
t É

!
4

g
;

FïRïtAii

=
=
e

" - ã

5 Ë ;  a
t : Ë

ï <  È

e

ãtË
Í l $

a a

?

: t:l
; t ; Í

a
; 1 5

t :

' t ã ili
ìa il,

: p

3

; t ;
6 1 6
F t s
: l -

E

t
; 1 3

õ Ã t a

à t g 3

a I

$

3 l s
i | ;.;

e l s õ

a

a ï

Ë Í ë
Etã .9

60



C'oVERNO DE
PORTUGAL

Em relação ao voluÍne de negfuos do futebol pÍofissionat êm portugal, agregado dos

ctubes da PrimeiÍa Liga (Zon Sagres) estaÍá estabitizado em cerca de 3OO mithões de

EuÍos/ano, tendo por base as últimas quatro épocas desportivas.

r r . f  v
nacionat aindq_gpouco expressivo. No entanto e teÍÌdo por base os dado6a . = -
disponibitizadG peta Federação Equestrê PoÍtuguesa (a iníoÍmação disponívet é

muito escassa), a fileira equina representa no n6so país um vator aproximado de 38

mithões de eur6.

l e t
I

volume de negócios Futêbol pÌofissional em poÌtugal
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7.2 Do seu volume gerol no universo do Jogo

Atualmente em portugat apenas é possíver. quantificar o montante provenienre oos
Jogos Sociais e dos Jogos de Casino, que constitui um proveito direto para o Estado e
para a sociedade, nomeadamente por via da acão socjat.

Nesse sentt'do, podemos considerar que os casinos na última década têm contnbuido
com uma média anual de cerca de íOO mithoes de Euros, resuttantes da tnbutaÇão
em imposto especiat de jogo.

Ja em rel.ação aos montantes provenientes dos Jogos Sociais, temos uma distnbuicão
com a ação social, culturat e com a educação, na última década, uma média anuat de
cerca de 460 mithôes de Euros por ano, a que acresce cerca de 90 mìlhôes por ano do
lmposto do seto.

7.3 Das receitas geradas

Na úttima década os casinos geraram uma receita bruta média anuat de cerca de 320
mithões de Euros, .egistando-se no entanto nos últimos três anos um decrésomo oa
receita que em 2009 foì de menos 10,3% em retaçâo a 2008, em 2010 foi qe menos
0,9% em relação a 2009 e em 2011 foi de menos 5,4% em refação a 2010. lmDorta.
também, referir que o crescjmento percentuat de 2OO0 para 2011 foi de 27,3%,

lmporta, porém, ter presente que este acréscimo de 27,3% das receitas brutas de
Jogo, entre 2000 e 2011, compara as receitas obtidas por 8 casinos (2000,l com as
receitas registadas por Í1 casinos (2011) por íorça da abertura do casino Lisboa em
2006, do Casino de Chaves em 2008 e do Casino de ïróia em 20Íí , além de que as
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receitas dos jogos estão vatorizadas a preços correntes de cada ano. Se fizermos o

exercício de atuatizar para preços de 2011, expurgando o efeito da ,,inftação,', as

receitas de jogo obtidas pelos 8 casinos em funcionamento no ano 2000, e as

compararmos com as receitas geradas petos 11 casinos em íuncionamento em 201 1,

chegamos à conclusão de que, apesar de existirem mais três casinos em

funcionamento, se verifica um decréscimo reat de -5,8% nas receitas geradas pelo

sector de jogo de casinos em Portugat.

200

150

100

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2o1o 20!!

Fonte: Turìsmo de Portugol

Na úttima década os Jogos Sociais explorados peta SCML geraram um resuttado médio

apurado de cerca de 460 mithões de Euros/ano.
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Receitas brutas da SCM|- na última decada em M€
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7.4 Da correspondente distribuição das receitas

A afetação do imposto especial de jogo resuttante da tributação do Jogo de Casino é
feita do seguinte modo:

' 20% do totat do imposto especiat de jogo constitú receìta direta do Esrado;
. 77,5% constitui receita do Turismo de portugat para afetar ao

desenvotümento e financiamento da potítica de Turismo, nos termos ctas
consignações legais estabetecidas;

. 2,5% é receita do Fundo de Fomento Cultural (consignação determinaoa por
uma atteração à Lei do Jogo, apticávet a partir de 2009).

Da verba afeta ao Turismo de portugat, 1.p,, o montante correspondente a 20% do
vator totar do imposto especiat de jogo está consignado a obras e investimentos de

2004

ftt
2001 2002 2003 2007
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interesse para o turismo, a reatizar na área dos municíDios onde se Locatìzam os

casinos, sendo tegatmente designado por "planos de obras".

O Íemanescente da verba afeta ao ïurismo de Portugat, l.p. é utitizado no

financiamento da atiüdade do instituto e na prossecução da potítica nacionat de

turismo e, designadamente, no financiamento dos investimentos no sector, na

promoção do destino PortugaL e na foÍmação profissional dos recursos humanos do

sectoÍ.

No quadro infra reftete-se esta aíetação de verbas, com base na respetiva

LU" : ' 5 "dçdu  LegdL .

Casinos
2000

lmposto

Receita do Estado 13.272.566
Recê ita FFC
Recêita TdP 53.090.265

13.272.566

2010 2011

lmposto lmposto
' l l v s

1 0
21.165.25420.570.970 -2,4%

2.645.657 2.571.371 -2,8o/o

82.015.3s979.7t2.509 -2,4%

21.165.25420.570.970 2,8%

(.. . )

1 1 v s
00
55,0%

50,1%

55,0%

Fonte: Turísmo de Poatugol

Como reÍerido supro, o aumento do imposto especial sobre o jogo em Casinos,

arrecadado peto Estado, Turismo de PortugaL e FFC, no período de 2000 a 20'|,t,

decorre sobretudo do aumento da oferta de jogo em portugaL, em consequência da

abertura de 3 novos estabetecimentos, mas também da circunstância de as recetras

oÍiundas da arrecadação do imposto especiat de jogo estarem vatorizadas a preços

correntes de cada ano, incorporando o efeito da inftação. Acresce que, apesar disso,

nos últimos 3 anos, obserya-se uma evotução negativa do montante de imposto
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cobrado, Em retação à distribuição das receltas proyenientes dos Jogos Sociais, são
dìstribuídas petas seguintes entidades e instituicões:

lnsüuto de cestão dè Ìesour".'" 
" 

ao areO,,o,,:Uf,"o

; i

r1
(b)

!b)
(b)

Fundo de Fomento cuttural

rú' )> tDesenv. progr.nês, medrods e p,o,etos apo.o A,sodôt) (ã)
IGFSS (Coberturê despesas dê tss com Ação Socta t) (a)
IGFSS {Apoio para Açào socratFSS - tpSS)

lGF55 (Píevenção, redb,tiração e apoio a deí. srãves e proruldos)
r"i
(a)

rGFsS (Combare à pobreza eexctusão sociâl)

IGFSS(Proietos especiais de rpoio a Íiànçèj cãrerciãdês e êm.iscol
lGFsS (Prcjetose ações dê auxit'o a idosos carenciadog

lgï.{M"1d"::f'91,:tl!:io à fãmíriã e à criança)

!1Ì
(b)

9  o .  ì -
.b 'S e DêspoÍto escotar
E  q . E
È E ; PíoietosespeL,ãis desr,nadosa esrLdàntes doensrno secundar:o

Instiruto de Desporto da Mãde,rr {Apoio ôo oesoo, resper ivas i l r rãesUuturàsl
rnstituto de Desporto dosAçorcs (Aporoao desoorto escota.  e,esoer ivãs Inf ràeÍ ÍLturês)

{a) vatoresaribuídosde janeiroa oúrubro, enrorme D;:@- 
_

tos-rein.s s6l2006, de ls de M*ç" 
" "."+72911, 

i"lr...-
(b) Valores atribuídos em novenbro e dezembÍo, confoÌne Decrero-LeÌ n.s 105/2011, de 21 ourubD.
Fonte: Relatório de Gestão e Contas da sCML de 20í 1.

E

.g

la ,

(a)

ll'lt,g1" j::t""j,""""r,: gsesurançâ social

INAÌEL (Ìuísmo sociaíe sénior, organização de tempos rivfes)
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Para além do apoio às entidadeb e instltúções supro referidas, a SCr',lL tem também a

sua rede diÍeta de apoio a diversas valências, nomêadamente a cerca de 29.26

ido66, a 9.097 jovens e crianças, a 1 13.372 indivíduos que recebem apoio à inseÍção

sociat, para atém d6 equipaÍnentos integradG da sêgurança sociat, da parte

hospitatar sob a sua responsahilidade (hospitat de Sant'Âna, Centro de Medicina e

Reabititação de Atcoitão, Escola SuperioÍ de Saude de Alcoitâo)1]

7.5 Da crioção de emprego direto e indire

Os casiÍros portuguêsês são

diretos" e mais de 15.000

exatamente a partir de 1987

de jogo para um conceito

muttidisciptinaÍ de

espetáculo, o

assumindo

Casinos

de cerca de 3.000 empregos

tlt ou- décadas - mais

m evoluído de meras casas

de casino, como complexo

com destaque especial para o

das artes plásticas e da literatura,

to signiÍìcativo. A Associação Portuguesa de

posto de trabalho crisdo nos casinos, estima-se o

postos de trabolhos em dtivídsdes comDlementarel'. A

Associação estima que os Casings dê Lisboa e Btoril tenham, cada um, ceÍca de dois

t

a Em 2011 a SCML gastou com estãs atividades 203.228.188 Euros e é responsável por 6.079
postos de trabalho dirêtos.
14 O Grupo Eíoril-S,ol, que explora os casinos de Lisboa, do Estoril e da póvoa do Vanim, é
rêsponsável poÍ cerca de 1.,400 postos de trabâlho. A Solverdê, que explora os 3 casinos do
Algarvê, Espinho e Chaves é responsável por cerca de 1.1@ postos de tÈbalho.
A estes números haverá que acrescentãr os da concêssão da Figueira prãia, do casino de Tóia
e, na Madêiaa, da concessão dã lTl aelativâ ao Casino do Funchal.

t '
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mithões de üsitanbs por ano, contra

tambem 1.000.000 no conjunto dos

Figueira da Foz e de Tróia.

1.200.000 na póvoa, 1.000.000 em Espinho e

três equipamentos algarvios e do Caslno da

Em relação à SCML e de acordo com os dados disponíveis, é responsávet por ó.079
trabalhadores, distribuídos petas distintas áreas da SCML. Ao departamento de Ação
social e saúde corresponde, aproximadamente, 59% (2,427r da totatidade dos
cotaboradores.

Já a Federaçâo Equestre portuguesa estimal5 que a fÌleira do cavalol6 dê emprego
direta e indiretamente a cerca de 5.500 pessoas, sendo diretamente ocupaoos cerca
de 4'000 e que correspondem a criadores, tratadoÍes, equitadores e indiferencraoos,
os restantes (1.500) são empregos indìretos que ocupam veterinários, correeiros.
ferradores e adminìstrativos.

7.6 Das suas contropartidos derivadas

Atento o facto do jogo online ser proibido atuatmente em portugal, com a excepção
da exptoração el.ectrónica peta sCML, temos que nos centrar apenas naquela que e a
realidade hoje vigente no nosso país face ao regime jurídico em vigor. Nesse
contexto, as contrapartidas indiretas que derivam da atividade do jogo assumem um
relativo significado com expressão para a economia nacional. podemos tomar como

" As in[ormações disponiveis são muito escdssas._" Neste momento os números disponíveis são apurados tendo por base atividade de criaçãooos cavalos de raça Lusjtana, pelos centros
250 a 3oo), ., .;,,'d;;;;;:;;ì;.'";;ï:i:ï:ï: 

'l'iraÍes existentes em Portusar (entre
provas está sempre asso.i"ao 

"o,", auli.ilïïXlffi:jff:ffiïï"dj|5uais cujo sucesso das
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exemplo uma atiüdade conexa e que sê desenvolve no perímetro da exploração do6

jogo6 de fortuna e azar como é o caso da pubticidade, que poderia, caso não fosse

proibida, gerar receitas para as áreas de comunicação e marketing. Acresce que a

permissão da publ,icidade constitui êm si mesmo um factor a alteÍar parà 06 jogos de

fortuna ou azrr e que terá necêssariamente de ser ponderado no contexto da

como restaurantes e hotelaria.

7.7 Da sua Importôncia
,--

tor do turismo

As receitas dgl jogos de fortuna e azar são um imtrumento fundamentat da
^t \ ...V

prossecução da potítica púbtica do Turismo e fatoÍ decisivo Dara o financiamenÌo dosprossecuç.io da potitica púbtica do Turismo e fatoÍ decisivo para o financiamento do6\ r v
investiÍnentos realizados no secüor.v

E5- YerDaSNa ryÈÉÍbas provenientes da tributação do jogo têm um peso

aÍa o desenvoMmento do sector turístico, através dos financiamentos

concedidos para obras e outros investimentos de intercsse para o turismo,

contribuindo decisivamente para a consotidação gtobat do Destino portugal e da

estruturação de diversas regiões e dos respetivos produtos, enquanto destino

turÍstico, apoiando financeiramente ações de promoçáo e animação- Aquetas verbas

regutamentâção do jogo online, mas de forma a satvaguardaremãpreocupaçoes

sociais e de prevenção è comportame f 
\

a esta potenciaridade conera 
"":: "::." ,"S*H"*. 

"
desenvotúmento de atividades coÍnêrciais que *{*furÀ-rà dos casinos,

designadamente no âmbito de lojas de !*-.', *Jffi;;";, *,n
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sao arnda canatizadas para as ações de promoção de portugat e para a formacão
píofissional dos recursos humanos do secror.

Finatmente, tais receitas suportam ainda o funcionamento do Turismo de portugal,
l.P. e, em particutar, do serviço, integrado no instituto, que exerce funçoes de
inspeção, fiscalização e controto da atividade de jogo e de prevenção e combate às
práticas de jogo itícito, sendo que o Ìmposto especial de jogo representa em ZO.Í0,
43% do orçamento totat de receita do Turismo de portugatlT. Contabitizando tambem
as receitas de ,,reembolsos" 

de empréstimos concedidos pelo Turismo de portugal,
parciatmente financiados petas verbas resultantes da tributação sobre o jogo, esuma_
se que a receita total daquere organismo seja financÍâda em cerca de 5J% por verbas
provenÌentes da tributação sobre o jogo em casinos. E se aÍnda forem computadas as
demais verbas que integram a denominada ,,contrapartida 

anuat,,, as receìtas dos
Jogos de íortuna ou azar deverão represemar cerca de 60% do orçamento gtobal de
receita do Turismo de portugat.

È, neste contexto, não podemos deixâr de ter presente o peso do sector turístico na
economia nacionat, bem evidenciado petos seguintes dados:

peso do consumo turístico no plB - 9,2%

peso do emprego nas atividades características do turismo - g,2%

peso das receitas turísticas sobre as exportações gtobais _ 13,2%
peso das receitas turísticas sobre as exportaçoes de serviços _ 42,5%
peso das receitas turísticas sobre as exportaçôes de bens í9,1%

17 Cf. ReLatório de Sustentabitidade ZOlO do Turismo de portugat, pp.i5 e 5ó.
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I

A reatidade enunciada impõe, assim, particulares caúelas no

regulaÍnentação que s€ vai desenvolver e, em particutar, no

corEignação das rêceitas, de molde a que não seja

ffnanciamento do sector turístico, rìem Dosto

$stentabilidade do mesÍÌÌo, atenta a

portuguesa,

7.E Do srm

força da [ei, as veóas distribuídas provêm do6

das pel.as seguintes eítidades:

do Desporto e Jwentude, l.p.

stério da Administração Intema

Instituto do Desporto da ÀtadeiÍa

Instituto do Desporto dos AçoÍes

na economia

b)

ct

d)

171
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7.9 Da sua importância paro a Economia Social

Em retação à distribuição para a economia sociat das receitas provenientes dos Jogos
de Casino ou dos Jogos Sociais e tat como resutta da tei, temos a seguinte
distribuição:

a) Do Jogo de Casino são distribuídas ao Fundo de Fomento Culturã|.

b) Do Jogo Social beneficiam, nomeadamente:

a, /r,linistério da Administração Interna

i. Associação de Bombeiros Voluntários

ii, prevenção e Resposta a Situações de Catamidade púbLica

iii, Riscos Sociais

b. Ministério do Ìrabatho e da Sotidarieoaoê

i .  INATE L , lns t j tu to  Nac iona l  para  o  Aprove i tamento  dos
Tempos Livres dos Ìrabalhadores

ii. Instituições particulãres de Solidariedade Sociat - FSs
iii. pÍojeto deÂpoio à Famítia e à Criança - IDs
iv. Comissão Nacionat para a política da Terceira ldade
v. Instituto de Gestâo Financeira da Segurança Social

o projetos Apoio Crianças Carenciadas

o Desenvotvimento dê programas, medidas e projetos

apoÌo - Ação Sociat

o Cobertura despesas do Instituto da Segurança Social com
Ação Sociat

o Apoio para Ação Sociat FSS - lpSS

r'
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risco

o Projetos e ações de audlio a ido6os

o Mêdidas e projeto de apoio à

vi. Institúo Português da Droga e

inistério da saúde

Prevenção, reabititação e apoio a deficientes graves e

Proíundos

Combate à pobíeza e exclusão sociat

Projetos especiais de apoio a crianças carenciadas e em

i. Fomento de Ativi

ii. Desporto

iii. Ensino Secuhdárid

Secretaria de Parlamentares e da lgualdade

Geral

Instituto de Gestão da Têsouraria e do Crédito

de Jwentude e Desporto, l.p.

Especiais Ocupação Jorens

ii. Fomento de atiúdades e infraestÍúuras juvenis

i. Comissão Nacionat de Luta ContÍa a SIDA _ lctFs

Para atém das institúções que diretamente dependem da SCI L.

Í.

d. ,{inistério da Educação t

l "
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7,10 Da sua lmportâncio para a Economia do Compo

A economia do campo não benefì.ciã das atuais fontes de receita provenienres dos
jogos sociais ou dos jogos de casino,

74



C'oVERNO DE
PORTUGAI

8. DAS EVOLUçÕES ETENDÊNChS RECENTES NO UNTVERSO DO

JOGO ONLINE

6.1 Da ilicitude do jogo en geral

A iticitude histórica do jogo a dinheiro em portugat, à semethança do que acontece

na esmagadora maioria dos países do mundo, foi uttraDassada

da impossibitidade de controlar efetivamente a atividade que

;.:H.::ïï:":":":::ï::ruTTH:::
atiúdade do jogo, ainda presêíúe em m"!=-GìG*ug"r, ona" o ,.u
rundamento assenta em princípios ae Lo., Fgr;;: . orl", puou."r,

. - \ tmarenârEados na pÍevenção daÌarginal.idade e das práticas criminais associadas ao

ento

jogo, bem como na proteção dc consumïores, noÍneadamente, os mais vulneraveis
por razões de dependênciã, Ì

8.2 Da

as suas características e pecutiaridades, é um tema

sívet e sujeito a criar retevantes dificutdades aos Estados. Coín

efeito, a enorme diÍicutdade de contÍoto do jogo ont ne, que resutta

fundamêntalmente do espaço üÍtuat em que o mesmo decorre, levou com que os
Estad6 demorassem a aceitar têgalizar a atiüdade. Contudo, à semethança do jogo

tradicional, o jogo orline tem ündo a ser recorrentemente legal.izado e regutado por

diveÍsos países em úÍtude do reconhecimento da ineficácia da proibição totat

t5
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vrgente. Durante o ano de 2Oí1, só na Europa, legatizaram, regularam ou emÌtiram
tlcenças para o jogo online países como a Bétgica, a Dinamarca, a Grécia, 3 HLtng6n,
a Polónia, a Roménia, a Sérvia e a cufto prazo a Espanha. Sem prejuizo desta
regutação o jogo il.egal onl,ne permanece e e um probtema sério que nenhum Estado
no mundo ainda conseguiu resotver, como bem exemptifica o valor estimado oe quase
cinco mìt milhões de dótares de jogo ontine iÌegat nos Estados Unidos da América no
ano de 201í _

ora, acresce ao exposto que, sendo o jogo uma ativjdade de significativa importância
no espaço económico nacionat, a sua exptoração e prática num quadío de Legatidade
é geradora de recursos que o Estado mobifiza em prol do bem_estar social. Este
exercício torna-se impossívet quando as mesmas têm lugar à margem da tei, sÌtuação
em que apenas atguns beneficiarão mas, seguramente, bastantes saìrão penatizados,
designadamente no que respeìta ao seu impacto negativo na queda de receitas dos
Jogos explorados peta SCML e na queda de receitas dos casinos nacionaÍs íace à
crescente transferência dos seus habituais cl.ientes para a prática do jogo onlrne.

Nos termos dos artigos íog." e seguintes da Lei do Jogo portuguesa, ã exploraçao e
prática de jogos de fortuna ou azar fora dos focais autorizados, constituem iticitos
criminais, cuja prevenção e punição compete às respectivas autoridades poLiciais

O Decreto-Lei n." 126-C12011, de 29 de Dezembro, que aprovou a Lei Orgânica do
Ministério da Economia e do Emprego, veio manter como atribuição do Servtço de
Inspeção de Jogos do Turismo de portugal, a cotaboração com aquelas autoridades. -
enrre as quais se passou a incluir a ASaE - na prossecução desse objectivo.
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8.t Das tendências das opostas desportívas

N,o que diz respeito à sua estrutura, as aD6tiìs

dois sistemas de jogo: o totatizador de a

No sistema totatizadoÍ de apostas, ser simples ou
múltiptas, parte do montante do6 jogadorês é utitizâda

para a coínposição oos cve# a atribuir, Nesse sêntido, através do
operador, o jogador jogo com 06 demais jogadores. O

operador limita-se- a recolheÍ distribuir prémios, náo participando no
jogo.

há um prognostico sobre um resuttado de um

defpoÉivo ou outro, cuja probabitidade é definida peto

é pago em função do vator da aposta reatizada, depois de

coeíiciente quF o operador tiver definido. Neste sistema as apostas
podem ser simples ou múl.tipl.as, fixas ou variáveis.

Os eventos desportiyos que se píestam a apGtas despoÍtivas, podem estar sujeitos a
um risco maior de falseamento de resuttados, devido às atividades criminosas. A
França estabeteceu um diÍelto náo exctusivo de apostas desportivas para os servieos

t '
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oe Jogo, visando contribuir para o investimento efectuado petos organizadores de
competições desportivas, fundamentado essenciatmente na necessidade de gârantjr a
integridade.

8.4 Das tendêncios das novas modolidades de jogos de Íortuna e azar
nos médio em gerol

A deíinição legat dos jogos de fortuna ou azar, em toda a sua amplitude, impl.ica que
se integrem de atguma forma os jogos que, diariamente, através dos média, são
postos as disposição do púbtico em gerat. Através da tetevisão, da rádio e da
imprensa, são promoüdos jogos promocionais, iogos de apostas, sorteios, concursos
de conhecimento, passatempos interativos e outros, cujas características, sem
dúvida, os qualificam como jogos de fortuna ou azar, o que, de facto, representa
uma via de concorrência desteat que consubstancia a violação do exclusivo de
exptoração de jogos de fortuna ou azar outorgada peto Estado às Concessionarias de
Casìnos.

os mais frequentes e poputares de entre os tipos de jogo disponibirizados nos medra
preoomÌnam os que atribuem prémios com valor económico ou quantias em dinheiro,
a quem reatiza chamadas de valor acrescentado para números telefónicos
determinados. A aleatoriedade, factor chave que determina o conceito de jogo, está
presente neste tipo de jogos, confirmândo a natureza e inctusão no regime do jogo.

Os jogos oferecidos através dos médià, apesar de apresentarem um elevado grau de
exposição e, por conseguinte, uma potenciatmente acentuada probabiridade de
fragitização do jogador, são tributados no mesmo ptano de um qualquer Dem oe
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9 . DA QUALIFICAçÃo Do A,loDELo DE JoGo VIGENTE EII
PORTUGAL

9.1 Da sua conceptualizdção

o modeto de jogo em portugat é marcado por uma forte presença e controto do
Estado em todo o sector. Com efeito, a atuat Lei do Jogo, o Decreto"Lei n..422/g9,
de 2 de Dezembro, com a redação que the foi dada petas sucessivas revisões,
estabetece que o direito de explorar jogos de fortuna ou azar é reservado ao Estado e
só pode ser exercido por entidades a quem, na observância de determÌnadas
condiçôes, for adjudicada uma concessão.

Por outro lado, o direito de promover os Jogos sociais (as várias lotarias e aDosras
mutuas) encontra-se reseryado ao Estado, que o faz através do Departamenro de
Jogos da SCML em regime de exctusividade no território nacional. Este foi o meio
gizado como o mais adequado para assegurar a idonejdade, segurança e integndade
do jogo em portugal. É de referir que desde 2OO3 o quadro jurídico das rifas, rotarias
e apostas mútuas desportivas foi adaptado oara
etectrónico, nomeadamette peta internet.

aDranger os jogos em suporte

Paratetamente e conforme foi já referido, o direito de exptorar jogos de casrno e de
bingo fora das salas de casino é âtribuído peto Estado, em regime de concessão
resuttante de um concurso púbtico, ou adjudicâção direta aos concessionários que
exptorarão os jogos prévia e explìcitamente definidos no respetivo diptoma tegat,
subordinando-se à distinção entre Jogos bancados e jogos não bancados,
nomeadamente: roteta, poker, Brackjack, entre outros, temos, ainda, as maqurnas
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automáticas - stot-machines - instaladas em casinos que estão sujeitas ao mesmo
regime tributário especiat dos jogos bancados e não bancados, ao contrario oo que

ocorre em vários países, em que a rcspectiva tribúação é feita através de uma raxa
autónoma, significativamente mais favorávet, e, finalmente o bingo que se carateriza
como um jogo de fortuna ou azar não bancado.

A escruputosâ Íegutação e o controlo rigoroso da exptoração oojftnr.no 
",PoÍtrgat têm por es€opo garantir ainda o jogo responsável.

9.2 Da suo Íiscatitoçao " 
,"guraçtl

A fiscatizâção e regutaçâo rto jogo3Â pitggat sãoËecüadas peta tnspeção de
- .  \ - ,Jogos, que é um serviço rnteerlaõ-no furismfu p;rtugat, t.p. e peta ASAE. Esta

:tiüdadê 
f:i pela primeirajez ójectiãe regutamentação em í927 através do

;: #;Ë"i1, ffi;;";;;j;;::"-:;;ïl*"''".^t \  , tuepors oe varias atteraçõeslegislativas, Íoi criada peto Decreto_Lei n.o.f50/g2, de í6
*ë.tT, a Inspqão-Gerat de jogos, organismo que, coín a entrada em ügor da
LeÍ orq;q{istério da Economia e da Inovação, aprovada peto Decreto-Lei n.o
2@12ú6, de 27 de Oúubro, passou a integrar o Turismo de portugat, t.p.,I
constitúndo uma sua unidade orgânica - Serviço de Inspeção de Jogos.

De acordo com aquete normativo, o Serviço de Inspeção de Jogo6 detém auronomia
tècnica e funçionat, competindo-the a fiscatização da exploração e prática dos jogos

de fortuna ou azar, nomeadamente o funcionamento das salas de jogos do6 ca$nos,
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bingos e outros locais onde seja autorizada a sua exptoração, fiscatizar a aposta
mútua sobre corridas de cavatos, aprovar os temas de jogos e prestar apoio tecnico
às autarquias e demais entidades em vtsta ao ticenciamento de máquinas de dtversão
e cooperar com os tribunais e autoridades poticiais, incl.usive a ASAE, na fiscatização
e repressão dos jogos ilícitos ou do sêu favorecimento, como é o caso das tabacarias
que vendem - inctusivamente a menores _ códigos que permitem aos jogadores online
creditarem as respectivas contas em sites itegais com montantes variáveis.

Elenca-se resumidamente a tegistação atinente à fiscatização do jogo em portueat:

a) Portaria n." Bo7 t2o}8, de g Agosro - Estabetece a constituiçâo das comtssoes
encarregadâs do estudo e elaboração dos planos de obras das zonas de Jogo e
revoga a portaria n.o 415190, de 2 de Junho.

b) Decreto-Lei n.. 126-C/Zo.l1, de 29 de Dezembro- Aprova a Lei Orgâmca oo
Ministério da Economia e do Emprego; e

c) Decreto-Lei n..450/82, de í6 N()vembro - Extingue o Conselho de Inspeção de
Jogos e cria em sua substituição a Inspeção-cerat de Jogos, definindo tambèm
as suas atribuiçôes e competências.
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10. DOSIAODELOSVIGENTES NA EUROPA

10.1 Perspectiva Geral

O jogo online tem sofrido grandes alterações ao nível da regutação, estando
atuatmente a europa na charneira entre a imptementação e a revìsão da
regulamentação do jogo onlíne. Com efeito, há um grande número de países, entre
os quais Portugal, que está a rever a legislação e regulamentação existentes,
coníorme se pode perceber craramente peta imagem abaixo retiraoa ae um estudo
da Consuttora Gambting Comptiance. 

. 
,

== ..-= ',=' -:.,

Member states addressing online gambling

Memberstâtes with known ont inegambling taw reform
discussions (including eartystage potiricat intensíons),
current proposats, draft taws before European
Commission orsoon to bel recent ly passed tegrstat ion.

50uÍcê: Gâmblin8cômptìãnce,
Rêgulatôrv Repórts, mãÍtel nêws

GamblingCompÌiance
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E ainda de referir que, não obstantê exjstir uma enorme diversidade de sotuções
tegistativas para a regutação do jogo orrire, o .,locar ticensing market,, parece eshr a
prevatecer sobre as demais sol.uçôes, conforme se afere peta imagem abaixo.

p saw+uem

The Europeân Union:
unnne Gámbling lrafrêworks and changrnq Maíkets
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1O.2 Do estudo de caso 'íreoo

Antes da regul.ação do jogo onftne, o nìercado nteco enr caracterizado Dor um
monopólio corEtitúdo petas empresas €statals ATG e Svenska Spet, que

dispooibilizavam jogos ofíÍine.

O jogo era regutamentado por dois instrumentc legislativos: a Lei

e a [€i dos Cõino6 (1999), não iÍìctuindo as alterações que

do Ínercado online-

a)

b)

Svenska Spet - jog6 ÍEcasino, bingo e apostas desportivas; e

ATG - apostas hipicas.

ügente proíbe o acesso por parte da poputaçáo

poÍ operadorês que náo estejam ticenciados. Todos 06

jogo6 onlt'ne são canatizados para o Btado e para

sem fins lucrativo6. Enquanto a maioria do6 jogos oÍrltn€ atuais foram
Íegutados êm 2002, tal ú acontêceu ao pfuuer em 2005, Estão atuatmentê reguaadog

06 seguintes jogo6 onlrre: apGtas desportivas, apostas hipicas, bingo, logo6 de
casino, lotarias e póquer.
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No que respeita a tributação, os operadores Svenska Spel e ATG estão isenros do
pagamento de IRC e lVA, sendo os seus tucros contabitizados como uma Íeceita no
Orçamento do Estado. Já no atinente à taxação dos apostadores é de refenr que os
ganhos destes estão isentos de impostos.

Em consequência da regulação atualmente existente na Suécja pode_se cal.acrenzar o
mesmo como um modeto muito restritivo, com potíticas de mercado protecionistas.
Apesar da regutação do mercado onlire, assÌste-se a um aumento de jogadores com
vício no jogo de póquer. É ainda de subtinhar que, apesar dos direjtos exctusivos das
empresas estataisr vários operadores internacionais continuam a disponibitizar jogos
para o mercado sueco. Nos últimos anos, o póquer tem-se tornado cada vez maÌs
poputar entre a população sueca, que Joga em sites não autorizados.

10.3 Do estudo de caso do Reino unido

O mercado de jogo do Reino Unido era inicialmente reguLado pelo UK Gaming Board,
responsável pelo ticenciamento de casinosr ctubes de bingo, máquinas de ;ogos e
totarias. A tegislação anterior não autorizava o ticenciamento de jogo onlire no Reino
Unido.

O atual modeto de regutação do Reino Unido, que é identificado como Mercado
Ontine Liberatízado, entrou em vigor em abrit de 2005 (primeiras ticenças atribuídas
em 2007). Estão atualmente regutados os seguintes jogos online: apostas desportivas,
apostas hÍpicas, bingo, jogos de casino, totarias e póquer. O Reino Unido criou alnda
uma entidade regutadora para supervisionar todo o mercado, a UK Gambtine
Commission.
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Atualmente os operadores sedeados no Reino Unido:

têm de obter uma ticença de operação, por tipo de jogo;

têm de adquirir licenças pessoais para cargos de gestão de topo e funcionais

(satvo se estiverem ao abrigo da isenção para operadores de pequena escata);

Existem no Reino Unido 7 tipos de Licenças de jogo ontrre:

cota, licença subdividida em eventos reais e ürtuais)- de

apostas acumulado é distribuído petos vencedores apostas, bingo,

jogos de casino, soítware de jogo e (otari&

O Reino unido exige o Licenciamento seu terrÌtório, que se
processa da seguinte forma:

Pedido iniciat de ti operacionais e pessoais;

Pagamento anual por

Valores nças cep do tipo de jogo e categoria de GGR a i2

reati mativa no primeiro ano, sendo Íeito um pedido de

de GGR anual se altere), conforme se pode verificar

no quadrc iníro, elaborado Deta Detoitte:

a )

D )

a)

b)

13 Gross Gambtin_g Revenue (cGR) - Receita das apostas após pagamento do payout, que temainda a designação atternativã de cross Gômbting Vietd {Gby).
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Apostas gerars (elentos reaìJl
apostas gerars (e\,entos urtuals ):
Erngo:

üìternìedráno de apostas:
Jogos de (]astno.

Lolanas:

SoãLliìre cle toqo:

"'!l"J,f 5** ;':39' *,. "-Lrcelìças de gestão (poÍ pesso.ì

Valor das licenças em vigor (€)

P e d i d o  i n i c i a  I

Min imo  Máx imo M i n i m o  M á x i m o

P

3  {99
3 Ae8
7 7 7

3  { 9 9

3 -199

I  l | ] í ì

7  5 7 1

75 5163

3 J  r 7 0

5 a2{

7 5 : 1 6 3

75 ?, i3

2 7 t a

3 {  r 7 o

2  7 1 8

3  A O 3

3 ao3
8 0 7 1

r 9 0 2

a 0 7 !

Ì 8 5  J 3 0

; 8 5  { 3 0

i 8 5  J 3 0

r 8 5  d 3 0
. r 4  l 5 0

r 85 .130

-r l  Ì50

3 80:r !  a5 130

Os operadores sedeados fora do Reino Unido não carecem de licenciamento e estao
isentos do pagamento de quatquer taxa no Reino Unido. Estes operadores, se
pretenderem pubticitar os seus seMços no Reino unido, deverâo estar sedeados no
Espaço Económico Europeu (EEE) ou na lista branca (white tist) estaberecìda na
tegistação, que inctui a llha de Man, Gibrattar, Alderney, Matta, Antigua e Ìasmânia.

No que respeita a tributação dos operadores, o imposto cobrado é de 15% sobre o
GGR. O Reino unido taxa ainda por via de rRc cuja taxa pode ascender até aos 28%. o
jogo está isento de lVA. É de sublìnhar que para os apostadores os ganhos de jogo
estão isentos de impostos.

No atinente aos efeitos da regufaçâo do meícado online refira-se que a estratégia de
introdução de elevadas taxas conduzju à deslocalização de vários opeíadores, tais
como a Mlliam Hitt e a Ladbrokes, procurando evitar os elevados custos incorndos
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com o ticenciamento e taxação dos seus serviços. Em 2010, 1g dos 20 matores

operadores de jogos onlrne no Reino Unido encontravam_se sedeados fora do Dais.
como consequência da perda de receitas, resultante da destocarizacao dos
operadores, o atual modeto encontíâ-se em reüsão desde 20.10, com o objectiyo de
que a nova (egÍstação imponha licenças não só aos operadores sedeados no Reino
unido, mas também aos operadores oííshore.

Embora após a regutação o vator das apostas e dos luc.os de jogo orlire tenha
aumentado, o valor das receitas de impostos sobre o jogo tem_se mantido consranre,

em ürtude da saída de operadoÍes do teÍritório bíìtânico. Com a regutaçào do jogo

onlire no Reino Unido, verificou-se um aumento do número de jogadoÍes na
poputação adutta, e também do número de jogadores compuLsivos, contranamenre

aos objectivos-chave da regutação.

Atgumas ideias sobre alterações Ìegislativas atuatmente em discussão inctuem.

Autorização de pubticidade somente a operadores licenciados no oais:

lsenção de imposto de jogo sobre as apostas de jogadores Íesidentes fora do
pars, para operadores licenciados no Reino Unido;

b)

c) Obrigatoriedade de os operadoÍes cotocarem os seus servidores em território

do Reino Unido.

10.4 Do estudo de caso francês

Anteriormente à regutação que entrou em ngor no ano de 2Oí0, o jogo em França
êÍava apenas autorizado a um monopótio de entidades estatais e concessoes

especiiicas a privados, para determinados tipos de jogos, a saber:
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