
BETTING ON CORPORATE CITIZENSHIP
Thinking the future of the current Gaming Concession Contracts

and the Contracts of Concession in the future
.

APOSTAR NA CIDADANIA CORPORATIVA
Pensar o futuro dos actuais Contratos de (Sub)concessão e os

Contratos de Concessão no futuro

Sofia Pinto Ribeiro



Title / Título
Betting on Corporate Citizenship: thinking the future of the current gaming concession contracts

and the contracts of concession in the future

Apostar na Cidadania Corporativa: pensar o futuro dos actuais contratos de (sub)concessão
e os contratos de concessão no futuro

Author / Autor
Sofia Pinto Ribeiro 

Editorial Coordination / Coordenação Editorial
Filipa Guadalupe (filipa@ruicunha.org)
www.creddm.org, http://ebooks-creddm.org/

CRED-DM
Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, Fundação Rui Cunha
Conselho de Administração:  Rui Cunha (Presidente); Rui Pedro Cunha, 
João Tubal Gonçalves (vice-presidentes); Isabel Cunha, Connie Kong (vogais)

Translation into Portuguese Language / Tradução para Língua Portuguesa 
Sofia Pinto Ribeiro 

Cover and pagination / Capa e Paginação
FRC Global Communications Ltd,  Carlos Canhita, Célia Brás

Telefone / Telephone (853) 28923288
E-mail: cred-dm@fundacao-rc.org
Correio & Mail
CRED-DM – Publicações, Fundação Rui Cunha,  Avenida da Praia Grande,
nº 749 – R/C, RAEM, RPC
Sede, Administração, Publicidade e Propriedade
Avenida da Praia Grande, nº 749 – R/C, RAEM, RPC

Property and Publisher / Propriedade e Editora
Fundação Rui Cunha

Price / Preço (Macau): MOP 150.00

Date / Data 11/2019
Circulation / Tiragem  Digital - Ebook

ISBN 978-99965-37-06-6

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA ADMINISTRA TIVA行政公益法人
BOLETIM OFICIAL Nº21, II SÉRIE DE 21/05/2014 二零一四年五月二十一日澳門特別行政區公報第二組第 21期



Sofia Pinto Ribeiro has a degree in Law from the University of Coimbra and a 
master degree in International and Comparative Law from the University of 
Macau, where she lived in the 1980s and to which she returned in 2012, noting 
its profound differences, which turned out to influence the subject of her 
master thesis.
In Macao, she served as legal advisor to the Rector's Office of the University of 
Macau until December 2018.

Sofia Pinto Ribeiro é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e 
Mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de Macau, 
cidade em que viveu na década de 80 e para a qual voltou no ano de 2012, 
notando-lhe profundas diferenças, o que acabou a influenciar o tema da sua 
tese de mestrado.

Em Macau, desempenhou funções como assessora jurídica no Gabinete do 
Reitor da Universidade de Macau, até Dezembro de 2018.

Sofia Pinto Ribeiro







When a man rides a long time through wild regions he feels the desire for a city. 
Finally he comes to Isidora, a city where the buildings have spiral staircases encrusted 
with spiral seashells, where perfect telescopes and violins are made, where the foreigner 
hesitating between two women always encounters a third, where cockfights degenerate 
into bloody brawls among the bettors. He was thinking of all these things when he 
desired a city. Isidora, therefore, is the city of his dreams: with one difference. The 
dreamed-of city contained him as a young man; he arrives at Isidora in his old age. 
In the square there is the wall where the old men sit and watch the young go by; he is 
seated in a row with them. Desires are already memories.

Italo Calvino, Invisible Cities, Cities and Memory 2, published 1974 by Harcourt 
Brace Jovanovich 
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ABSTRACT

Macau’s gaming industry is not only the main economic activity of Macau, a small 
south China territory but also, in its field, the most profitable in the world. Although this 
industry, in its broad conception, covers very different forms of gaming, in this work 
we will only focus on the commercial operation of games of chance, played in casinos.

The legal framework of casino operation has progressed from 1847 and culminated 
in the current concession model, enshrined in Law 16/2001.

The main goal of our research is, departing from the study of the oligopolistic 
concession model adopted in 2001 and from the public tender which ended with three 
concessions awarded, to which three sub-concessions were added later, to understand 
the particular details of this outcome. Further, regarding this option and taking into 
account what can be reserved for the current contracts, ending in 2020 and in 2022, we 
will reflect on how the concessionaires can be asked to participate in the city’s future in 
a creative and effective way: corporate citizenship is our bet.

The future being around the corner, this is a crucial opportunity, a challenging 
stimulus to think about the way the concession model, assuming it will be kept, can be 
used in promoting a better city, translated into the obligations that can be negotiated 
with the casino operators, beyond the financial ones, which are essential for the territory 
but do not exhaust the possibilities. 

Key words: gaming law; games of chance; contracts of (sub)concession; 
obligations in kind; future; city; land; public space; urbanism; planning; think tank; 
foundation; corporate citizenship; public policies and public decision’s empowerment.
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INTRODUCTION

“Cities and Memory” is one of the themes of a fiction book, by the Italian writer 
Italo Calvino, called “Invisible Cities”. In it, Marco Polo, sometimes referred to as 
the greatest traveller of all times, describes to the Emperor of the Tatars the fifty-five 
imperial cities he saw but were impossible to be seen by the Emperor. 

The sole significance of the theme highlighted something already empirical: the 
memory of cities exists and furnishes it and its population with a particular identity: 
cities, although highly dynamic, are also historic objects with memory. Humans, on the 
other hand, need memory in order to understand the present and to foster an identity: 
and cities are part of this memory.

Our starting point being the end of the current gaming contracts’ concessions, 
which will happen very soon, we decided to study the relation between the gaming 
industry and the profound transformation which has occurred in the city, as differences 
between the old and the new city are obvious. We have tried to understand, on the one 
hand, how its de-characterization, its process of spectacularization has been possible, 
and, on the other hand, how the (sub)concessionaires can contribute differently to 
Macau, the city they managed to re-shape, with their hegemonic presence. 

It is important to clarify that our knowledge of Macau goes back thirty years, 
which allows us to evaluate its amazing change. It was, in several senses, a different 
time, as we will try to clarify throughout this work. 

Its high transformation, indeed, gave us the pretext for the way this work evolved: 
aside from the study of this particular industry, from its beginning to its current legal 
framework and the way it affirmed its domination in the territory, we have studied its 
urban planning, its instruments, legal framework, its practice and its fragilities, in the 
Portuguese Administration and after the transference of sovereignty to China, in 1999, 
highly influenced by the liberal ethos of casino concessionaires. Casino operators, as 
we see, have managed to re-shape the city, by unmapping and remapping it, eventually 
transforming it into a giant theme park. Then, taking into account the end of the 
concessions, in 2020 and 2022, we anticipate what we think the future will look like, in 
this field, based in some conclusions from the analysis of official documents, Macau’s 
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political context and China’s regional integration projects, namely the Pearl River Delta 
megalopolis.  Within this framework, we suggest the possible role of the industry in the 
city development, which is specially important due to the geo-economic re-scaling of 
the region in which it is integrated.

Our study will be, firstly, mainly focused on the reasons that led to opening the 
gaming market to other operators, in 2001, when the first public tender after the handover 
took place, under Law 16/2001, culminating in the choice of the three concessionaires 
(which is the limit legally established) and in the authorization of three more sub-
concessionaires. This will entail a brief survey of the history of the gaming industry in 
Macau – it is said that gaming is in Macau’s DNA -, starting in 1849, in the so called 
Fantan Era, until 1961, going through the 40 year monopoly of Sociedade de Turismo 
e Diversões de Macau (STDM), until 2001, the year marked by the legal framework 
imposed by Law 16/2001, after Macau’s handover to Mainland China (which ended five 
centuries of Portuguese administration).

Secondly, we have to look into the legal design of a concession model, where 
the concessionaire’s obligations have an essential role. They are also the main focus of 
our work. We aim to understand what was behind the compensation regime imposed 
by the Government of Macau to the three awarded concessionaires and the three sub-
concessionaires, and suggest how can it be (re)negotiated, in the near future, whether if 
keeping the current concessionaires, by extending their contracts after 2020 and 2022, 
or through the signature of new contracts. 

The future is definitely around the corner: in a short span of time, the current 
contracts of (sub)concession will reach their end. Will Macau’s Government gamble in 
continuity or on a paradigm change? How will, in sum, the casino’s gaming concessions 
be treated? And the sub-concessions? Is public bidding an inevitability when the current 
contracts reach their end? And can the city benefit from this model? How? That is what 
we will try to estimate, contributing to the theme, too.
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“O homem que cavalga longamente por terrenos bravios sente o desejo de uma 
cidade. Finalmente chega a Isidora, cidade onde os prédios têm escadas de caracol 
incrustadas de búzios marinhos, onde se fabricam artísticos óculos e violinos, onde 
quando o forasteiro está indeciso entre duas mulheres encontra sempre uma terceira, 
onde as lutas de galo degeneram em brigas sangrentas entre os apostantes. Era em todas 
essas coisas que ele pensava quando desejava uma cidade. Assim Isidora é a cidade dos 
seus sonhos: com uma diferença. A vida sonhada continha-o jovem; a Isidora chega em 
idade tardia. Na praça há o paredão dos velhos que veem passar a juventude; ele está 
sentado em fila com eles. Os desejos são já recordações.”

Italo Calvino, “As Cidades Invisíveis”, As Cidades e a Memória 2, 1972, 
Teorema, 13.ª edição, tradução de José Colaço Barreiros, 2010, 12.
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RESUMO

A indústria do jogo, em Macau, pequeno território do Sul da China, é não apenas 
a sua principal actividade económica como, também, a mais lucrativa indústria do jogo 
do mundo. Abrange ela variadas modalidades, sendo que o presente trabalho irá focar-
se, unicamente, nos jogos de fortuna ou azar operados em casinos.

O regime legal dos jogos de fortuna ou azar vem evoluindo desde 1847 e culminou 
no actual modelo oligopolista de concessões, acolhido na Lei 16/2001. A grande ambição 
deste estudo é, partindo do modelo existente, que foi adoptado em 2001 e se assume será 
mantido, bem como do concurso público que se lhe seguiu e culminou na atribuição de 
três concessões de jogo – a que se somaram três subconcessões –, entender o contexto 
particular que daqui resultou. Mais que isso, tendo em vista o que pode estar reservado 
para os actuais contratos de (sub)concessão, a terminar em 2020 e 2022, reflectir no 
modo como as concessionárias podem ser solicitadas a participar no futuro da cidade, de 
um modo criativo e eficaz: para tanto, a nossa aposta é na cidadania corporativa.

Estando o porvir ao virar da esquina, encontramo-nos perante uma oportunidade 
crucial, um momento altamente desafiador para pensar o modelo das concessões, em 
ordem a promover uma melhor cidade, ambição possível através das obrigações em 
espécie que, no âmbito dos contratos, podem ser negociadas com as concessionárias 
– que as financeiras, sendo essenciais para o Território, não têm, todavia, de esgotar a 
fórmula.

 

Palavras-chave: lei do jogo; jogos de fortuna ou azar; concessionárias; contratos 
de (sub)concessão; obrigações em espécie; cidade, terra; espaço público; urbanismo; 
planeamento; fundação; cidadania corporativa; políticas públicas.
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INTRODUÇÃO

“As Cidades e a Memória” é um dos temas de um livro de ficção, do escritor 
italiano Italo Calvino, intitulado “As Cidades Invisíveis”. Nele, Marco Polo, por 
vezes identificado como o maior viajante de todos os tempos, descreve ao Imperador 
dos Tártaros as cinquenta e cinco cidades imperiais que ele viu mas que este estava 
impossibilitado de conhecer.

O tema, per se, realçou o que empiricamente é adquirido: as cidades têm memória 
e esta dota-as – e à sua população – de uma identidade particular: ainda que altamente 
dinâmicas, as cidades são, pois, também objectos históricos. As pessoas, por outro lado, 
precisam da memória, de modo a forjarem uma identidade e a entenderem o presente: e 
as cidades são parte integrante desta memória.

Sendo o nosso ponto de partida, neste trabalho, o final dos contratos de concessão, 
a acontecer no médio prazo, decidimos estudar a relação entre a indústria do jogo e a 
profunda transformação que esta importou a Macau: com efeito, há diferenças evidentes 
na cidade pré e pós 2001, ano marcado pela aprovação do novo regime legal do modelo 
de exploração da indústria dos jogos de fortuna ou azar e pelo concurso que se lhe 
seguiu, destinado à atribuição das concessões respectivas. 

Tentámos compreender, por um lado, como foi possível esta (sua) descaracterização, 
este processo de espectacularização; por outro, como podem as (sub)concessionárias 
ser levadas a contribuir para a cidade que elas de algum modo moldaram, com a sua 
presença hegemónica.

É importante dizer que o nosso conhecimento de Macau soma mais de trinta anos, 
o que permite a noção das extraordinárias mudanças ocorridas na cidade. Aquele foi, 
sob certos aspectos, um outro tempo, como tentaremos demonstrar através do presente 
trabalho.

Esta impressionante transformação deu-nos, de facto, o mote para o caminho a 
percorrer: a par do estudo desta indústria particular, desde o seu início até ao regime 
legal actual e ao modo como afirmou o seu domínio sobre o Território, estudámos o 
seu planeamento urbanístico, respectivos instrumentos, regime jurídico e fragilidades, 
desde a administração portuguesa até à transferência de soberania para a China, em 
1999, altamente influenciado pelo ethos liberal das concessionárias do jogo. São estas 
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MACAU

que, em nossa opinião, conseguiram modelar a cidade, como que desmapeando-a 
e remapeando-a, eventualmente tornando-a num gigantesco parque temático. 
Considerando o terminus dos actuais contratos de concessão, antecipámos, igualmente, 
o futuro que nos parece provável, baseados nas conclusões que nos sugerem alguns 
documentos oficiais, o contexto político da Região (marcado pela nomeação de um novo 
Chefe do Executivo, em Dezembro de 2019), e os projectos de integração regional que a 
abarcam, designadamente o da megalópole da região do Pan-Delta do Rio das Pérolas. 
Dentro deste vasto quadro, sugerimos o papel que a indústria pode desempenhar na 
cidade, que aliás consideramos especialmente importante atento o redimensionamento 
geoeconómico da zona em que está integrada – e incluída.

O nosso estudo começará por se ater nas razões que conduziram à abertura do 
mercado da operação do jogo a mais operadores, em 2001, quando o primeiro concurso 
público pós-transferência da soberania teve lugar, nos termos da Lei 16/2001. O concurso 
culminou na escolha de três concessionárias, que é o limite legalmente estabelecido, e 
na autorização de mais três subconcessionárias. Tal exige uma breve abordagem da 
história da indústria do jogo, em Macau – é corrente ouvir-se que o jogo está no DNA 
da cidade -, marcada especialmente por três datas: 1849, ano que inaugurou a era do 
Fantan; 1961, quando se iniciaram os quarenta anos de monopólio da Sociedade de 
Turismo e Diversões de Macau (STDM), e 2001, quando a Lei 16/2001 aprovou o novo 
regime jurídico da exploração dos jogos de fortuna ou azar em casino.

Seguidamente, olharemos para as particularidades deste modelo de concessão, em 
que as contrapartidas a prestar pela concessionária desempenham um papel essencial. 
Elas são, de resto, na sua veste de obrigações em espécie, o objectivo final deste estudo. 

Visamos, por outro lado, compreender o que fundou as contrapartidas exigidas pelo 
Governo de Macau às concessionárias escolhidas em 2001 - e às subconcessionárias -, 
bem como sugerir os termos da negociação dos contratos, no porvir, independentemente 
da circunstância de virem a ser estendidos após 2020 e 2022 ou de virem a ser novos 
contratos.

O futuro está, definitivamente, próximo: a médio prazo, os contratos vigentes 
atingirão o seu fim. Irá o Governo de Macau apostar na continuidade ou numa mudança 
de paradigma? O que vai, em suma, acontecer com as actuais concessões? E com as 
subconcessões? É inevitável a realização de um novo concurso público quando estas 
e aquelas chegarem ao fim? E como pode a cidade beneficiar (mais) do modelo de 
concessão? 

Fundados na informação disponível, tentaremos antecipar as respostas possíveis 
a estas questões e, mais que isso, contribuir para reflectir sobre possíveis caminhos.



Edições CREDDM da mesma coleção:
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