p samuam
Entidades
estatais()ogosonlìnee oÍÍlri,q:
.

Française
desJeux lotariase aposrasdesportivas;

.

ParisMutuetUrbain_ apostas
hípicas.

ol Concessôes
(somentejogosofÍt,ne):
.

Casinos mesas,póquere slot

.

Jeuxde Cercle_ casasondese joga

machines;
diretamentecom outrosjogadores

(contrastando
com o jogo contra a casatipico

dos casinos),inctuindo

póquer,
No entanto,estimava-se
que

existiam25.000sitesde jogo não
autorizados,20%dos
quaÌsem francês,representando
Z5%do vâlor dasapostasda população
francesa.
Françatem, desdeAbrit de 2OlO,
um

modetode jogo odine assentenumapotitica
de
tiberalizaçãocontrotadacom
uma aberturado mercadoonÍine
somentepara a€uns
jogos, a saber: apostas
desportivas,apostas hípicas póquer.
e
O acessodos
operadoresao mercado está
sujeito a uma lìcença concedìda
pela autondade
regutadora,sendodistinta para
cadatipo de produtoregutado.
Cadalicençarem a
duraçãode 5 anosrenováveis
e nãoé passívetde transmissão.
Osoperadores
tèm de
estarestaberecidos
numpaísda uE ou do EEE,possuir
conta bancáriaem França,ter
contabilidadeauditávelpara
as operaçõesno país e um Íepresentante
Íiscat em
França.
Os servidoresonline de frontoffice

devemestar atojadosem França
e ter domínio
web ".fr". A regulaçãorestringe
o acessoao jogo, por parte da população
Írancesa,
aos operadoreslicenciados.
os operadoresapenaspodem
aceitar jogadoÍescom
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conta bancária na UE ou no EEE, O payout está timitado
a 85% nas aDostas
desportiyas
e híDicas.
No que concerneo licenciamento,o Estadofrancêsexige que
se efetue um pedido
Ìniciat e posteriormenteque se renovea licença.Os referidospedidos
impticamo
pagamentode 5.000 Euros,o quat só será reduzido
se forem efectuadosZ ou f
pedidossimuttâneos.
A estevalor acresceum pagamentoanual
ida
no montantede 20.000Ëuros.
NOque concernea taxaçãodosoperadoresrefir

novalorde apostas,
portipo de jogo:

jogo incidente

t

a) Apostasdesportivas:
9%;
b ) Apostashípicas:14,4%;
Póquer:2%(íorados,lorneios,
A taxa de IVAapticável é de
França,incidin
No que co

estãosujeitasas entidadessedeadas
em
do impostode jogo.
e apenassobreos proveitosde entidadessedeadas

em

máima de 33,33%.

Já no
ganhosque

tecto máximode 1 Europor aposta).

a taxaçãodos apostadores
o impostoserá apenasaptjcáveta
emonstremregulares,o que acabapor nãoter umaap(icacãoreal,

Coníira-seo gráfico,h/ro que ilustra a eyotuçãodo Gtobatcaming
Revenueno Jogo
Onlineem França.
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Comoresuttadoda recentere$tligão
verificou-seuma diminuiçãodo jogo
online
itegat de poEüer e apostas
hípicas,considerando-se

operad

existirem ainda diversos

oeslFttÍvas
nãoautorizados-

conctusão
de que as tiuas etevadas
de impostoe o
os principaisfactoresde redução
da atratiúdadedo
mercadopara os operadores.
Nenhum
operador
onlineregistoulucroemZOí0,o
ano

da regulação.

A AssociaçãoFrancesade Jogos
Ontine (A&,EL)propôs a taxação
das aposaas
desportivas,
hípicase do póquerem zO%,3g%
e2O%do GGR,respectivamenre,
bem
comoo aumentodo payoutmáximo
para90%ou 95%.A ARJEL
propôsa taxaçãodas

a

E

^-----

(ÁJVIRN()

I)F:

|I

s<Erúo4Ehorôlm

E' PomrcArI :"#tr*ffi"".,*
apostas desportivas, hípicas e do póquer em 3g%,
55% e 25% do ccR,
respectivamente,
bemcornoo aumêntodo payoutmáxiÍÌÌopara95fr.por comparação
entre o úttiÍÌlo trimestre dê 20i0 e de 201Í, verifica-seuma quêbÍa
do vator das
apostasefectuadasjunto do6operadores
licênciadG.

1O.5Do est tdo de caso betga

NestemoÍnentono Estado

para 06 segúntes jogo6: jogos de

totaria, apostasdesportims

de casinoe máquinasde diveÍsãofora

dos casino6,com

do quadroda páginaseguinte.
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as dê Divereãobra dos Cãshos
opõlio
dè elpora!ãode irg06dê

Norâ:a tijeiçaparãâ erpbraçãôonunesó
è
@meddá
m! opradq6 6mpr4s0!

orârdêricúçà,dbì;;;ìE:ÌiÌìbrrèn-ç-a
F1(ãp'è6eib
câbsoru
deFsor.

dc ricênçre á;ú;;;ìi;6ìüd-

Ole0p",*"'t-tr*ç,rì, (,"r,iiã"i
ne) adEbnâdô €j0.180
@Íâno

Li@no!c (Locarizadas
nêrua):z soo
L.eiçã0 (EnpÍâgadosdê
Casúôe
6iqa E {hpoÍlÊrpoí e dhrbuiçáo)201

.árofto,be
{êrbisãodo
tuiopótô
0oirnâdesde
MâÍço
de2010)

t(lcençãdeexproração
Polef(ACombsão
deJogo@ô6deu
Íe d€sdeAbrilde 2011)
as
6e9úhtss
i.enq&oitn€en mdodeÈsben
pokeÌStrE,Fânouchè
MãÌç!do20ÍI

Norii â Lob@Nalioiah@ndúãbu{èa

LÒÈrENaìonâhpasóua erúha SÂ
ohonrab deqâs6o@lsbrado
mho

du 19Àvdl2002(LeidoJoqo)
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sobo sisteínade ricençasbergaa um operadorticenciado
de casinosó serápo'sÍvet
disponibitizaÍonline iog(6 de casino, mas não, por exemplo,
apoEtâsonline.Da
mesmaforma, a um operadorcom ticença paÍa efetuar
apo6tasapenaspoderá
disponibitizaÍonlire asrespectivas
ap6tas, masnenhumcasinoonline,
Noentanto,segundoa informãçãoanatisadao sistemanáo
está a ser implemêntado
exatamentede acoÍdocom aquitoque haviasidoprêvisto
em
um openìdoÍde jogo tradicionatdetentor de uma
jogo

estar atrü mente a formar uma jolnt-vemure

online

tendojá obtidoa aproì/ação
* a**o
f .E

que tais requisitos são fomecido6 a6 operacores
de licertiarnento.

A tributaçãoÍaria poÍ região na Bétgica.Atuatmenteo jogo
remoto orline tem
operaçôescom especiatretevânciaa nÍvel de receitasfiscais para
o Btado na
RandÍese Valónia.
Dadaa retativamenterecenteentÍadaem vigor do regime
regutamentarbetgae a
persistentefalta de clarezasobreas normastécnicas
e operacionais
necessárias
dos

@F8i',fil3Ài

1

operadorescom licençasainda permanece
a

dúvidasobreo eventualsucessodesta

solução.

10. 6 Do estudo de caso espanhol
Antesda entradaem ügor do atuaf
mode{ode regutaçãoem Janejrode
2012,o jogo
onli,e não se encontravaregutado
a ntvet nacional,emboraatgumascomunidades
autónomas(Madrid,Catatunha,Andaluzja país
e
Basco)apresentassem
a suaprópria
legistaçãopara o mercadoontíne.
A LAE(Loteriay Apuestasdet Estado)
era a única
entidadeautorizadaa operarno
mercadoonlrnedesdeAgostode 2005.
Coma entradaem vigor do atuatmodeto,
em Janeirode 20í l, a Espanha
assumiu_se
como um mercadoonline Uberatizado
(com licençastocais)onde são permjtìdos
e
reguladosos seguintejogos: apostas
desportivas:apostashípicas,outras
apostasle,
jogos
bingo,
de casinozo,
lotariase póquer.
Atuatmentea regutaçâodo mercado
online encontra_seem fase de transiçâo,
oevendo entrar em vigor no
momenrc de adjudicaçãoda primeira
ticença,
previsivetmente
até Junho de 20í2. Duranteeste período
os operadoresoffshore
poderãocontinuar a disponibitizar
e comercializaros seus serviços em
território
espanhol.
Aposa entradaplenaem vigor da
novalei os operadoresque pretendam
fornecetos
seusserviçosonline em teÍritório
espanhotestãosujeitosà obtençãosimuttânea
de

ecurturaís,
];]iïll ;t?ï.j.i1ï::or económicos
entre
outros.
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doistiposde licença(gerare singutar),
concedidas
peraentidadereguradora.
A cada
18 mesesexistiráum períodode candidaturas
(de 20 a 30 dias)que permitiÍá
autorizara entradade novosoperadores
no mercado,
apósayatiação
dasresDectivas
candidaturas.
Parase candidatarem,
os operadores
devemapresentargarantras
bancárias
quevariamconsoante
o tipo de licença:
a) Geral 2 mithóesde Eurosno pÍimeiro ano e
Peto
nosanossegúntes;

Euro5

b) Singutar- garantiacatculadacom baseno va
8,í, consoanteo tipo de jogo.

í , 5 %e

€

=

Os operadoresdevem apresentarum

100.000Eurose ter

comofoco a atiüdadede jogo. Os
organizados
como as

de estarsedeados
na IJEe
espanholas
(ou equivatentenos restantes

estadosmembros).Devem

representanteem Espanha,a

qua{seráobjectode taxação.
Os servido

domínio web ".es', e estar disponíveispara
t de Juego.

as LicençasGeraistêm caraterísticas
própriasmuito

a) constituemum pré-requisitoparase operarno mercadoespanhou
b) sãovátidasporíO anose .enoyáveisem iguaispeíodos;
c) sãoem númeroitimitado;e
d) não abrangemas lotarias,uma vez que estão sob o monopólio
do operador
estatalLAE.
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Háaindaqueetencarasparticutaridades
dasLicenças
Singutares,
nomeadamenb:
sãoconcedidas
portipo dejogo;
b ) sãoválidasde í e 5 anos,consoante
o tipode jogo;
c ) são revogadas
no casode revogação
das Licenças
geraisque thesestão

associadas.
No que concerneao ticenciamento
é de assinatarque

o pedidoinicial de licençatem

custosadministrativos,
que podemascendera 3g.000Euros,não

existindo,contudo,

custosanuaÌsde ticenciamento.
Já no que concerneà taxaçãodos opeÍadores
é de satientarque estão sujeitosao
pagamentode um impostode jogo que pode
incidir sobreas

suasreceitasou sobreo

GGR,variandoa taxa e a basede incidênciacom
o tipo de jogo, conformese pooe
verificarpelográficoinfra.

rÍpostos aplicáveisaos operadorêsdê jogos
onltne

8rsê
Aposlasmútuas despoí|\as
F,red odds despoÍtr\Árs

GGR

IntennêdbÍos despoÍrr\os

25'/"

GGR

2ara

GGR

ApostnsdÌúrLnshiprcas
F,xeí,.rtds npostashjprca5
OrÍÉs foíììs de oposlas nìúluds
OufÍìs Íoímas de hxe(todds
Outros intemed|anôs

; 20r2 tEto:neGnsutroresS A

l"

6

covrUo

or

I sEFr!ÉDE8@D,urc

E PonÍucAt I i8gttr#ï,ir***

Ascomunidades
autónomaspodemainoaaumemaras taxasde jogo em 20%para
os
operadores
sedeados
no seuterritório. paraatémdo impostode jogo, os operaoores
estãosujeitosao pagamentode umataxa no varorde 1%
sobreo vatordasapostas,
destinadoa financiaras atiúdadesda aúoridade regutadon.
Todosos oDeraoores
sujeitosa impostode jogoestãoisentosde tVA.
Já no que conceme a taxação do6 apogtadores,Espanha

optoupor isenìãi os ganhos

do jogo onlifle de quatquerimpo6to.
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EMPORTUGAL

11.1 Da sud conÍormidade |egal
Portugaté um Paíscom eüdenteinteressepoputarpetoscavatos,com condições
potenciaispara o desenvolümento
da fiteira que os enquadrae que poderia
constituirumasigniíìcativa
atividadeeconómica
transversal:
desdea agricu[uraao
tunsmo,passando
por um grandeconjuntode interesses
económicos,
socìarse
cutturaìs
intercatares.
Deacordocomasaudiçóes
realizadas
e a informação
disponibil.izada,
ascornctas
de
cavatosdariamumacontribuição
significativa
parao desenvotvimento
(criaçãode
riquezae emprego),
constituindo
asapostas
mútuashípicasumacondição
necessária
paraa sustentabitidade
dascorridasdecavalos,
Contudo,Portugaté hoje o único paísda UniãoEuropeiaonde não existemcorndas
de cavatoscom apostasmútuas hípicasr1,exceçãoíeita ao Luxemburgo(dada
a
exiguidadedo seuterritório).
As apostasmútuasno hipódromoestãoreguladaspelo Decreto_Lei
n..40.9.10,de 19
de Dezembrode 1956. O Decreto-Lein.. Z6Et92,de 29 de Novembro,define
o
quadrotegatÍegutadorda exptoraçãodas apostasmútuashípicasdentro
e fora dos
hioódromos-

" De acordocom a ÌnÍormaçãoprestadapelaFundãção
Alter Real,entre 2OOge 2011foram
realizadas
74 Jornadas(corridas)
com cercade 1.500espectadores
por jornada.Nesteperrooo
foramrêalizadas
no concelho
da Maia2g das74 ìornadas.

l'*
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Assim,no ordenamentojurídico português,a exptoraçãode apostasmútuasz2
sobre
os resuttados
de corridasde cavalosé permitidadentro e fora doshipódromos
onde
se realizam.A organizaçãode apostasmútuasdentro dos hipódromosdependede
meraautorizaçãoA concessão
de apostasmútuasurbanasabrangeapênasas apostasefectuadassobre
os Íesultadosde corridasde cavalosque se reatizemem território nacionaL,sendo
expressamente
proibidaa exptoraçáode apostasmútuasretativasàs corridasque se
reatizemno estrangeiro.
O primeiro concursopúblico para exploraçãode apostasmutuas hípicas íicou
deserto,o mesmosucedendocom o segundoconcursopúblico, por razoesque se
prenderam,essêncialmente,
com a alta fiscalidadee com a naturezae montantedos
investimentos
necessários.
A Resolução
do Consetho
de Ministrosn.. 45/95,de 23 de Março,publ.icada
no Diário
da Repúbtica,1' Série,B,n",:04, de 5 de Maio de 1995, criou a Comissào
Coordenadoradas Corridasde Cavatos(segundoa alínea c) do art. 202." da
Constituição)- com a fuÍìção, designadamente,de etaborar um proleto de
regutamento
dasapostasmútuashípicase dascorridasde cavalos,tendo definidoas
suas compêtências,subsequentemente
atteradaspela Resotuçãodo Consethode
Ministrosn.o 107196e tendo aprovadoiguatmenteo programado concursopúbtico
paraadjudicaçáodo direito de expLorar
apostashípicasurbanas.

" Nãoestásujeitaao exclusivoatribuídoà SantaCasâda Misericórdiã
de Lisboa,em mâtéria
de exploração
deapostas
mútuas.

l''
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O programado primeiroconcursopúbticofez exigêncjas,consideradas
inviáveisna
opiniãode váriosespeciatistas,
comose viria a provar,atendendoàs questõesfiscais
e aos investimentosnecessários.
Nostermos do Decreto-Lein." 106/96,de 2g de
Novembro,foi aprovadaa aberturade um segundoconcursopúbticopara
adjudicação
do direito de explorarapostasmútuashípicasurbanas.A ResoLução
do Consetho
de
Ministrosn." 107l96atteroua composição
da Comissão
Coordenadora
de

Corndasde

Apostas,tendo tal entidade ficado jncumbidade elaborar estudos
sobre reglmes
fiscaisapticáveisàsapostashípicasdospaísescom maisexperiência
na maténa.
Nãoobstanteo cadernode encaÍgosser sido atteradoquantoà questão
da dímensão
do hipódÍomo, mantiveram-seexigênciasanteriores impeditivas
de cativar o
interessedos investidores.ïambém a questãofiscat continuoupor
resotver,não
tendosidosegujdos
os estudosda Comissão
Coordenadora
de Corridasde ADostas.
Assim,não obstanteo sistemade apostasmútuasinstituído peto
Decreto_Lei
n..
268/92, de 29 de Novembro,nenhumdos dois concursospúbticosjá
lançadosem
Portugat(em '1995e 1996)obtevequalquersucesso,
tendoambosíicadodesertosz3.

11.2 Do seulmpacto económico
A - O valor da atual Fileirâ do Cavàro
apesarde sedebaterqueâ Fìteirado Cavaloemportugaltem conhecido,
ao longodo
tempoJum graduaL
incremento
em praticamente
todosos seussegmentos
e que o

" Ambos os concursosficaram desertos,por razõesque
se prendem,quer com a alta
fiscalidâde,
quercoma natuaeza
dosinvesttmentos.
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crescímento
do efetivo equinoe dasatiüdadesassociadas
tem sidoacompanhado
de
um esforçoda suaquatificação,é íorçosoreconhecer-se
que aindaestá tongeoe se
aproximardo real desenvolvimento
que poderá gerarr em função das condiçoes
objectivãsque parataI o nossopaisdispõe.
Nafileira, é possívetdestacar
três estíatégias-tipo,
no âmbitoda criacãode cava{os:
1 . Criaçãode cavaloscomoatiüdadecomptementar
da atiüdadeagrícota;
2 . Criaçãode cavaLoscompLementada
com outras atiüdades (turismo ruÍal,

ensinode equitaçãoem centroshípicos,etc,);
3 . Criaçãode cavaloscomosimptesatìüdadede tazer.
A exceçãodo CavaloLusitano,cuja fiteira já dispõede atgumaorganjzacão,ainda
que se the possamidentificar inúmerasfragilidades,sobretudona organizaçãodo
respectivo mercado, o desenvoLvimento
do sector, tem sido feito de forma
espontânea,bastante desartjcutadae sem obediência a um enquadramento
estratégjcoque permitaestabelecereLementos
de Ligação
entre os agentesda fiLeiÍa
e, em muitos casos, sem que a racionalidadeeconómicaseja um eremento
preponderante.
Neste quadro, em que também é muito insuficientea recolha centralizaoaoe
informação,sobretudoinformaçãoquantificada,não é íácit vatorizar,quer o vator
económicogerado peLa íileiía, quer a criação de empÍego direto e indireto
as5ociada.
Aindaassim,partindo-sedo pÍincípiode que existiráem portugatum efetivo equtno
de cerca de 70.000animais(sabendo-se
que, dosquais,cerca de 7.000sãooe Íaça
tusitana,detidospor cerca de 400 criadoresregistadosna respectìvaassociação)
e

rÍ03
:
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que se estima que possamexistir entre 350 e 4OO
centros equestres,com várias
orientações,em todo o território nacionat,é razoávelconsiderar-se
que o emprego
no sector (a criação,o desporto,o tazer, o toureìo, o ensino,
a investigaçãoe os
vários tipos de eventostemáticos)se possasÌtuar em
cerca de 4.OOO
ocupacões
diretas e em ceÍca de 1.500 ocupaçóesindtretas, de
acordo com os oaoos
dìsponibilizados
peto Ministérioda Agricultura,peta Liga portuguesade
Criadorese
Proprietáriosde Cava{osde Corrida, peta FederaçãoEquestreportuguesa,
peta
Fundação
alter Reat,pela Direcção-6erat
de Veterinária.
Quantoao vator acrescentado
atual da ativjdade,o seu cáfculotambemnão é fácit.
Contudo,a título meramenteindicativo, poderemosutilizar
como referênciaos
vatores calculadosno âmbito da RICA(Rede de Informação
de Contabitidades
Agrícotas),que referenciacomo média da MargemBruta padrão,

no Ribatejoe no

Alentejo,o vatorde 239 Euros/anopor animat,a que se poderá
acrescentar
um vator
estimadode 20 mithôesde Eurosgeradonoscen[rosequestres
e em outrasatividades
tigadasao cavaLo.Ássim,o vator acrescentado
apontarápara um valor

agregaoooe

cercade 38 mithõesde Eurospor ano.

B - O impacto dascorridasde cavalose dasApostasMútuas2a
Híoicas
A desenvolverem-se
em portugat,de forma sustentávet,
as corridasde cavaLos,
financeiramente
enquadradas
por um sistemaabertode apostasmútuashípicas,
ApostaMütua impticaque os vatoresapostadospetosapostadores
paraum
:^."^|:tll1|:,9:
oeÌermrna00
trpo de apostasãoredistribuÍdos
entre os apostadores
vencedores
dessemesmo
tipo de aposta,depoisdâ deduçãodosencârgos
sociâise do produtobruto dâsâpostasfixadas
pela regulamentação
em vigor. As apostâsefetuadassão as que tennam siciooliecto
Oe
centralização.
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preyê o sector que o impacto seja enorme. Em primeiro tugar, porque esÌas
atiúdades desenyolver-se-ão
com um grau de profissionalismo,organizaçãoe
transparência,totalmentediferentedo que acontecehoje nosváriossegmentos
da
fiteiÍa.
Em segundolugar, gerar-se-ámais riquezae vator acrescentado.Doisos resuttados
tíquidosda atiüdade, retornandoà fiteira, muttiDticamo
componentes.
Em terceiro tugar, abrir-se-ãoalternativas

vanas
dade

de criação e comérciode cavalos,que benefíci

a

agrícotae rural, bem como se

de atiYidades

conexas,direta ou indiretamenterelacio

alos. Em quarto tugar,

criar-se-á emprego de forma sì

ntada em todo o País,

designadamente
nasÍegiõesru
Em concreto,quanto ao
partir da experiênciade o

prego criado, considerao sector, a
tizaçãodos seguintesparâmetros,para

go de cincoanosde um efetiyo reprodutorcom base
a especiatidadede galope e 1.000 éguas para a
de trote (í.200 potdros/ano)- criação de í.200 empregos
e indiretos(essencialmente
criadores,tratadorese equitadores);
.

A estabilização,a partir do 5.óano, de cercade 5.000cavalosde corridaoue
sãocotocados
em centrosequestres,paradesbaste,treino e preparaçãopara
a competição criaçãode 2.500empregosdiretose indiretos;
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A criaçãode umaredede infraestruturaspara corrjdas(3

hipódromos)
e de

uma rede comerciatpara apostase para sua gestão

crjação de 650

empregos.
Assim, esuma-se,
que para atémda criaçãode 4.350empregos,
esta atividade
pooera gerar um valor acrescentado
para a economiada ordemdos 72.500.000
EUrOS--,e umamargem
de lucroparaosagentes

económìcos
envolvidos
da ordemdos

40%.

OsvaLores
estimados,de formarazoãvelmente
conservadora,
podemser retativizados
se comparadoscom o VatorAcrescentado
Agrícotaque, segundoas estimatÌvasdo
lNE,anuatmentese situaráem valorespróximosde 1.4OO.O0O
EuÍose com o

vorume

de mão-de-obra
agrícotatotal atual que seestimaser de cercade 350.000
UTA(S),
as receitas relacionadascom a atividade das apostas
sobre as cornoas, quer
reatizadas
no estrangeiro,quer realizadas
localmente,poderáatingir,

na realidade,a

partir do 3.. ano,entre .1OO
e 120mithóesde Euros.

1 1.3 Da ilegalidade das apostas online
Conformereíerido no ponto l.l.t as apostasmútuasno
hipódromoestão reguLadas
peto Decreto-Lein..40.910, de 19 de Dezembro
de í956, O Decreto-Lein" 26A/9:4,
de 29 de Novembro,define o quadro tegat regulador
da exptoraçãodas apostas
mútuashípicasdentroe fora doshipódromos.

'z5Considerando
um sâláriomédiomensalbrutoêntre 7OOe 800eurospor posto
de trâbalho.
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Assim,no ordenamento
jurídico português,a exptoraçãode apostasmútuassoDreos
resuttadosde corridasde cavaloEé permitidadentroe Íora doshipódromos
ondese
realizam,a organização
de apostas
mútuasdentrodoshipódromos
depende
oe mera
autorização.
A l|'u do atuat regimejurídico não é poasívelêm portugal.efetuar ap6tas ontine.
.Ã.

que for expressamente
aúorizada pelo Estado.Nestes
crescente procura de novos tipos de apostas,

hípicas,
quenãoencontram
no nossoregile jurídi
oe aposÌas,
tmportadetinirumqu"arof"gt4;ì

ndo pr$nte a
mútuas
para essetìpo
apostas,autorizandoa

suaorganizaçãoe exploração.

I 1.4 Do Direito
A. França
Ascorrid

o

foram autorizadaspeta Lei de 2 de Junhode 1991.
MA

1997prevê,detathadamente,
as regraspelasquaisse
es hípicase deíine a organização
dascorridasde cava(ose

da Paris

Urbain (Pl U)6. Os 2 código6 existentes retativos às corridas de

é ur.nagrupamentode interesseeconómico(.groupementdintérêt économique"y,
:ó.P{vtU.

da.Ásri1u.ttura
e das Finangi franceses,
constituidopor sl
::F119".^li!*
lll:!"rios
socreoaoes
oe corndas
de cavalos.A pMlJ primeiÍo

éo
operadorde apostasmútuasna Europa
e o segundono mundo. Os resuttadosbrutos reveÍtem jntegratmente para as sociedades
de
corridasde cavalos.

ro'

p sa*+uril.
cavalose que regulam a organjzaçãodas competjçôes
hípicas em França são
atuatizados
todososanos:o Códigodo catopee o Códigodo Trote.
A PMUe tutetadapelosMinistériosda Agriculturae das

Fjnançase tem regutamento

próprio.EmFrança,as apostasencontram-se
regutadas
em três pótosdiferentes,mas
todoscontrotados
petopoderpúbtico:
- Casinos(controtoda competência
do Ministériodo Ínterior);
- Apostashípicas(controladas
pelosMinistériosda Agriculturae dasFinanças);
- Lotaria(Ministériodo Orçamento).
Como objectivode centratizarno Estadotodososjogos
interativos,inctuindoo jogo
na Internetr o Governofrancêsdecidiu, atravésde Lei
de 11 de Junhode 2008,
procederá aberturade concursode jogostetefónicos.
A.lnstítution des Courses.reúne 5 organismosque
se encontramsob tuteta dos
Ministeriosda Agricutturae das Finançase que regutam
as corridasde cavarosem
França.Existemem Françaduãssociedades
hípicas_mãe:
- a primeira,a Sociedade
de Apojoà Divutgaçãodo Cavato(SECF),que organlza
corrÍdasa trote e gere diretamenteatgunshipódromos,
como os de Vincennes,
Enghiene Cabourg;
- a segunda,a sociedadedo galope,
que gere algunshipódromoscomo o de Auteil,
Longchamp,
Saint-Ctoud,
Chantjttye Deauvilte.
A .FederaçãoNacionatde CavalosFíanceses.(FNCF)insere-se
na

"lnstítution des

courses.,que engLobaos representantes
das duassociedades-mãe
referidase dos

nud

p saw+uaii
ctubesde cavalosde província.Estafederaçãogere os fundosque advêm
da

cnação

animate prémiosnãoreclamados.
As licençassão atribuídaspeta .Autoridadepara a Regutação
de Jogosem Linha.
(ARJEL),
por um períodode 5 anos,renováveis,
e sãogratuitas.Estaautorioacerem
ainda como funçõeszelar petasctáusutasconstantesdos cadernosde encargos
e
participarna luta contraossitesilegaisem cooperação
com osMinistériosdo rnterior
e da Justiça.

B. ReinoUnido
As corridasde cavalossão um dos tipos de apostaspermitidaspetà lei britânica.
InglateÍraé o paíscom maistradiçãonascorridasde cavalose é o paísque
comemo
maiornúmerode tiposde corridas,à votta de 60.
No ReinoUnidoexìstemtrês ticençasno âmbitodas apostas:licençade exploração,
licençade gestãode pessoate certificadode instatações.Estastrês licençaspooem
ser atribuídasà mesmaempresa,semqualquertipo de impedimento.
O *British Horseracing
Áuthority- é a entidaderegutadorade corÍidasde cavatos.
Tem comofunçõesregulamentaras corridasde cavatose procederao licencjamento
de todosos participantes.A -Racecourse
A5sociation,é a entidaderesponsável
pela
gestãoe controLodoshipódromos.
O financiamento
do sectordascorridasde cavalosé obtidoatravésde:

l'*
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- umapercentagem
sobreos lucrosbrutosdasapostasa umataxa negociada
entre

as

partese supêrvisionada
petogoverno;
- pagamentos
votuntáriosde operadoresde jogo (patrocínios,direitos de imagem,
erc.).

C. Alemanha
O estado aLemãocobra uma taxa iguat a 16,67%de impo5to sobre as
apostas
recolhidassobreas corridasatemãs,tanto na apostamútuacomoem bookmdking.
No
caso oe apostas mútuas, reverta para a indústrja a quase totalidade
destes
montantes- ou seja, 16%das apostas com a obrigaçãopara as sociedades
de
corridasde afectarem70%dos seusganhos.Djversamente,
as taxasrecebidassobre
asapostashípicasem bookmoking
nãosãoafectasao financjamentoda fileira.

D, Do regimefiscal

Apostas
hípicasnrútuas
ratamento
ReinoUnido
Alemanha

Apostashípicasde c-ãfi-ienG

ntico das
s Mútuase em bookmaki
Produto
BrutodõiJõgoilPBl

(menosde 0,8%dasop)ostasem
(menosde 1,5%dosopostosnos
2008)
hipódromosem 2OO8
16,ó7%
dasapostas
1aí5%de

estim.entre 3,5 e 5%das

2 Tratamento
maia voravetdasapostasmútuas
Nenhumlmposto

í% dasapostas
certosestabelec;mentos
somente)
8,5%dasapostas

,4 a 3,8%dasapostas
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11.5 Do regime Jurídico e Fiscal o lmplementor
A, RegimeJuridico
lJma das possibitidades
de licenciamentodas apostashípicasmútuasé atravesoe
concursopúbtico(aprovadopor diptomalegal que defina o respectivoprogramazTl
em que é adjudicadoo direito de explorareste tipo de apostas.Esta concessào
destina-sea permitir que uma sociedadecomercialpossaorganizare exploraras
coÍridasde cavalosem todo o território nacionale, por suavezr as apostasmútuas
hípìcasem todo o território portuguêse no estrangeiro.As apostashípìcas,pooem
ser autorizadasunicamenteem pontosde vendafísica (rededa SCMLe casinos),na
jnternet, por tetefone,por qUiosques
interativos.
Outra possibi(idade
de legatizaras apostashípicasmútuas,tem por baseo sjstema
das apostasmútuashípjcaspMUem França28.
Françaabrju à concorrênciao sector
dosjogosde fortunaou azarorline pela Lei n," 2010-476,de i2 Maiode 2010,desta
forma respondendo
ao objectivode pôr fim à oferta ilegat de jogos de fortuna ou
azar que se desenvolvena Internet.As5im,íoram abertosà concorrênciatrês tipos
de jogos, escothidospeta sua poputaridadejunto dos jogadorese peto reduzido
perigo de dependêncja:as apostashípicas,as apostasdesportivase os jogos de
Dóouerorline.

'' Ondedevem
constarentre outÍosos seguìntesrequisitos;i) o conteúdomínimodo conrraro
de concessão
a celebrar;
ìi) a duração
da concessão;
iii)o montanteda caução
a prestârpelo
concessionário;
iv) a trâmitaçãoprocessualdo concurso;e v) os critériosde selecãodas
Drooostâs.
zsPorser a matriz
adotadaem váriospaíses
da Europa,
em que se realizam,
com sucesso,
apostas
mútuashíoicas,
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Em França,cada uma das especiatjdades,
em que são organizadasas corridas,é
atribuídapeto Ministrode Agricul.turaa uma sociedade;.Cheval Français.para
as
corridasde trote e "FranceGatop.paraascorridasplanase de obstácuLos.
paraarem
de terem um papetimportanteem matériade organização
de corridas,as sociedades
de corridassãoautorjzadas
a organizarasapostasmútuas.
Nestesentidoe tendopor baseeste modetofrancês,e a títuLomeramenteìndicativo,
refeÍimosque uma das modatidadespossíveisa adoptar, consoante preveja
se
a
jntervenção de agentes económicos
exclusivamentenacionais, ou nacÌonatse
estrangeiros(da União EuÍopeia),poderáser a constituiçãode um Agrupamento
Complementarde Empresas(ACE)ou de um AgrupamentoEuropeude Interesse
Económico (AE|E),sem fins lucratjvos,sendo que o ACE ou AEIE poderá
ser
constituídopor entidadesigualmentesem fins lucrativos,e os resuttados
brutos
reverterem,apósdeduçõesparaassegurar
o íuncionamento
do sistema,paraa fiteira
do cavato.

B. Parauma definiçãodo RegimeFiscale distribuiçãode verbas
Iendo por base os elementosdisponibitizados
pelo Ministérioda Agricuttura,peta
LigaPortuguesa
de Criadorese proprietáriosde Cavatosde Corrida,pel.aFederação
EquestrePortuguesa,
peta Fundaçãoalter Rea[,peta Direcção-Gerat
de Veterinária,
propõe-se um regime semelhante ao sistema francês, que parece
o majs
compreensívet
de aptjcar num país onde não existe experiênciada aposta nas
corridasde cavalose em que poderáhaverumafasede arranqueda aDosta.
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No Congresso
de 1989do PlÍU Íoi recoÍnendadoque a percentagemda aposta
reservadaac apostadores
nãode\reriadescerabaixodos72%29,
vatorabaixodo quat
se dá o desinteressepeta aposta,sendotambémo reÍerencialseguidoem muitos
paísesda Eumpa(na maioria entre 70 e 8{rX). Recornendam,
também, que os
impostocnãosejamsuperioresa 5 tr.
Em França,a distribúção do voluÍnede negócic das
maneiradiferente,consoanteasapo6tassêiamÍealizadas
sobrecorÍídasno estrangeiroe s€jamrealizadas

a Eíê foi também
o referencialrecomêndadopela anteÍior Comissãopârâ o Estudodas
Corridasde Cavalotêm Portugal.
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12. DA DEMISSÃo
Do PoDERESTADUAL
NA FIscALIzAcÃo
E
REGULÂçAO
DOJOGOONLINE
EMPORTUGAL
12.1 Do estado como mau fiscalizqdor e regulodor
EmPortugalsubsisteaindaum monopótioestatalda exptoraçãodosjogosque, até ao
ano de 2010,foi a íiguradominanteno quadroeuropeu.Sucedeque ã insistênciado
país em manter a posiçãoproibicionistapor omissãoàctualmenteem vigor, sem
quatqueralteração aos mecanismostegais e tecnotógicosque a supoÍam, tem
consequências
muito retevantesa vários níveis, nomeadamente
no que respeitaà
eficácia do controto do jogo ilegat online, que se encontra em disseminação
constantee permanentede há unsanosa esta parte.
Sem uma regutamentação
eficaz que peÍmita um efetivo controtodo jogo itegat,
mormentedo onlìne, ^âo será possívetao país deixar de concluir que não podera
haver quatquerfiscatizaçãoe que os probLemas
daí decorrentesse continuaràoa
agravar. Com efeito, ao contrário do exemplo de outros países, reíeÉdos
amplamentenos pontos anteriores deste retatório, portugat não regulamentou
qualquer possibitidadede controlo de acessosde internet de jogos online, não
criandotegislação
que permitao controloe btoqueiode pagamentos
a essessitese
não tem uma entidade reguladora,o que é fundamentalpaÍa a imptementação
adequadae eficazde umaregulamentaÇão
nestamatéria.
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12.2 Dasconsequências
jurídicasdo mó Íiscalizdção
e regulação
As consequências
económicasda má regulaçãoe fiscalizaçãosão eüdentese
têm
especÌalrepercussão
a dois níveis,a saber:perdade receìtafiscal e favoreclmenro
do ftorescimento
do mercadoilegatde

logo.

A má regutaçãodo jogo, em particutardo jogo ontíne,mormente
no que diz respeìro
à falta de criaçãode mecanismos
tegaisque possibititemefetuar um controtoeficaz
do jogo, à semethança
do que acontecenoutrospaíses,impedequalquerfiscal.ização
e atuaçãodas entidadesexistentes.Com efeito, não tendo
a ANACOMpoderes
efectivosno âmbitoda ficatizaçãoe regulaçãodo jogo e
não tendo

a lnspeção-ceral

de Jogosquatquermeioeficazà suadisposição
para,por exempto,bLoquear
sítiosde
internetilegaisou os pagamentos
que lá sãofeìtos, nãoé possívetefectuarquatauer
íicalizaçãoretevantee efectiva,
Assim,nãodispondoos ficatizadores
dosmeiosmínimosnecessários
paraefectuarum
controtodo jogo, torna-seinexequívelumatarefa que é comprexapor
natureza.rsso
mesmose constatapetaanálisedo muito significativovolume
de negóciodo mercaoo
itegal,mesmoem paísescom um etevadograude controtoe fiscalização
comosãoos
EstadosUnidos,Françae o ReinoUnido
Este crescimentodo mercadoiLegal,decorrenteda fatta
de uma regulamentação
aoequadatem, por sua vez, duas consequências
nefastaspara o país. Uma de
naturezaeconómica,outra de naturezafinanceira,a saber: (i)
saídade etevados
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rmntantesde capitatsemqrnhuer retornopoaitivopan o paíss;e (ii) peÍda
a
de
receitasfiscais.

12.3 Das c(nsequências econ:o|micas,iurídicas e desportivos da
ná
regulação

üa da fiscalizacão do

cuínprimentoda regulaÉo,que

entender-sequê o Btado

nãoestá a cumpriÍassuas

e contratuais.Comefeito, a Ássociação

Portrguesade Casinos.

o EstadoPoÍtuguêEpedindo a sua

condenação
a:
a) Dili
b

JogooÍt{in" il.egatem ponugat;
indemnização
de 2,|8 mithõesde Euro6por entender
não cumpriuainda a srn obrigaçãode protegeÍ a
casinosdo iogoitegal onlineie
de 121mithõesde EuÍospetanão inctusãodo jogo q ine nas

concessões
exclusivas
do6casinos-

r Sóno jogo
ontine itegal estima-seque este yalo, ajcenda a 45 mithôesde Euío6ano
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portuguesade cãsino' desistiu
a Associação
da instânciapor promessado amênor
Governode umasotuçãoparao problêma,o que não
chegoua aconteceÍ,cumprindo
agoradar umarespostasatisfatoÍiaao mesmo.
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13. DOSIMPACTOS
NA DEMISSÃO
DOESTADO
DEFISCALIZAR
E
REGULAR
O JOGOOrìfl.rNE
TLEGAL
13.1 Do seuimpactopora os Íinançose fisco
a manutençãodo atuat estado de ausênciade fiscatização
e de regutaçãodo jogo
orlÍne tem, desde togo, um impacto negativo para o próp,io
Esikl-'que não só

perde potenciat rcceita, como convive com situações
de ifegatiaaJà, como
=- {'--*--j.
finalmentedetermina,pel.ofenómenode transferência,
aàtéèit-J"
aqu:ãda,ri,iogo
*ã=.
ê
tributadasretativamenteàsentidades
pelo Estado.
concessionadas
O produto das apostasdesportiyase o

das suas receitasno

mercado electrónico, face a

de jogo territoriat,

expressam
vatoresde receitai

cuja

ão tende a soírer profundos

desequilíbrios
e inefici
Desdelogo para o
tado,petaü
na dimin

fonte de receita, por duasvias, por um
dosoperadoresde apostasonli.re,e, por outro,
Jogosque organiza,por força de uma nova oferta,
menoslegalizada,atargao leque de produtosao disDor

oos

compro

as comodidadesde o poder fazer sem sair de casa.
o apoio público a íunçõesde interessesocia[ suportadaspelas

receitasdosjogosqueo Estado
reguta.
Atémdisso,cercade ío%do sectordosjogosde fortunae azarencontra-se
orrine.
Ao contráriodo sectorde mercadooÍÍlíne, osjogosontire sãotransfronteiriçospor
natureza.
rstosignifica
quea ofertaconcorrencial
internacionat
seencontraaDenas
à

Irre

