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Assim'constituiuma obrigação
do Estadopreservara ordempúbtica
e o património
familiare estassãopreocupações
que devemestarpresentes
quandoestaatividade
for regutada"
A este propósito'referiuque a scML
nas apostasonlinenão admiteo pagamento
através de cartão de débito
ou de crédito, tendo sido eriados
os seguintes
procedimentos,
que seconstituem
eomoelementos
dissuasores:
- Emprimeirolugar,
apósa entradano sife existeuma obrígação
de registo;
' Emseguida'obtém-se
um eartãode apostador,
ondesãofeitoscarregamentos,
com
um determinado
timÍte;
' os pagamentos
sãoefetuados
a partir

dessecartãopré-pago.

Evidenciou,
maisumavez, que existea preocupação
de protegero jogador,evitaro
jogo excessivo
e prevenircomportamentos
aditivos,.u"riouruoooque"oojogo
online
o jogadorestá isotado,não tem qualquer
timitaçãoou ,,sanção
morat,,que poderá
existirquandojoganumtocatpublÍco"
uma segundaordemde considerações
produzidaprendeu-se
eom uma referêneiaà
experiência
europeiae àsconsequências
verifieadas
na sequêneia
do alargamento
da
oferta,tendoidentificadodoisfenómenos:
i'
ii'

Existências
de maisprobtemas
sociaise comportamentais
Aumentoda oferta não significou
necessariamente
maisreceitapúbl,ica
- em
ambientes
de ofertaregutada
o volumede jogo, tendenciatmente,
e menore
o aurnentodo pay-outconduza que
o retornodÌminua

Referiu,ainda,que uma preocupação
que deveráser tida em linha de
conta, em
sedede regutamentação
e alargamento
da ofertado jogo, advémda cireunstância
de
o Ïribunalde JustiçaEuropeu,
em casode eonftitoque the sejasubmetido,
em regra
não considerarcomo tegítimauma
fundamentação
que se estribe em razõesde
ordemorçamentat
ou fiscat.
E, neste contexto de regulamentação
do jogo onrine,existem dois aspetos
fundamentais
a satvaguardar:
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i.

valor total dosgastosdasfamítÍasem jogo nãoaumentar;

ii.

Preservação
do interessenacionat.

A regutamentação,
com a devidaponderação
dosaspetosanteriormente
referidos,é
absolutamentenecessáriana área das apostassob,reeventos
desportivos,por a
existentese revelarinsuficientee aindapor razõesde integridade
desportiva,uma
que,
vez
nestemomento,estápostaenrìcausaa veracidadedosresultados.
No entenderdo Dr. PaesAfonsoo controtosobreas apostasdeve
serir,nantido
na
scML, sendo questãodiversa a forma de distribuiçãodos respetivos
rãsuttados
líquidos'Recordou,a este propósito,que a tradiçãoeuropeiavai
ho sentidoãà fazer
participar nessa distribuiçãoos agentes desportivos
e ai' entiãâaesque os
representam.
Prosseguiu,
autonomizando,
no setor do jogo, os jogos de fortuna e azar cuja
concessão
de exploração
o Estadoatribuiua_os
casinos.
Nestecontexto,maisumavez referiuqr" o qúé está em causanão
sãojogosnovos,
mas antes a disponibitização
dos mesmosjogos atral,ésde novosmeiose recordou
que a respetivaregutamentação
tem de ter cuidadosespeciais
em matériade jogo
,,
excessivo.
Refletiu,de seguida"
sobrea reatidade
atual,afirmandoque existemconcessões
para
jogo,
o
detirni'tâdas
teiritorialmente,e que na regulamentação
do jogo onlineteráde
,,:,,:
ser ponderada
a têgislação'nacionat
e comunitárianestamatéria.E, tambémneste
domínio,se.tevantaa gr.restão
da formade repartiçãoclasreceitas.
Emseguida,forar,rcotocadas
quatroquestões
concretas
petosr. sEA^AAp,a saber:
1. Qual,a posiçãoda scMLretativamente
à empresaBWINe similares;
?' o que pensaa SCML
sobrea proibiçãoda pubticrïdade
retativamente
à situação
doscasinos;
3. O que pensaa SCML
sobreascorridasde cavatos;;
4' A scMLmantémdisponibitidade
em aceitaros consensos
alcançados
no âmbito
do anteriorGT.
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Quantoà 1aquestãoo Dr' PaesAfonso
referiuqueconsidera
queosinteresses
da Liga
e da Federação
serãomelhorprotegidos
se o Estadoregutaras apostasdesportivas
à
cota, devendoa exptoração
ser atribuídaà scML. Destaforma,
o Estadopoderia
financiaros etubes,que seriam
entidadesbeneficiárias
das receitasobtidas,em
montantes
superiores
aosprópriospatroeínios
quea BWrNeoncedia
Quantoá questãoda fatta de verbasque
os ctubesrecorrentemente
se queixamnão
é matériada esferada scML,uma
vezquea repartiçãodasverbasé
feita por [ei, por
issoas razõesde queixaexistentes
serãoretativasao Instìtutodo Desporto.

Notocanteà 2uquestãorelativa pubticidade
à
referiuque a seMt, nestamatéria,
faz
autorregulação,
de aeordocomasinstruções
da tuteta.
consideraque nestedomínioé preciso
ter muita cauteta,porgueesta é
uma das
matériasmais escrutínadas
peta união Europeíae, por
isso, quatqueratteração
legistativaterá de ser eompaginada
com o t'atado da EU e aferida
a respetiva
compatibitidade.
Nestecontextoreferiua importância
da existência
de umaentidaderegutadora
única
e' nessa sede' controtar e Ínstituïr
tÍmitaçõesaconsetháveis
em matéria de
pubticidade.
Reconheceu:QU€
nãofaz sentidovivermosem extremos
- de um lado
tão acentuados
a scMLcom tÌbe'dadede pubticitar
estaatividadee, de outro, os outros
operadores
totatmenteproibidosde o fazerem.

Retativamente
à 3uquestão,entendeque portugat
nãotem umatradiçãode corrÌdas
de cavatos'sendoque esta foi
uma matériarecorrentemente
discutidapor vários
Governos,
masnuncaresotvida.
E' na reatidade,em seuentender,
os concursos
púbticoslançados
no passado
paraa
concessão
da exptoraçãodesta atividade
sempreficaramdesertos,porque
nunca
nenhuma
entidadeestevedisponívet
paraeonstruirhipódromos.
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Poroutro [ado,nuncaserápossívetdesenvotver
as apostasem corridasde cavatosse
estasnão forem permitidasem corridasno exterior, possibitidade
que a tegistação
atuaInãoconsagra.
Concluiu,dizendoque o modetohipódromo,considenado
isotadamente,
dificil,mente
será sustentável,apenasfuncionaráse integrado numa estrutura com
vertente
turística.

Finalmente.quanto à 4u questão,respondeuque
alcançados
anteriormente
no âmbitodo Gï.
Tendo sido soticitadoa clarificar,
online e se a SCMLreivindicavaa atribu

r do póquer
ogo de fortuna e

azar,respondeu
que não.

5.

Associação

Dr
o ,

intervenção
congratulando-se
com a circunstância
de
o jogo onlíne e referiu três aspetosque considerou

1. O

prejuízo que advém para os casinos devido à fal.ta de
regulamentação,
porqueexistementidadesque itegatmenteconcorremcom a

atividadedos casinos,sendo que desde 2003/2004que aguardampeta
regulamentação;
2. A necessidade
de encontrarumaforma de uttrapassar
a situaçãoatuat, o que
será bom para todos,independentemente
dos interessesconflituantesque
existam;
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3' o jogo onlínenãopodeser
anatisado
de umaformaisotadae desenquadrado
do jogo em gerat, porquanto
tem de ser Lãncarada
a realidadeatual de
degradação
do jogo paraa qualeontribuinãosó
a criseeeonómica
atuat,mas
tambéma concorrêneia
itegatdo jogodisponibitizado
por meioseleetrónieos.
Em seguida referiu que as
atuais concessõesestavam eonsideravetmente
desvatorizadas'
face aosvatoresatribuídosem 200í
[.roquadroda renegoeiação
dos
prazosde eoncessão
e dasquantiasentãopagasa títcrto
de contrapartida
inïciat.por
outro [ado' acrescentouque as
concessionárias
estavar,na ser excessivamente
penatizadas
por força da apticaçãodos
montantesmínimosde contrapartida
anual
determinados
pelo Decreto-Lei
n zTs/2001,
de 17 de ouruiru;;r;;;.ham
sido
fixadosnumquadrode crescimento
contínuodasreceïtasdo jogo, com um
horizonte
temporaIaté 2023.
Reatçoua importânciada regulamentação
do jogo online,mas desvatorizou
o seu
pesoretativo'(atualmentejá
não representaern termosde reeeitas
o mesmoque
poderiavater se a regutamentação
tivesseocorridoem 2003/2004)
e evidenciou,
maisumavezquea preocupação
da ApCé o jogo físieo.
Portudo o queantecede,recordaram
que
o Ïurismode Portugat,masque por
instância.

a Apeinterpôsumaaçãoeontrao Estado
e
umaquestãode tógicaentenderam
suspender
a

Recordou,
também,que no passado
já travaramumaluta judieiat,
em conjuntocom
a SCút,contraa BWIN.
Referiu,ainda, que os casinospagaram
licençaspeta eoncessão
em regime de
exctusividade
da exptoração
osjogosde fortunae azar.
Em síntese,concluiuafirmandoque

o que a Ape pretendeé a que seja eonstituída
uma comissãoArbitratindependente
para avatiara situração
dasatuaisconcessoes,
sem prejuízode que simuttaneamente
se promovaurna regutamentação
do jogo
online' tendo reafirmadoque há prejuízo
para o jogo físicopor forçada
atividade
itegatdo jogo disponibitizado
etetronicamente,
masque esseimpactoé muitomenor
do que na realidadese pensa.
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Afirmoutambémque o pesoe a vatorização
do jogo onlinenãoestãofeitos.
A finatizarconctuiuafirmandoque pretendemrepor as condições
e reequitíbrio
económico
e financeirodasconcessões.

Deseguidatomou a palavrao Dr. Artur Mateustendoformatizado
a entregaà Cl de
um dossiertendoexpticitado
o conteúdodosdocumentos
deleconstantes.
Prosseguiu,reiterandoa importânciada regutamentação
o'ô,1ogo onlìnee a
necessidade
de, nessecontexto,ser ponderadaa situação,
de êxctusividãde
dos
concessionários
:ir.,à,
dos casinos,a qua[ entendemabrangei,q racúra:aoe
ae
serem
oferecidosos mesmosjogos,agoradisponibitizados
etetronicámentá
O jogo onlinedeve,assim,ser repartidoár,rtreu, ip*ar, U"rporai*s
e os jogosde
'
:.

fortunae azar'entre,respetivamente,r
SCM,L,e.
atuaiscóncessionários
doscasinos.

uma eventuatctivagemna ,"purtiçaoau uiptunaçãoe, consequentemente,
das
receitase disparidadede regimesfisca,isentre jogo físico e jogo
onlinesó iria
agravara situaçãode erosãode receitascom,ouenestemomentoas
concessionárias
já sedebatem.
Foramretomadasos argumentoi:daaçãoque a APCinterpôscontra
o Estado,no
essencial,os'prejuízosque adviêrampara as concessionárias
petaomissãodo Estado
':':1':
'
em regularoj;a-go.online.
Por'ôutro tádo, foi referidoque as expetativasquantoao jogo online
existentesem
já'não
2003
sãoas mesmas,umavez que temosde ter consciência
que atualmente
lidamoscor{ì'empresas
já instaladas,
aindaque itegatmente,
no mercadoportuguês,
que já ganharam
terreno,que têm basesde dadosde ctientes,açõesde marketing
direcionadoe sistemasde fidetizaçãodos clientes,peto que hoje, quem
operar
legalmente,tem um mercadomuito nìenorpara exptorar,dada
a dificutdadede
controloe fiscalização.
Reforçoua ideia da erosãodas receitasdo jogo, tendo adiantadoque
a ApCterá
dentroum mêse meioum estudoque estáa ser efetuadopetaSAER
há cercade ano
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e meio'que avatiao vatorrealclas
eoneessões
em eadacasinoreportadoao momeRto
da renegoeiação
doseontratos,
em 2001.
Referiutodasaseireunstâneias
já anteriormente
mencíonadas
peloDr"JorgeArmindo
que contribuírampara a redução
das receítasnoscasinos,referindo,
ainda,que a
tendênciaé para um agravamento,
peto que há necessidade
de procedera uma
revisãodascondições
tributáriasatualmenteem vigor.
Reiteroua propostade criaçãode
uma eomissão
Arbitrat,tendo inetusivereferida
queera eonvieção
da APCqueessaseriaa deeisãodo
Governo,na sequência
da ação
interposta.
o sr" SEAMAAP
pediu, de seguida,que se pronuncïassem
sobredois aspetosem
concreto:
1" Pubtieidade
2. Corridas
de cavalos
Retativamente
à 1uguestãofoi referidoque a posição
daApe semprefoi de trabalhar
lícira, eumprindoa lei e respeirando
a neeessidade
de proreçãodos
i:":ï::
jogadores.
eonsideram
que ao Governoeabedeeidir,
masa situaç:ão
que nãose podemanteré
de liberdadepâraunse proibiçãopara
outros"

"" quç )c Íerere a /'questão, foi referido que não há
tradição em portugatde
corridas de eavalos,peto que
admitem que a íntenção seja regutar
as apostasem

eorridasno exteriore que estaseja
a formade viabitizare financiara existêneia
de
corridasnacionais.
o Dr' JorgeArmindoreferiu,ainda,
sobreestaquestãoque entendehaver
interesse
no desenvolvimento
das eorridasde cavatose eonsidera
que os hipódromos
podem
ser infraestruturas
importantespara atavanear
o turismoe a reatização
de eventos
internacionais,
peto que consideraimportante,
numa perspetivamaisintegradae
gtobat(apetandoaté para a
sua eondiçãode empresárÌodo setor),
promoveras
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corridasde cavatos.Referiu,também,que não podehaversituações
de monopólio,
nemda SCML
nemdosconcessionários
doscasinos.
Nestequadromencionou
a importânciade anatisaras experiências
noutrospaísese
que deviaser salvaguardado
o interesseeconómico
do País,na perspetiva
da criação
de emprego,do desenvolvimento
dosmeiosruraise do combateà desertificação
do
interior.
Por úttimo,os representantes
da ApCnesponderam
a questões.:dos
mernbr.os
da Cl,
tendoafirmado,no essencial,
:
o seguinte:
;::.:
i'
Entendemque a concessão
do jogo onlinedeve ser atribuídadiretarnenteas
concessionárias
doscasinossemquaisqueroutfosprocedimentos,
por força do
regimede exclusividade
quedetêmli ,,
:'
.,,,
ii. A indemnização
peticionadana açãoini"rfósta contrao Estadoe o Turismo
de Portugat,no montantede 370 M€, não signifícaque esseseja o vator
atribuído ao jogo online, mas sim o val,or dòs prejuízossofridos pelas
concessionárias
doscasinosnos',úttimos,
seòdc,ã futtu de regulamentação
do
jogoonlineapenasumasdascausas;:
iii'

Casinos
perderammuito maisno vatorreal dasconcessões
nosúltimosanos,
do que hoje vale o onríner,"
sendo que urna das causasé a fatta de
regutamentuf
ao atempada;

iv.

Quantoà "convivência",
apósa regulamentação,
com os operadores
que hoje
atuarn,na"i[egatidadè,
afirmaramque pretendemestabelecerparceriascom

€ssâsempr'esas;
,,,,,,.
v'
Consideram
tambemque o vator da concessãoonlineé muito difícit de
êstabelecer
e que a melhorformade o Estadoarrecadarreceitaé petavia da
tributação,poissó a receitaanrualpodecompensar
a atribuiçãoda licença
ontine,porqueasconcessionárias,
encontrando-se
descapitatizadas,
só pagam
maisse receberam
mais;
vi. Afirmaram,ainda,que a aberturade um concursopúbtico,por tudo que já
o
foi dito, criaria uma situaçãojunídicacomplexae inultrapassável
a não ser
petavia judiciat;
vii.

Serátambémimportantedefinirquantaslicençasse pretendematribuir.
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6. Liga portuELlesade Futebsl
a. Dr" MánÍoF'igueiredo- Fresidente
da Liga Fortuguesade Futebol
Veio transmitir a posição da
Liga, tendo eomeçaclo
por manifestara sua total
disponibitidadepara cotaborar
eom a e l"

Prosseguiu'
dizendoque eramconhecidos
os etementos
históricosde tigaçãoda tiga
àsapostas
desportivas"
Referiu'aínda'que tendosidorecentemente
empossado
no cargo,o primeìro dossier
com que tomoucontatofoi o proeesso
judiciatinterpostopetaApe
e scMt, tendojá
sidoproferidasentença
em'tuinstância
e, comoconsequência,
a BWINse afastoudo
mercadonacionaIe deixoude patrocinar
osctubesdesportivos"
Deseguida'fez um pontode situação
retativamente
àquelaaçãoe à posiçãoda Liga
e referiuque o jutgamentopara
decidirdo vatorda indemnização
(vatorpeticionado
27M€)estámarcadoparamaïo.
Adiantou,também,que é intenção
da Ligavir a apresentaruma queixa
contrao
EstadoPortuguês,
por considerarque esta é a
methorforma de, nestafase, vir
a
defenderos seusinteresses
por viotaçãodo deverde notifÍcação
préviaà comíssão
da adoçãode normastécnicasrestritivas
dasregrasda coneorrência.
Prosseguiu;
afirmandoque entendeque atuatmente
iìs apostasdesportivas
físicas
perderarnimpo.tânciaface
ao onrinee que a consagração
das apostasde base
territoriat está condenadafaee
à evotuçãoexterna, peto que os
modetos
proibicionistas
de btoqueiodasptataformas
nãovingam,apenaseontribuem
paraque
protifereo negóciona marginatidade,
assoeiado
a fenómenos
de branqueamento
de
capitais.
Todaestasituaçãoseráevitada
coma regutamentação
e a aberturaao mercado.
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um aspetotambémreferidocomomuÍtoimportante,será
a necessidade
de evitara
frauderetacionada
como jogo e a viciaçãodosresuttados
desportivos.
Por outro [ado, acrescentouque, neste contexto, drev€rátambém

reconhecer-se
o
autor), uma vez que as
apostassãoefetuadassobprovasorganizadas
pela Ligade futebotprofissiona[,
peto
queestáperfeitamente
mentetegitimada
a exigência
quefazemno sentidode existir
o pagamento
justo
de um
retorno.Deiguatmodoo enquadramento
tegatquevenhaa
ser definidodevepermitirque a receitade toda a publ,icidade
associada,
nasprovas
enosjogadores'reVertaparaaLigaeparaosclubes.
direito da Ligaaos seusquadroscompetitivos(direitosde

O Estadotambém beneficiarácom essa regulamentação,i
e corn u ,u*ufro desta
atividade,podendodessaformafinancÍarnãosó o futebol,profissional
mastambém,
ascompetições
amadoras.
Transmitiuà cl que a Liga dispõede estudosque contà;ptam
aspetoscomo a
definiçãode um sistemade retribuiçãojusta dos ctubes,
a definiçãode regrasde
transparência
de acessoao mercadoe a sarváluaiaada integridadefísica
dos
resuttados,
queiria enviar.
Porúttimo,enfatizoua dependência
dosclubesde futebol,profissionat
do jogo online
e dasreceitasdospatrocínios,
oànaá.omo exemptoa ïaça da Liga,cuja subsistência
nestemomento:está
postaem causa,com o desaparecimento
da BWIN.Detal,hou
de
seguida,o modetoconceptualsubjacentea esta competição
e reatÇoua sua
lmportancla
em termosde solidariedade
na distribuição
dasreceitasdastransmissões
Gtevjsivas,
permitirldoesbatera grandedisparidade
entras1ue a 2udivisão.

As audiênciasterminaramàs 20hoo,tendo sidoencerrados
os trabalhosda cl.
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A. Presidênciado Conselhode Ministros
FelicianoBarreirasDuarte- secretáriode

EstadoAdjuntodo MinistroAdjunto
e dos Assuntospartamentares (sEA4oop) coordenadorda comissão
Interministerial

NunoJoséCorreia- Chefede GabineteSEAMMp
HugoNogueira- AdjuntoSEAMAAP
João Bibe- Adjuntodo Secretáriode Estado
do Despprto
TomásMoreno- Adjuntodo Secretáriode
EstadoAdJ
FranciscoAzevedoe Silva _ AdjuntoSEC
B.

lviinistérioda Economiae do
TiagoMoutinho- AdjuntoMEE
MinÍstério da

e do Ordenamentodo

Território
DanielCampelo
(SEFDR)

as Florestase Desenvotvimento
Rürat

Fernando

junto SEFDR
)

- Adjunto MF
AdjuntoSecretáriode EstadodosAssuntos
Fiscais
da Solidariedadee SegurançaSocial(MSSS)
PaesAfonso- Represenrante
MSSS
F.

Turismode portugal
TeresaMonteiro SecretáriaGeral
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A ComissãoInterministerial
(CI) reuniu, presididapelo Sr. SEAMAAP,
estando
presentestodos os seus membros,com
exceçãodo representantedo Senhor
Secretário
de EstadoAdjuntodo primeiroMinistro.
A reunião teve por objetivo prosseguir
com a audição
identificadas
na reuniãoanterior.
No inícÍoda cada audição,o Sr. SEAMAAp
deu a
a naturezado CI, quais os objetivosql$lhe
ti
conclusãodo trabalho.De igual modo, pYffi
contributo escrito e, a finalizar, as
importânciados contributos e

ArasoasREUNrÕrs
JocosOHlrHr

th30 - Dr.1

de se
comercia

e Dr.

entrevistados,
prazos para a
se possível,dessem um
a colaboração e a
necessidade,houvesse

disponibilidade
para novasco

rv.

idades

DEACOMPANHAMENTO
DOS

Mesquita, em representação da SIBBS

explicitaramo mecanismode funcionamento
deste
arificandoque esta entidadese limita a autorizarque
um
pagamentosa um determinadocomerciante
ou prestador
E, esse pagamento vai depender de quem
contrata com esses

No caso do jogo online trata-se de contratos
internacionaiscelebradosdiretamente
com a VISA' a MASTERCARD
e outros, pelo que serão essasentidadesque
terão de
ser contactadaspara eventualinibiçãode pagamentos.
Foi' ainda, referidoque o modelode pagamento
internacionalé feito atravésde um
acordoentre o comerciantee uma entidadeinternacional,
por ex. como a uNICRE.
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Quantoao jogo onlÌnemencionaram
a exístênciade regrasespeeíficas
que terão de
ser respeitadas'mas
essaobrigaçãoímpenderá
sobreas entidadesfinanceiras.
Em respostaa questões
colocadaspelosmembros
da cI foi reafÍrmadoque
a SIBBS
pelo

quenãotêmmeiode impedir
pasamenros,
apenas
os

il:Ïï:ï

,#r'
direramenre
sobreo sÍstemapavpatreferiram
queé o mesmoque
;Jï:rr.ïadas

loh3o - Dr.a carra
sequeira e Dr"a Manganida
Ferreina, eÍm representação
CiAANACOM

O Sr. SEAMAAp
começoupor
1)

É possíverbroquearcomunicações
de s,,esque ofereçamapostas?

:1,.,j;ïï':"I#:ï;ar
3)

colocartrês q'estões, a
saber:

sireso"-upo't" ;;".;;;'rem
uma"tistanesra'que

Qual o tempo de implementação
necessáriopara eoneretizar
esse

broqueio?

A Dr'a car'la sequeira
começoupor corocarduas
questõesprévias
direeionara suas respostas.
Bara merhor
Assirn'perguntouse o
objetivoera criar uma reguramentação
para o jogoonrinee,
simultaneamente
,
r e g a r i z aors p r e s t a d o r e s
d e s e r v i ç o sd e ; o g o o n r i n e .
As estasquestõeso Sr,
SEAMAAp
responcleu
afirmativamente.
Prosseguindo'
a Dp'acarla sequeiraref'eriu
que
::.:;:jjtiva

a disponibilização
do jogoonrineé,
da ANAcoM, uma ativicrade
que se situa no domínio
do comércio

Por sua vez' a ANAcoM
é a entidade<Jesupervisão
centrar,sendo a sua atuação
desenvolvidano quadro
do previstono Decreto_
Lei no 7/2OO4,de7 de Janeiro,
e
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as suascompetências
circunscrevem-se
à resoluçãodos litígiossurgidosno domínio
das comunicaçõeseretrónicase dos
serviços postais e detém, ainda, uma
competênciaresiduatquandonão há nenhuma
outra entidadecompetente.
Referiu'ainda, que em casode ilegalidade
de um sitea determinaçãopor parte da
ANAcoM de remoção do seu conteúdo só pode
ter rugar depois de verificados
determinadospressupostoslegalmenteexigidos
e que, em regra, são de difícil
demOnstraçãO
e COmprOvaçãO.
,:,l
:: ,,,,,,,,::,,,,,,i,,.
Jm processoadministrativo
podedeterminara remoçãode um conteúdo,
mas não tem meiospara efetivaressa
remoção,ou seja, para "desligar" o sife. o
único meilocoercivo-uo"'sér,ãlôinceé a
aplicaçãd
oe uma coima,
,r .
,,,
Reconheceuque o modelo vigente não,lé
eficazr,;.Áoo a demonstraçãodessa
realidadefeita pela circunstânciade o nún'réro
oe pio,cessosexistentesna ANAcoM
ser muito reduzido, preferindoas .páifteS.,:o
rêcurso,,,,à
via judicial, tendo ainda
afirmadoque, em seu entender,a rejisraçao
-i'iecia de:arteração.
Quantoao tempo que medeiaentre a apresentação
de uma queixaaté á conclusão
do processo,mencionouque a.lei prevê +gh,
mas que só muito excecionalmente
este prazo é cumprido, uma vez clüe ,os
erementosde prova, em regra, são
insuficientes
e o prlocesso
não vern instruídonos a"r.", regarmente
exigidos.

A Dr.a Margaridà Ferreira referiu, em particurar,
a experiênciada ANACOMno
caso,dossêrviços.postaispor via eletrór.lica.
:
conforme,,,referiú,':tratou-se
de uma situração
em que trouxeram para a l e g a l i d a d e
uma atividadeque embora estando reEarizada,
estava a ser prestadai l e g a l m e n t e
por transportadores
de mercadorias.
A ANAcoM procedeuentão ao enquadramento
legalda atividade- regulamentação
do seu exercícioatravésde um pedidode autorização
e da obtençãode uma licença
junto da ANACoM,mediante o pagamento
de uma taxa -, deixandode ser um
monopóliodos crr e passandoa poderser prestado
por outrasentidades,

{rss
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Em seguída' referiu que

no domínio tJoonrineé
muito mais difícira fisearização,
dada a voratiridade
da origem,que muitas
vezesse eneontrafora do país.
o sr' vice Provedorda
scML

colocoucleseguidatrês questões
do seguinteteor:

1)

como tinha sido desenvolvida
a atuaçãoda ANAcoM no
contextooe trazer
para a legalidadeos prestadores
de serviçosilegais?
2)
s e t i n h a me o n h e c i m e n t o
d e a r g u mp e d i d od a I n s p e ç ã o _ G e r a r
d e J o g o sp a r a
intervençãoda ANACOM
rerativamente
a sifes iregaisde jogo onrine?
3)
Se tinham conhecimento
do Acórdãorelativoà BW'N?

Em relaeãoà la questão
foi referidoque entendiam
que se tratava de uma
que deveriaestar aberta
área
à concorrênciar
não sendode manter o monopório
dos crr
e/ por esse facto, produziram
regisraçõo
no sentidode reguramentar
o acessopor

;rïtt: ffffï;prestadores

de serviços,
rnedianre
a obtenção
de rírurohabirtante

Destaforma, prosseguiu
a Dr"a Margar.ida
Ferreirae o n s e g u i r a m
que um atividade
gue era legal mas que
estava a ser prestada
de forma Ílegal, passasse
a ser
legalizada.
Desenvolveramtarnbém
uma atitude pedagógica,
criando um períodotransitório
para essa regarização
e pararefamentepromovendo
ações de divurgação e
sensibirização
para o novo qu,adro
normativoantes de apricarem
sanções.
No tocante a 2a

ffir"ireferidopelaDr"aCar|aSequeiraquenãotinha
UmA

VeZ

olle

il,"J::^:r:^:::1

ocf4

u;"=;;":J,"
ïil_;
tLtdl-ll-lãF7

expressamenre
exeruídaa comperênciada
ANAeoM

no
no L
L do
d O artigo
a f t i o o 2o
7 0 do
r 1 a Decreto_
Fìanra*^ | ^,
Lei no 7/Z.AO4,

;,' il,."":'":]ï"r:

Quantoà 3a questãoreferiuiguarmente
desconhecer
o Aeórdãoda BWIN.
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11h3O - Dr. João Machado, presidente
Dr. Luís Mira, secretário-Geral
Confederação de Agricultores de portugal
Em primeiro lugar, referiram a importância
de existir regulamentaçãosobre as
apostashípícase a construçãode hipódromos.
o Presídenteda cAp prosseguiuafirmandoque
a fireirado cav
alicerçadano cavarorusitano,especiarmente
vocacionadopara

Enfatizou,ainda, a importância da criação
do
atividade agrícolae pecuária,de d
me
criação de postos de trabalho. Esta
exportaçãopara o país.
Quantoà questãodas apostasre
se consideravaespecialmente

intervenção

interesse a s corrj&hs de cav

touros

gmplemento d a
is e ainda de
d e negócioe d e

matéria sobre a qual não
falar

o poderÍamfazer com mai
Finalizoua

I está

decerto outros intervenientes

e na sua perspetiva via com o m a i o r
consideraque o mais importante será o
e da criaçãode cavalospurossangue.

do Secretário-Geral da CAp que referiu que,
neste
ições para desenvorvercorridas de cavaros
com cavaros

necessárias infraestruturas, de se promover
a criação de cavaros e de se
desenvolverem centros de formação de
treinadores, sendo necessário neste
contexto que surgisse uma entidade promotora/financiadora
do projeto,
eventualmente investidores franceses que
no passado já se mostraram
interessados.
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Por outro lado' realçou
mais uma vez a oportunÍdade
que a crÍaçãode cavalos
significariapara o meio rural,
constituindouma importante
fonte de rendímento.
Em respostaa questõescolocadas
pelo representantedo Ministério
da AgrÍcurtura,
o Presidenteda cAP referiuque
no passadoe em seu entender,
esta atividadenãs
se desenvolveudada a inexistêncÍa
de apostas onrinee também
devido à oposição
dos casinose da SCML,
Referiu,ainda, que já existe
uma associaçãodo eavaropuro_sangue
ingrês,mas
que a eriaçãodestescavalos
é feita essencialmente
no Norte de portugar€ fluÍïìâ
escala reduzida'No entanto,já
existem couderariasem número
suficientea sur,
embora centradasna criação
do cavarorusitano,mas que
estariamaptas para a
criaçãodo puro-sanguese
existissemereado,para concruír
em respostaà pergunta
colocadaque o agrieultor
nacionaltem perfir e vontade
para se dedicar a esta
a t i v i d a d eq, u e c o n s t i t u i r i a
u m c o m p r e m e n tdoa a g r i c u r t u r a
"'o".rrn.l-"'
Em síntese,se houver mercado
os criadoresrespondernem conformidade,
Quantoaos investidores,no seu êntender,portugal
tem capaeidadepara os atrair
(por ex' o clima é uma
mais valia para atrair criadores
de cavarosestrangeirosque
poderiam instalar-secá para
treinar), desde que se possibilite
a rearizaçãode
apostas' previamenteà obriEação
de eonstruir hipódromose
todas as demais
i nfraestrutu
ras associadas,
As apostasseriam' assirn,
um fator indutor da atividade
e necessárias
para a sua
viabilízação'No entanto, alertou
para a necessidade
de não se dissociara adesão
às apostas onlíne da obrigação
de criar as infraestruturas
necessárias,Borque
senãonuncaterenioscorridas
de cavalosem portugal.
Realçou,'ainda, aspetos que
se prendem com a especiaridade
do mundo das
apostasde cavaros/como seja
o conhec;imento,
por parte do apostador,dos
cavaros
e dos jóqueis, a necessidade
criar uma habituaçãoneste
tipo de aposta que não
envolveriamnum primeiro
momentograndeafluência.
Finalmentee em resposta
a questõescorocadaspero
representanteda seML, o
Presidenteda cAP clarifieouque,
quandofala em apostas,
se refereàs apostasem
hipódromos(apostasà eota)
e às apostasmútuas hípieas
urbanas,físicase onlinee
considerouque Baraestaspoderia
ser utirízadaa rede físicada
scML,
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lsh'O - Dr. Amadeu paiva, em representação
da UNICRE
O SenhorSEAMAAP
colocouduas questões:
1)
2)

É possívelbloquearpagamentospara

srtes ilegais?
É possíveltaxar pagamentosefetuadospara
sites de

Em resposta.à lP qr{estão, o representante
da
bloqueare que têm condiçõespara imple,mentar
uma vez que dispõem de mecanismos
pagamentoindividualizadamente,
pod
uma listagem de sifes para os quaís
pagamentos.

possível
ueio imediato,
pagamentoa
po real e a partir de
sejam bloqueadosos

Atualmente,já identificamqr"rn*é
uem paga e procedemao bloqueamento
de empresasque não
lidade,
já cláusulas restritivas nos seus
contratos comerciais. Dis
te, de manuais de procedimentosque
definem as reg
icáveis
presa.
Neste
insti
di

ainda

só possívelao Estadoregular a atividade
das
empresas portuguesaS €, consequentemente,
pagamentospara s/fes no estrangeiro,
o que implicaria
de jogar no estrangeiro.

referiu que seria possível implementar
um sistema de
taxas, sendoo montantecobradoentregue
ao Estado,funcionando,
no que designou,como "agentecobrador",
nos termos que a lei viessea regulartal
matéria' No entanto, não vê como admissível
a criação de um imposto específico
sobre a transaçãoque conduzaa que
seja taxada a banca, uma vez que esta é
um
mero intermediário,devendoa taxa incidir
sobre o fornecedordo serviçoou sobre o
utilizadorfiogador).
pag
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A finalizar,expricitouo
mecanismode funcionamento
dos sistemasde pagamento
universalo qual assenta
numa relaçãojurídicaindividual
entre a entidadeemissora
0o eartão e um indivíduo
e, em paralelo,uma outra
reraçãoentre o comereiante
q u e d i s p o n Í b i l i zoas e r v i ç o
e um adquirente.
Por sua vez' a uNICRE
está no meio desta dupra
reraçãocontratuar,funcionando
c o m oi n t e r m e d i a d o r ,

16h3O - Eng,o Llno Santos,
eÍn
O Sr. SEAMAAp
começoupor
:l

coloeartrês questões,a saben

possíverbroquearcomunicações
de sifes não regarízados?
.É

;;",;Jj;::ïJJiï'ar
6)

repr,esentaçãoda FCCN

siresde aposras
queinresrem
uma',tistanesra,que

Qual o tempo de implementação
necessárioBaraeoncretizar
essebroqueio?

o representanteda FccN
corneçoupor referir que
iá dispõem de um serviçode
bloqueiode conteúdosilícitos,
nomeadamentepara sifes
de pedofiliae pornografia,
apologia da víorênciaou
de racismo, através do
rluar promove a remoção
de
conteúdosilícitosna internet.
R e f e r i u ,a i n d a , q u e a c o m i s s ã o
E u r o p e i at e m u m p r o g r a m aq u e
d i s B o n i b i r i zuam
serviço "hoilíne" de denúncia
da existêneiadessesconteúdss
iregais,bem como
criou uma rede europeia
de intercámbioque permite
que um sife com conteúdo
ilícito seja denu'nciado,procedendo-se
de seguÍdaà notificaçãoda
eongéneredo
país onde o mesmo está
arojadoe, rocerrmente,
a entidadeeomBetentepromove
a
sua remoção.
Estesmesmosmecanismospodem
vir a ser utirizadospara sifes
de apostas.
F r i s o ua
, i n d a ,q u e a F C C N
s ó g e r ed o m í n i o sp t .
Quanto ao broqueiode sites constantes ,.ristas
de
negras,,é possíver,desde que
disponhamdo endereçoIp
ou a nívelda URL.
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Finalmente,quanto ao tempo de implementação
da remoção de conteúdos,referiu
que não consegueestimar uma
vez que dependeráda capacidadefinanceira
para
adquiriros meiostécnicosnecessários.

As audiências terminaram às l7h3O.
A CI continuoureunida,tendo o Sr.
SEAMAApfeito um ponto
comentáriossobreas audíçõesefetuadas.
De seguida,os membrosda CI pronunciaram_se
sobre ou
próxima reunião,tendo ficadoagendada
nova
Associaçãoportuguesa de Bancos, o Banco
de
sugeridaa audiçãodo reguladorfrancês
com as datas fixadasà CI para conclusão
A finalizarfoi definidaa metodolog

Os trabalhos foram en

pedido

vtr em
naa
Foi, ainda,

compaginável

próximassemanas.

RelatóriodasAudições
22 de Marçode ZA12
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A. Presidênciado Conselhode Ministros
FelicianoBarreirasDuarte- secretáriode Estado
Adjuntodo MinistroAdjunto
e dos Assuntosparlamentares (sEA,\^AAp)
- coordenadorda comissão
Interministeriat
NunoJoséCorreia- Chefede GabineteSEA^4AAP
HugoNogueira- AdjuntoSEAMAAP
João Bibe- Adjuntodo Secretáriode Estadodo

Desp2rto
TomásMoreno- Adjuntodo Secretáriode Estado
AdJ
FranciscoAzevedoe Silva _ AdjuntoSEC
B.

Ministérioda Economiae do
TiagoMoutinho- AdjuntoMEE
lÂinistério da

e do Ordenamentodo

Território
DanielCampelo
(SEFDR)
Fernando

Florestase Desenvolvimento
Rural
unto SEFDR

Mi
- Adjunto MF
AdjuntoSecretáriode EstadodosAssuntos
Fiscais
da Solidariedadee SegurançaSocial(MSSS)
PaesAfonso- Representante
MSSS
F.

Turismode portugal
TeresaMonteiro SecretáriaGeral
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DEDtA9 or Manço

16h00 - Federaçãoportuguesa
Equestre
17h00 - Apresentação
da segunda parte e concrusões
do
Deloittesobre o jogo onrine,
por solicitaçãoda scML

lto+

pela

p sawmam
|*'min*u,+im*,
ilr.
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A ComissãoInterministerial
(CI) reuniu, presidida pelo Sr. SEAMAAP,estando
presentestodos os seus membros,com
exceção do

do Senhor

Ministrode Estadoe dasFinanças.
A reuniãoteve por objetivo prosseguircom a
audiçãodas
reuniãoanterior.
Previamente ao início das audições
comunicou aos membros da CI que

t

seria ouvida a

FederaçãoportuguesaEquestre,
agendamentode uma reunião,

várias insistênciapara
tinha qualquer posição a

transmitir sobre a matéria
qualquerreflexãosobre a

issão,nem tinha aínda feito

De seguida,o Sr. SEAMAAPa
procedimentos
gdologias
Comissão.

,
ígual
entrev
houvessedÍ

ry.

ST. SEAMAAP

conjuntocom os membrosda CI, alguns
por todos até ao final dos trabalhos
da

SEAMAAP
deu a conhecer,a naturezado CI, quaisos

sido fixados e prazos para a conclusãodo
trabalho. De
se possível,fosse dado um contributo escrito
e, a finalizar, a
deceu a colaboraçãoprestadae pediu que, em
caso de necessidade,
ibilidadepara novas conversascom a Comissão.
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JoeosOxllrue
t6hoo - FEDERAçÃo
nonrucuEsn EeuEsTRE
presídente
Seeretário_Geral

No início da audiçãoo sr.
sEAMAA' sorícitouaos reBresentantes
d a F P Eq u e s e
pronunciassem
sobreas corridasde cavalos
em portugal,
o Presidenteinicíou a
sua intervençãocrizendoque
esta é uma matérÍa que
preocupa há vários
o
anos, pois há cerea cle
50 arìos que é um problema
sem
solução.
A p r ó p r i aF e d e r a ç ã ao e o m p a n h a
u m g r u p o d e t r a b a l h oq u e
t e m v i n d o a a n a l i s a ra
problemáticadas corridas
de cavalosem portugale
como l e g i s l a re r e g u l a m e n t a r
esta atividade.
Esta é uma indústria muito
Í;rnportante
na generaric,ade
dos paíseseuropeuse,
também em portugaresta
atividadeneeessÍtade ser
regurada,p o d e n d o i, n e l u s i v e .
ser geradorade empregoparajovens.
Da perspetivada Federaçâo,
prosseguiuo seu presidente,
deverá ser eraborada
legislaçãogue permitaapostas
onrÌneeem corridasde cavaros
no exterior.
Nestemomento,não existem
corridasde cavarosem portugar,
tornando_se,
assÌm,
necessáriogerar receitas,
de mordea que uma parte possa
ser canarizadapara o
fomento das corridasde
eavalose para financiartoda
as infraestruturasde suporte
que lhe estãoassociadas.
Nestaperspetiva'a realização
de corridasde eavalos onlineeonstituiriam
o suporte
para o desenvolvimento
da atividade

366
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De seguida,o secretário-Geralreafirmouque,
nos úrtimos 5 anos, um grupo de
trabalhorealizouum estudosobreo que seria
desejávetmudar na atual legislação.
Neste momento, a solução mais simples
seria proceder à regulamentaçãodas
apostas online, uma vez que a organÍzação
de corridas de cavalos exige uma
estruturapréviamaíscomplexa.
Reiteroua importânciadesta atividade para
criar um
Referiu, de seguida, os contactosjá efetuados
com
empresaque já detém um modeloadaptado
a
a qualquermomento.
Em resposta a uma questão colocada
das corridas de cavalos, o presiden

receitas provenientes
uma associação

entre a PMUe a SCML,repartindo
AfÍrmou,ainda, em
em Portugalum hábito pel
efetuadostenham retorno e
aspetos.

de

9 que será necessáriotempo para criar
os e conseguirque os investimentos
estudo que foí efetuado contemplaestes

da segunda parte e conclusões do estudo
efetuado
jogo online, por solicitação da
SCML

Os trabalhos foram encerrados às 19h3O.

Ioz

$8w#8Âfl

SECRETARIONI
LSTADO
ADJUNÏO

T DOSA55UNTO5
PARIAMËNlAR[5

17'8 ANExo vttt'contributo

do Dr. Fernando paes Afonso,
rÂembra

da

comissãornterministeriaÍ
e vice-Frovedorda sqnts
essa ds lllisericórdia
de l-isbos

NotaParao ReratórÍo
da comissão
Intermínisteriar
do jogoon-rine
ll

lnlpactossobnea receitapúhlüca
da escolhaentrc o rnodelo,,restrit[vo,,
e
o nrodelode ,,liberaflzação,,
Conro se pode eoncluir
dos cáleulosEtre a seguir
se lndicann,o modelo
"restritivo"é seguramente
o rnaisfavoráverpara,oscofres
do Estads.
Mesmoassumindo
pressupostos
muítoconservadores
a diferença
entreos dois
os 10oMithõesde eurosde
receita
para
o Estado:
ï::.:::lï:oïr

j.i,ffiffip-"Se,pelocontrário,
,:

:"i$;Jï#ïlï

aume
nto
da

entãoé de esperaruma

Pressupostos:
Estudo
da Deloitte
Distribtrição
do oln do jogoo'r-tinepor
tipo de jogo em Fortugar(pás.
- ApostasDesportivas
zz)
_ 56%
- Jogosde casÍno
_ 44%
cenário de cnescimento
d' mereadode jogo on-rinc
regurado(hipótese
eentral)(pág.Z7l
M = M i l h ã od ee u r o s
Taxade crescimento:
38%
Totaldasapostast
g20M
Pay-outmédio:g4%
G G R : 5M
2
Í.. ModeÍorestnitivo
Nestemoderoassume-se
que o vorumede iapostas
é inferiorem 20%ao
estimadoperaDeroittepara
um mercadoriberarizado,
sÍtuando_se
em 25g
milhões
de euros.Assume-se,
ainda,quea exproraçâo
das
apostas
desportivas
é mantídana santaeasada
Misericórdia
de Lisboa
(scML)e quea exBroraçâo

jra

p sawuait
I*x,üirru,wnx,
dasapostas
on-rinedejogosde casinoé concessionada
aosactuaisoperadores
físicos.
Assim:
1.1 Apostasdesportivas
SCMLem anocruzeiro
56%x258M=L44,5M
Receita
de impostode selo(4,5%l:144,5M x 4,5yo=
6,5M
Pay-outmédio 7O%
GGR:(144,5M - 6,5M) x70%=96,6M
Custosde Exploração
(inctuindo
patrocínios)
= 20 M
Lucroa distribuirao Estado:96,6 M _ 20 =
M 76,6

1.2 Apostasde jogos de casinoon_line
44%x 258 M = 113,52M
Receitade impostode selo (LO%):L
Pay-outmédio:90%
G G R : ( 1 1 3 , 5 2 M - 1 1 , 3M5
Custosde exploração:3 M

Lucro:1O,2M - 3,0M

2

IRC=7,2Mx25%
Totalda receita

! 13,15M
lmente exploradospelaSCML

1.3 Perdaestimada
nos

estima-seem j.20 M a diminuÍçãodas
te explorados
pelaSCML.

apostasnos
Receitade

:-(120MM+1

M ) x 0 , 5 5= - 6 3 M
-51M

parao Estado= 93,1M + 13,15M _ 51 =
M 45,25

l/Híbrido
modeloassume-se
o valor estimadopela Deloittepara o total
de
apostas:
320M
.L Apostasdesportivas:
179,2M;
10 operadores(incluindoa SCML);Receitas
de licenças:0,25 M
2.2 ApostasdesportivasSCML
L O % x 1 7 9 , 2 M= L 7 , 9M
Receitade impostode selo (9%l = 1,6 X,,
GGR:(L7,9M - L,6 M) x 0,16= 2,6 M
Custosde exploração= 2,6 M
Lucroa distríbuirao Estado:O

froe

psawwe,at,

0
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I D05A55UNI'OS
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2.3 ABostas
desportivas
dosrestantes
operadores
161,3M
Receita
de lmpostodeselo(g%)= 14,5
M
- !4,5 M) x 0,L6=
GGR:(L61.,3
23,SM
eustosde exploração:
1"8,5
M
Lucro:5 M
IRC(25%):
S M x 0,25=j.,25M
2.4 Apostas
dejogosde casino:j.4O,B
M
Receita
de tmpostode selo(LO%):14,J.
t\/1
* 1"4,I)x0,L6=
GGR:(J.40,8
20,3M
eustosde exploração:
1g,3M
Lucro:5 M
IRC(25%):L,2sM
2.5 Perdaestimada
nosjogosactualmente
explorados
pelaSCML
Nestemodeloes
umaperda

'

Receita
o" ,'o"rïiï"',ï:lffiï

deapostas
de200M

GGR:- (200M _9 M) x 0,55= _j.OS
M
Custos
de exploração
= _20 M
Lucroa distribuir

2.6sardo
Fína,da
-J;_ïnï:;:ï.ï"1"il,H;;ïJ,, +0+
tr4,s
M+
Í.,25M + !4,!M + l,Z5 tuf_ g *gS
M

ft)

nil = _61,05 M

lmpactossobre o Emprego
!.

Modelo Restr.ltivo
(Não nos é possíver,
por

fartade dados,estimaro impacto
no emprego
noscasinosportugueses).
Nestemodelo e apenasn,, que
eoncerrìeàs apostasdesportivas
é de
a d m i t i r u m a e r i a ç ã ol í q u i d a
d e c e r c ad e 3 0 p o s t o sd e
t
r
a
b
a
r
h
on o
DeBartamento
de Jogosda scML a que poderá
adicionar-se
uma criação
indirecta,nos mediadores
do DJSCML(4"500)em redor
dos 225. ftJo
total, admite-se.im aumcnto
de eereade 250 postosde trabarho"
Esteresurtadoé consistente
com as concrusões
apresentadas
na página
36 do estudo da Deloitte(que
assinaraum impacto positivo
sobre o
e m p r e g o n a s u é c i a ,g u e
adoptou este modelo aqui
denominado
restritivo).

{370
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2. Modelo liberal/híbrido
Neste modero não se observa criirção
ríquida de emprego no
Departamentode Jogosda scM! já que
o aumentoem cercade 25 do
número de postosde trabalhodirectos
far-se-ácomo contrapartidada
diminuiçãode pelo menosoutros tantos postos
de trabalhoafectosà
exploração
dos actuaisjogos,como resultadoda perda
esperadade 200
milhõesde eurosde apostas.Ariás,esta perda
de vorumede apostas
poderá conduzira uma diminuição
do emprego indirecto nos actuais
4500 mediadoresdos Jogosda santa
casa,em redo.rdos 100 porto, u"
:,,;.,,,
trabalho.
euanto aos outros operadorese como e referido
i;nroo da Deroitte,
não é de esperara críaçãode emprego.
"o
Adicionarmehte,e
còrnoua boo" ,",
na página40 do mesmo estudo,é de
esperarque a operaçãoo" t*ur",
empresaslicenciadas
sejafeita fora de portugal em,lìnha
*
, tendência
que se observano ReinoUnido.
lll. lmpactossobrea economia
,,,,,,,",,
.,
os gastos em jogo a dinheÍió,"ião,n.,,
forma de utirizaçãodo rendimento
disponíveldas famílias.o
;ogo a dinheiro"tànAir" *.t,urr"nte
com outras
actividadeseconómicas.
"'1.;,,
É, por isso que, tr"t"nai-ae de uma
actividade não produtiva, este tipo de
despesanão tem efeitos multiplicadores
sobre a economia, ao contrário de
outro típo de apricaçõesdo iendimento
disponíverdas famírias.
eco:nómica'deve
pnivilegiar
o crescimentoeconómicoe por isso
3tt, 1,oo",ica
aquetas
incentivar
áreascom forte impactomultiplicador
sobrea actividade.
como se pode rer na página40, entre
outras,do estudo da
fuicio.natmente,
uer:Irc, a riberarízação
do jogo on-rine acarretou maior incidência
de
piõblemas de ludopatia no Reino
unido que se deverá ter repercutido
negatiüamente
na despesapública.
o jogo a dinheiroon-rinetem sido,ariás,
object' de especiarpreocupação
do
ParlamentoEuropeu e do Tribunar
de Justiça da EU que têm afirmado
repetidamenteque se trata de um
meio de jogo mais perigosopara os
cidadãos,já que o fazemfora do contexto
socíare, consequentemente,
mais

'3'11

psawaii
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Acresceque muitasvezesa actividadede jogo
a dinheiroestá associada
a
fenómenosque perturbama ordem pública,
como certas formas de
criminalidade
como o branqueamento
de capitais,entre outras.É, por isso
também,que o jogo a dinheiro,com especiar
enfâseno jogo on-rine,está
universalmente
sujeito ao princípioda proibição.A excepção,
isto é, a
permissãode certo tipo de jogos a
dinheiroé fortementereguradaperos
Estados.
Em síntese,a opção pelo chamadomodelo

restritivoé a

aos interesses
da economiaportuguesa,
permitindo
legal o jogo ilegarque comprovadamente
existeó
combater.
-
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