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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Como reforçar os trabalhos de prevenção do jogo 

 

O Campeonato do Mundo de Futebol terminou há pouco tempo, e muitos 

residentes de Macau estiveram muito atentos a este evento. Com vista a prevenir e a 

combater as actividades de apostas ilegais em jogos de futebol, a Polícia Judiciária 

desenvolveu acções de inspecção e sensibilização, alertando os cidadãos para não 

explorarem ou participarem em actividades de apostas ilegais em jogos de futebol. 

Além disso, foram desenvolvidos trabalhos de sensibilização contra as apostas 

paralelas em jogos de futebol, com o objectivo de transmitir aos jovens mensagens de 

prevenção criminal e de recusa do jogo. Acredita-se que os trabalhos desenvolvidos 

pelas autoridades, tendo em conta as diferentes situações, surtam os devidos efeitos 

preventivos. 

De acordo com o “Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau nas 

Actividades do Jogo 2022”, divulgado em Agosto deste ano, do Instituto de Estudos 

sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau, nos últimos anos, a taxa de 

participação dos residentes de Macau no jogo caiu de 51,5 por cento, em 2016, para 

30,1 por cento, em 2022, o que demonstra que os trabalhos de prevenção do jogo 

realizados pelos diferentes serviços públicos surtiram efeito. O inquérito indica ainda 

que as cinco actividades de jogo mais populares entre os residentes de Macau incluem 

as apostas desportivas, embora a sua percentagem não seja alta, mas a mediana do 

montante das apostas ultrapassou, de forma exponencial, a de outras actividades de 

aposta. Esta situação merece a nossa atenção, sobretudo porque os jovens são 

facilmente atraídos pelo desporto para jogar. 

De acordo com os indicadores da juventude de Macau, nos últimos anos, mais 

de 15 por cento dos jovens participaram em jogos de fortuna ou azar. Em particular, 

devido ao desenvolvimento das apostas online, muitos jovens jogam através de 

software de comunicação, que tem uma natureza dissimulada. Mais, nos últimos anos, 

têm-se registado, de vez em quando, casos de apostas online com estudantes 
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envolvidos. A algumas apostas online e mistas foram adicionados elementos de jogo, 

tendo sido “embaladas” em jogos populares, e parte delas até permite aos jogadores 

experimentar jogar gratuitamente. Os jovens, movidos pela curiosidade, facilmente se 

desencaminham e ficam viciados, inconscientemente, no jogo online. 

Assim, interpelo sobre o seguinte: 

1. Algumas apostas desportivas podem ser efectuadas legalmente e por via online 

em Macau. Mais, algumas apostas ilegais podem também ser efectuadas, de formas 

diversificadas e dissimuladas, através de software de comunicação e de determinados 

websites. O Governo dispõe de novos planos para combater as apostas desportivas 

online ilegais? 

2. Devido à atracção do desporto, muitas pessoas participam em apostas 

relacionadas. Segundo o “Inquérito sobre a Participação dos Residentes de Macau 

nas Actividades do Jogo 2022”, a mediana do montante das apostas no desporto 

ultrapassou, de forma exponencial, as outras actividades de apostas. Face a esta 

situação, o Governo dispõe de solução própria para evitar que as pessoas participem 

em apostas? Como é que vai reforçar a prevenção das apostas junto dos jovens? 
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