promotor de jogo que seja uma sociedade comercial», para efeitos 

de verificação de idoneidade; devendo ainda toda e qualquer alteração na estrutura 

societária (incluindo os direitos sociais e a composição da administração) ser 

previamente autorizada pela DICJ. Assim, a lei só reconhece legalmente o sócio ou 

administrador de sociedade comercial promotora de jogos que tenha sido sujeito ao 

processo de verificação de idoneidade efectuado pelo Governo
 26

. 

A DICJ reiterou o seu empenho no reforço da fiscalização e da auditoria dentro 

das suas competências, prevendo proceder a uma análise aprofundada da legislação 

vigente, a fim de iniciar, com a maior brevidade possível, a revisão do Regulamento 

Administrativo n.° 6/2002, que “regula as condições de acesso e de exercício da 

actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino”. Esta revisão 

assentará sobretudo em duas vertentes: por um lado pela introdução de novas 

exigências a nível societário, nomeadamente ao capital social inicial mínimo, 

transmissão de acções, prestação de caução, apresentação da escrita comercial, 

contabilidade, auditoria, exigências que já se prevêem na lei para as 

concessionárias/subconcessionárias e por outro efectuar um estudo para se determinar 

quais os dados relativos aos promotores de jogos de fortuna ou azar em casino que 

podem ser objecto de publicação obrigatória, com vista a dar mais transparência à 

                                                      
25 “司警：多金案或求助國際刑警”(PJ: o caso DORE terá de recorrer a Interpol), in Jornal Diário de Macau, datado de 13 de 

Outubro de 2015(http://www.macaodaily.com/html/2015-10/13/content_1036235.htm ). 
26  Vide “A DICJ reitera as normas de acesso à actividade de promoção de jogos”, de 18 de Setembro de 2015 

(http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DDataUcn=92573 ) 

http://www.macaodaily.com/html/2015-10/13/content_1036235.htm
http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DDataUcn=92573
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actividade, tais como: a lista dos administradores, sócios, principais empregados e 

colaboradores. 

Atendendo a que o Regulamento Administrativo n.° 6/2002 prevê que o Governo 

possa definir quais funções que qualificam os principais empregados dos promotores 

de jogos, será ponderada a possibilidade de considerar os empregados dos promotores 

de jogo que exerçam funções de natureza financeira como principais empregados, 

garantindo desta forma que tal função seja exercida por pessoas idóneas para prestar 

apoio aos promotores de jogo na criação de um regime contabilístico e de conservação 

de documentos mais bem regulamentado
27

. 

Posteriormente, em comunicado de imprensa datado de 29 de Setembro de 2015 

e após escutar as opiniões da AMCM e GIF, a DICJ divulgou que iria emitir uma nova 

Instrução ao sector, nesta matéria, e iniciar os trabalhos de revisão da respectiva 

legislação, dando mais um passo para aumentar a transparência do sector e para a 

regulação do exercício da actividade dos promotores de jogo
28

. 

Na sequência do referido caso, a DICJ emitiu, em princípios de Outubro de 2015, 

uma Instrução dirigida aos promotores de jogos de fortuna ou azar em casino da 

RAEM, intitulada “Normas sobre a contabilidade dos promotores de jogo”, exigindo o 

seu estrito cumprimento e a colaboração activa das concessionárias/ 

subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, contribuindo 

para a transparência da actividade no sector. Esta instrução tem por principal objectivo 

exigir uma análise mais exaustiva e clara das contas que os promotores de jogos 

devem apresentar, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 6/2002, que regula 

a actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 27/2009, tendo em vista inteirar os promotores de 

jogo sobre as suas obrigações, nomeadamente no que diz respeito ao estabelecimento 

de um regime de contabilidade e de conservação de documentos.
29

 

  

                                                      
27 Vide “A DICJ chama a atenção para o rigoroso cumprimento da lei e reafirma o propósito de intensificar a inspecção e 

auditoria bem como o aperfeiçoamento do quadro legal”, de 21 de Setembro de 2015 

(http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DataUcn=92643 ) 
28  Vide “DICJ e PJ em estreita colaboração para acompanhamento do caso Dore”, de 22 de Setembro de 2015 

(http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DataUcn=92823 ). 
29

 Vide “DICJ promoveu sessões de esclarecimento sobre Normas que Definem o Regime Contabilístico para Promotores de Jogo”, de 22 

de Outubro de 2015 (http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DataUcn=93592 ). 
 

http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DataUcn=92643
http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DataUcn=92823
http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=P&DataUcn=93592
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Encomendado pelo Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, o 

Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau, no início de 

2015, iniciou o estudo sobre a “Revisão intercalar do sector dos jogos de fortuna ou 

azar da RAEM após a sua liberalização e seu impacto nos domínios de: economia, 

sociedade, qualidade de vida da população e da exploração das 

concessionárias/subconcessionárias”, tendo formulado as seguintes conclusões 

relativas às nove áreas de abordagem do presente relatório: 

10.1 Impacto do sector do jogo na economia local 

Desde a liberalização do sector do jogo em 2002, os sectores do jogo e do 

turismo não só conseguiram fazer a RAEM sair da crise, como permitiram à Região 

atingir, a nível mundial, o patamar cimeiro dos considerados países e regiões 

economicamente desenvolvidos, sendo de realçar que: 

O crescimento acelerado do PIB, a elevada reserva fiscal excedentária, os níveis 

recorde de investimento directo do exterior, o aumento de produtividade do trabalho, 

a baixa taxa de desemprego (situação efectiva de pleno emprego) são os aspectos mais 

relevantes. Para além disso, conseguiu criar condições favoráveis para o 

desenvolvimento de determinados sectores, tais como o sector hoteleiro, o sector de 

comércio a retalho de bens de luxo, o sector da restauração, o sector de convenções e 

exposições, o sector de entretenimento e espectáculos, etc.. 

O aumento da receita pública, juntamente com as necessidades de 

desenvolvimento urbano, permitiu a execução e o desenvolvimento de grandes 

projectos de obras públicas, contribuindo para o desenvolvimento e posicionamento 

da RAEM como Centro Mundial de Turismo e Lazer. 

Por outro lado, o rápido desenvolvimento do sector do jogo trouxe também 

impactos negativos para a economia da RAEM, entre os quais, evidencia-se a elevada 

taxa de inflação, que veio agravar a qualidade de vida da população, especialmente 

para as classes sociais menos favorecidas, pelo aumento dos preços da habitação, a 

níveis incomportáveis para a maioria da população. 

 

10.2 Influências do sector do jogo nas PME 

Desde a liberalização do sector do jogo até ao ano 2014, registou-se um 

aumento de cerca de 35 mil empresas na RAEM. As PME, para além dos seus 

problemas estruturais de baixo nível tecnológico de produção e de gestão, enfrentam 

sérias dificuldades devido ao elevado preço das rendas, a subida dos preços dos 
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produtos e à escassez de mão-de-obra. Em consequência, o Governo tem 

implementado várias políticas para melhorar o ambiente empresarial e adoptado 

medidas de apoio ao seu desenvolvimento.  

Recentemente, o Governo criou novas medidas de apoio às PME, no sentido de 

estas poderem ser beneficiadas pelas aquisições locais das 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino e potenciar a sua cooperação conjunta. 

 

10.3 Efeito sinérgico do jogo e das actividades correlativas não jogo 

Com a liberalização do sector do jogo, para além do crescimento deste sector, 

houve também um aumento significativo de valor acrescentado noutros principais 

sectores da economia, deste modo o desenvolvimento do sector do jogo serviu 

também como alavanca para o desenvolvimento de outros sectores relacionados e 

conexos. 

Quanto às despesas efectuadas pelos visitantes, em bens ou serviços, do sector 

do jogo ou em actividades correlativas não jogo, os visitantes do jogo despendem, em 

média, montantes superiores aos visitantes que não se deslocam à RAEM para jogar. 

Os primeiros, para além dos montantes despendidos no jogo, contribuem para as 

receitas dos hotéis, restauração, compras, entretenimento, passeios turísticos e outros 

consumos em actividades correlativas não jogo.  

Por outro lado, as actividades correlativas não jogo têm-se desenvolvido 

gradualmente, atraindo mais visitantes e, ao mesmo tempo, captando-os para a prática 

do jogo. As actividades correlativas não jogo não só contribuem para a criação de 

vários postos de trabalho, como também para o aumento da receita, notando-se um 

aumento significativo da receita das actividades correlativas não jogo relativamente à 

receita global das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, não atingindo ainda, no entanto, níveis significativos. 

 

10.4 Impactos do sector do jogo para a sociedade e na qualidade de 

vida da população 

O crescimento contínuo da receita bruta do sector do jogo durante um longo 

período de tempo proporcionou aos cofres do erário público da RAEM a acumulação 

de receitas fiscais, constituindo uma reserva financeira relativamente abundante. As 

reservas acumuladas têm proporcionado ao Governo capacidade para, através da 
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utilização desses fundos públicos, desenvolver as infra-estruturas (como por exemplo 

nas áreas da educação e da saúde, trânsito e postos fronteiriços, águas, electricidade e 

combustíveis, entre outras), criando assim condições propícias para a sustentabilidade 

do desenvolvimento no futuro, diminuindo as diferenças sociais e proporcionando 

maiores oportunidades às classes sociais menos favorecidas, o melhoramento dos 

benefícios sociais, protegendo as classes sociais menos favorecidas e os idosos, etc. 

Por outro lado, o crescimento contínuo sector do jogo provocou também alguns 

efeitos sociais negativos na sociedade, tais como: problemas relacionadas com o jogo, 

aumento de crimes relacionados com o jogo, dependência excessiva da economia e do 

emprego da RAEM no sector do jogo, a perda dos valores tradicionais, conflitos entre 

residentes locais e trabalhadores não residentes, gerando sentimentos de xenofobia. 

  

10.5 Cumprimento das obrigações contratuais das 

concessionárias/subconcessionárias 

Em anexo aos contratos de concessão/subconcessão da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino encontram-se os Planos de Investimento, que abarcam 

essencialmente os seguintes elementos: execução dos projectos a construir, data de 

abertura, valor global de investimento e prazo para a sua execução. 

Comparado o montante de investimento efectivamente aplicado com o montante 

global previsto nos respectivos contratos de concessão/subconcessão, verifica-se que 

todas as concessionárias/subconcessionárias já cumpriram com os respectivos 

compromissos contratuais, relativamente aos montantes de investimento previstos nos 

planos de investimento anexos aos respectivos contratos de concessão/subconcessão. 

 

10.6 Situação da exploração das concessionárias/subconcessionárias 

O mecanismo de verificação da idoneidade dos accionistas qualificados, 

administradores e titulares de cargos de administração das 

concessionárias/subconcessionárias efectuado pelo do Governo da RAEM é 

relativamente simples. 

O Grupo de Estudo Temático propõe ao Governo a adopção de um mecanismo 

de verificação da idoneidade, consistindo na criação de um processo individual para 

cada accionista qualificado, administrador e principal empregado com funções 

relevantes nos casinos, solicitando também a colaboração das autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei para proceder à verificação da idoneidade das 

pessoas em causa, a fim de que o Governo possa conhecer, de forma efectiva, os 
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dados relacionados com as concessionárias/subconcessionárias e respectivo pessoal 

titular de cargos de administração, reduzindo por conseguinte, os factores de risco. 

Quanto à dimensão da exploração, a SJM e a Venetian dispõem de uma 

dimensão relativamente avultada em termos de exploração, pelo que têm maiores 

receitas. Quanto às actividades correlativas não jogo, a Venetian dispõe de projectos 

de actividades correlativas não jogo de maior dimensão comparativamente às 

restantes concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou 

azar em casino. Em termos de proporção de actividades de jogo e de actividades 

correlativas não jogo, a SJM e Galaxy têm uma proporção relativamente mais baixa, 

enquanto que Wynn e a Venetian possuem uma proporção mais elevada. 

No que toca aos recursos humanos, de modo geral, o número de trabalhadores 

do sector jogo é superior ao número dos trabalhadores das actividades correlativas não 

jogo. A promoção de trabalhadores representa entre 3% a 9% relativamente ao 

número total de trabalhadores. Quanto à mobilidade horizontal, os trabalhadores que 

mudaram de funções representaram entre 1% a 5% do total dos trabalhadores das 

concessionárias/subconcessionárias. A Melco Crown registou uma taxa média mais 

elevada, tanto na promoção como na mudanças da área de trabalho, pelos seus 

trabalhadores. 

Em relação à proporção dos trabalhadores residentes e não residentes a 

exercerem funções nas concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino, a taxa de trabalhadores locais é muito superior à dos não 

residentes, em especial na SJM e na Melco Crown. A maioria dos titulares de cargos 

de gerência ou superior na SJM e Wynn é trabalhador local. Além disso, de modo 

geral, os trabalhadores locais são mais privilegiados em termos de aumento salarial. 

 

10.7 Responsabilidade social das concessionárias e subconcessionárias 

de jogo 

Atendendo aos diferentes padrões adoptados nos diferentes países para a 

avaliação das responsabilidades sociais que as empresas devem assumir, também os 

locais onde as mesmas se situam poderá influenciar as suas responsabilidades sociais. 

Assim, em matéria da avaliação do cumprimento das responsabilidades sociais pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, foram consideradas, em primeiro lugar, as reivindicações da sociedade local, 

designadamente em matéria de transporte, alojamento disponibilizado aos 

trabalhadores não residentes, apoio às PME, implementação das medidas de aquisição 

de bens e serviços locais e desenvolvimento das actividades correlativas não jogo  
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Além disso, foram utilizados dois critérios para avaliar as 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino da RAEM, no âmbito da responsabilidade social das empresas, a saber: 

questões relativas aos frequentadores dos casinos e envolvimento das 

concessionárias/subconcessionárias na vida comunitária. 

Perante a ausência de exigência expressa no regime jurídico da RAEM, no 

âmbito da responsabilidade social das empresas e a falta de um paradigma nesta 

matéria noutros sectores da sociedade, pode considerar-se que as 

concessionárias/subconcessionárias têm cumprido com algumas das suas 

responsabilidades sociais. 

 

10.8 Análise da conformidade da exploração 

No que toca à análise da conformidade da exploração, verifica-se uma tendência 

de diminuição do número de processos e casos de irregularidades pelas 

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, no que diz respeito aos procedimentos de controlo interno, implementação das 

medidas preventivas de combate aos crimes de branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo, cumprimento das obrigações contratuais e o não 

cumprimento das medidas relativas ao jogo responsável. Destas, a maioria diz 

respeito à detecção de indivíduos com idade inferior de 21 anos no interior dos 

casinos. 

Conclui-se assim que a taxa de cumprimento das obrigações, legais e 

contratuais, por parte das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos 

de fortuna ou azar em casino aumentou. 

 

10.9 Situação actual dos promotores de jogos, desde a liberalização 

do sector 

Desde a liberalização do sector do jogo, a receita bruta das salas VIP tem 

atingido 60%-70% do total da receita bruta dos casinos da RAEM. No entanto, desde 

Junho de 2014, o sector do jogo começou a entrar em fase de ajustamento. Devido à 

contracção dos negócios nas salas VIP, a quota que a receita destas representava na 

receita brutal das concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de 

fortuna ou azar em casino tem vindo a diminuir, calculando-se que actualmente 

corresponda a cerca de 50%, atingindo o seu valor anual mais baixo, o que vem 

demonstrar que o mercado das salas VIP já entrou na fase de reestruturação. Os 
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problemas actuais do regime dos promotores de jogos de fortuna ou azar têm que ver 

com o acesso e cessação da actividade, aumento do seu poder negocial, crédito para 

jogo e aposta, depósitos de fundos e fichas de jogo confiados à guarda dos mesmos, 

captação de investimentos e depósitos, uso lícito de jogos de fortuna ou azar 

comerciais para a prática de jogos ilícitos, etc.. 

A DICJ reiterou o seu empenho no reforço da fiscalização e da auditoria dentro 

das suas competências, prevendo proceder a uma análise aprofundada da legislação 

vigente, a fim de iniciar, com a maior brevidade possível, a revisão do Regulamento 

Administrativo n.° 6/2002, que “regula as condições de acesso e de exercício da 

actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino”. No início de 

Outubro de 2015, irá emitir uma Instrução dirigida aos promotores de jogos de fortuna 

ou azar em casino da RAEM, intitulada “Normas sobre a contabilidade dos 

promotores de jogo”, exigindo o seu estrito cumprimento e a colaboração activa das 

concessionárias/ subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar em 

casino, contribuindo para a transparência da actividade no sector. Esta instrução tem 

por principal objectivo exigir uma análise mais exaustiva e clara das contas que os 

promotores de jogos devem apresentar, nos termos do Regulamento Administrativo 

n.º 6/2002, que regula a actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em 

casino, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 27/2009, tendo em vista inteirar 

os promotores de jogo sobre as suas obrigações, nomeadamente no que diz respeito ao 

estabelecimento de um regime de contabilidade e de conservação de documentos. 

 

 

 

 

 

 


