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Emrelaçãoao voluÍnede negfuosdo futebol pÍofissionatêm portugal,agregadodos
ctubesda PrimeiÍaLiga(ZonSagres)
estaÍáestabitizadoem cercade 3OOmithõesde
EuÍos/ano,tendopor baseasúltimasquatroépocasdesportivas.

volume de negóciosFutêbol pÌofissional em poÌtugal

rr.f v
a.=disponibitizadGpeta FederaçãoEquestrêPoÍtuguesa(a iníoÍmação

nacionat aindq_gpouco expressivo.No entanto e teÍÌdo por base os dado6
disponíveté

muitoescassa),
a fileira equinarepresentano n6so paísum vatoraproximadode 38
mithõesde eur6.

let

I
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7.2

Do seu volume gerol no universo do Jogo

Atualmenteem portugatapenasé possíver.
quantificaro montanteprovenienreoos
JogosSociaise dosJogosde Casino,que constitui proveito
um
direto parao Estadoe
paraa sociedade,nomeadamente
por via da acãosocjat.
Nessesentt'do,podemosconsiderarque os casinos
na última décadatêm contnbuido
com uma médiaanual de cerca de íOOmithoes
de Euros,resuttantesda tnbutaÇão
em impostoespeciatde jogo.
Ja em rel.açãoaosmontantesprovenientes
dosJogosSociais,temosumadistnbuicão
coma açãosocial,culturate com a educação,na
últimadécada,umamédiaanuatde
cercade 460 mithôesde Eurospor ano,a que acresce
cercade 90 mìlhôespor anodo
lmpostodo seto.

7.3

Dasreceitasgeradas

Na úttima décadaos casinosgeraramumareceita
bruta médiaanuatde cercade 320
mithõesde Euros,.egistando-se
no entantonosúltimostrês

anosum decrésomooa

receitaque em 2009foì de menos10,3%em
retaçâoa 2008,em 2010foi qe menos
0,9%em relaçãoa 2009e em 2011foi de menos
5,4%em refaçãoa 2010.lmDorta.
também,referir que o crescjmentopercentuat
de 2OO0
para2011 foi de 27,3%,
lmporta, porém, ter presenteque este acréscimo
de 27,3%dasreceitasbrutasde
Jogo,entre 2000e 2011,comparaas receitasobtidaspor 8 casinos(2000,l
com as
receitasregistadaspor Í1 casinos(2011) por
íorça da aberturado casinoLisboaem
2006,do Casinode Chavesem 2008e do Casino
de ïróia em 20Íí , além de que as
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receitasdos jogosestãovatorizadas
a preçoscorrentesde cada ano. Se fizermoso
exercíciode atuatizarpara preçosde 2011,expurgandoo efeito da ,,inftação,',as
receitasde jogo obtidas pelos 8 casinosem funcionamentono ano 2000, e as
compararmos
com as receitasgeradaspetos11 casinosem íuncionamento
em 2011,
chegamosà conclusão de que, apesar de existirem mais três casinos em
funcionamento,se verifica um decréscimoreat de -5,8%nas receitasgeradaspelo
sectorde jogo de casinosem Portugat.

200
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2o1o 20!!

Fonte: Turìsmode Portugol

Na úttimadécadaos JogosSociaisexploradospetaSCMLgeraramum resuttadomédio
apuradode cercade 460 mithõesde Euros/ano.

p sar+uail
Receitas
brutasda SCM|-na última decadaem M€
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7.4

Dacorrespondente
distribuiçãodas receitas

A afetaçãodo impostoespecialde jogo resuttante
da tributaçãodo Jogode Casinoé
feita do seguintemodo:
'

20%do totat do impostoespeciatde jogo constitú
receìtadireta do Esrado;

.

77,5% constitui receita do Turismo
de portugat para afetar ao
desenvotümentoe financiamentoda potítica
de Turismo, nos termos ctas
consignações
legaisestabetecidas;

.

2,5%é receitado Fundode FomentoCultural (consignação
determinaoapor
umaatteraçãoà Lei do Jogo,apticáveta partir
de 2009).

Da verba afeta ao Turismode portugat,1.p,,
vator totar do impostoespeciatde jogo está
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o montantecorrespondente
a 20%do

consignado
a obrase investimentos
de

p iaw+uatl
interessepara o turismo, a reatizarna área dos municíDiosonde se Locatìzam
os
casinos,
sendotegatmente
por "planosde obras".
designado
O Íemanescenteda verba afeta ao ïurismo de Portugat, l.p. é utitizado no
financiamentoda atiüdade do instituto e na prossecução
da potítica nacionatde
turismo e, designadamente,
no financiamentodos investimentosno sector, na
promoçãodo destinoPortugaLe na foÍmaçãoprofissionaldos recursoshumanosdo
sectoÍ.
No quadro infra reftete-se esta aíetação de verbas, com base na respetiva
LU":'5"dçdu

LegdL.

2000
Casinos
Receitado Estado
Recêita FFC
RecêitaTdP

(...)

lmposto
13.272.566
53.090.265
13.272.566

2010

2011

lmposto lmposto

'llvs
10

21.165.25420.570.970

-2,4%

2.645.657 2.571.371
82.015.3s979.7t2.509
21.165.25420.570.970

-2,8o/o

-2,4%
2,8%

11vs
00
55,0%
50,1%
55,0%

Fonte:Turísmode Poatugol
Como reÍerido supro, o aumentodo imposto especialsobre o jogo em Casinos,
arrecadadopeto Estado,Turismode PortugaLe FFC,no períodode 2000 a 20'|,t,
decorresobretudodo aumentoda oferta de jogo em portugaL,em consequência
da
aberturade 3 novosestabetecimentos,
mastambémda circunstânciade as recetras
oÍiundasda arrecadaçãodo impostoespeciatde jogo estaremvatorizadasa preços
correntesde cadaano, incorporando
o efeito da inftação.Acresceque, apesardisso,
nos últimos 3 anos, obserya-seuma evotuçãonegativado montante de imposto

p san'+uall
cobrado,Em retaçãoà distribuiçãodas receltasproyenientes
dos JogosSociais,são
dìstribuídas
petasseguintesentidadese instituicões:

lnsüuto de cestãodèÌesour".'" ao areO,,o,,:Uf,"o
"

;i
r1
(b)

!b)
(b)
Fundode Fomentocuttural
rú' )> tDesenv.
progr.nês,medrods
e p,o,etosapo.o A,sodôt)
(Coberturê
IGFSS
despesas
dê tsscomAçãoSocta
t)
IGFSS
para
{Apoio
AçàosocratFSStpSS)

E

9 o .
.b 'S e

(a)

r"i

lGF55(Píevenção,
redb,tiração
e apoioa deí.srãvese proruldos)
rGFsS
(Combare
à pobrezaeexctusão
sociâl)

(a)

IGFSS(Proietos
especiais
de rpoio a Íiànçèj cãrerciãdês
e êm.iscol
lGFsS(Prcjetoseaçõesdê auxit'oa idososcarenciadog

la,

eàcriança)
lgï.{M"1d"::f'91,:tl!:io àfãmíriã
j::t""j,""""r,: gsesurançâ
social
ll'lt,g1"
.g

(ã)

INAÌEL(Ìuísmo sociaíesénior,organização
de

temposrivfes)

ì DêspoÍtoescotar

Eq.E

PíoietosespeL,ãis
desr,nadosa
esrLdàntes
doensrnosecundar:o
È E ;
Instirutode Desportoda Mãde,rr
{Apoioôo oesoo,
r e s p e r i v ial rsr ã e s U u t u r à s l
rnstitutode DesportodosAçorcs(Aporoao
desoort
o e s c o t ae., e s o e r i v ã
I nsf r à e Í Í L t u r ê s )
_
{a)vatoresaribuídosde
janeiroaoúrubro,enrorme D;:@tos-rein.ss6l2006,de ls de M*ç"
i"lr..." "."+72911,
(b)Valoresatribuídos
em novenbroe dezembÍo,
confoÌneDecrero-LeÌ
n.s105/2011,
de 21 ourubD.

Fonte:Relatóriode Gestãoe Contasda sCML
de 20í 1.
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Paraalémdo apoioàsentidadebe instltúçõessuproreferidas,a SCr',lL
tem tambéma
sua rede diÍeta de apoio a diversasvalências,nomêadamente
a cerca de 29.26
ido66, a 9.097jovense crianças,a 113.372indivíduosque recebemapoioà inseÍção
sociat, para atém d6 equipaÍnentosintegradG da sêgurançasociat, da parte
hospitatarsob a sua responsahilidade
(hospitatde Sant'Âna,Centrode Medicinae
Reabititaçãode Atcoitão, EscolaSuperioÍde Saudede Alcoitâo)1]

7.5 Da crioção de emprego direto e indire
OscasiÍrosportuguêsês
são

de cerca de 3.000empregos

diretos" e maisde 15.000

tlt

exatamentea partir de 1987

m evoluídode merascasas

de jogo para um conceito

de casino, como complexo

muttidisciptinaÍ
de

com destaqueespecialparao

espetáculo,o
assumindo

ou- décadas- mais

das artes plásticase da literatura,
to signiÍìcativo.A Associação
Portuguesade

postode trabalhocrisdo noscasinos,estima-seo

Casinos

postos de trabolhos em dtivídsdes comDlementarel'. A

Associação
estimaque osCasings
dê Lisboae Btoril tenham,cadaum, ceÍcade dois

t
a Em2011a SCMLgastou
com estãsatividades203.228.188
por 6.079
Eurose é responsável
postosde trabalhodirêtos.
14O GrupoEíoril-S,ol,que
exploraos casinosde Lisboa,do Estorile da póvoado Vanim, é
poÍ
rêsponsável cercade 1.,400postosde trabâlho.A Solverdê,que exploraos 3 casinosdo
Algarvê,Espinhoe Chavesé responsável
por cercade 1.1@postosde tÈbalho.
A estesnúmeroshaveráque acrescentãr
os da concêssão
da Figueiraprãia,do casinode Tóia
e, na Madêiaa,
da concessão
dã lTl aelativâao Casinodo Funchal.

t'

p niruail
mithõesde üsitanbs por ano,contra1.200.000 póvoa,
na
1.000.000
em Espinho
e
tambem1.000.000
no conjuntodos três equipamentos
algarviose do Caslnoda
Figueira
da Foze de Tróia.
Em relaçãoà SCMLe de acordocom os
dadosdisponíveis,é responsávet
por ó.079
trabalhadores,
distribuídospetasdistintasáreasda SCML.
Ao departamentode Ação
social e saúde corresponde,aproximadamente,
59%(2,427r da totatidade dos
cotaboradores.
Já a FederaçâoEquestreportuguesaestimal5que
a fÌleira do cavalol6dê emprego
direta e indiretamentea cercade 5.500pessoas,
sendodiretamenteocupaooscerca
de 4'000e que correspondem
a criadores,tratadoÍes,equitadorese indiferencraoos,
os restantes(1.500)são empregosindìretosque
ocupamveterinários,correeiros.
ferradorese adminìstrativos.

7.6

Das suascontropartidos derivadas

Atentoo facto do jogo onlineser proibido
atuatmenteem portugal,com a excepção
da exptoraçãoel.ectrónica
petasCML,temosque noscentrar apenas
naquelaque e a
realidade hoje vigente no nossopaís
face ao regime jurídico em vigor. Nesse
contexto,as contrapartidas
indiretasque derivamda atividadedo jogo
assumemum
relativosignificadocom expressãopara
a economianacional.podemostomar como

" Asin[ormações
disponiveis
sãomuitoescdssas.
_"Neste
momentoos númerosdisponíveis
são apuradostendo por baseatividadede criação
ooscavalosde raçaLusjtana,
peloscentros
'l'iraÍes existentesem Portusar(entre
250 a 3oo), ., .;,,'d;;;;;:;;ì;.'";;ï:i:ï:ï:

das
provas
está
sempre
asso.i"ao auli.ilïïXlffi:jff:ffiïï"dj|5uais cujosucesso
"o,",
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exemploumaatiüdade conexae que sê desenvolveno perímetroda exploraçãodo6
jogo6de fortunae azarcomoé o casoda pubticidade,que poderia,casonão fosse
proibida,gerar receitaspara as áreasde comunicação
e marketing.Acresceque a
permissão
da publ,icidade
constituiêm si mesmoumfactor a alteÍar parà06jogosde
fortuna ou azrr e que terá necêssariamente
de ser ponderadono contexto da
regutamentâção
do jogo online, mas de forma a satvaguardaremãpreocupaçoes
f
sociaise de prevençãoè comportame
\

a estapotenciaridade
conera
""::

"::."

,"S*H"*.

desenvotúmento
de atividadescoÍnêrciaisque *{*furÀ-rà

designadamente
noâmbitodelojasde!*-.',

*Jffi;;";,

"
dos casinos,

*,n

comorestaurantes
e hotelaria.

7.7

Da suaImportôncia

tor do turismo

,--

As receitas dgl jogos de fortuna e azar são um imtrumento fundamentatda

^t

\

...V

prossecuç.io
prossecução
potítica púbtica
púbticado Turismo
da potitica
Turismoe fatoÍ
fatoÍ decisivo
decisivo para
Darao financiamento
financiamenÌodo6
dos

\ r v

v

investiÍnentos
realizadosno secüor.
Na

ryÈÉÍbas

E5- YerDaS

provenientesda tributação do jogo têm um peso

aÍa o desenvoMmento
do sectorturístico,atravésdosfinanciamentos
concedidospara obras e outros investimentosde intercsse para o turismo,
contribuindo
decisivamente
para a consotidação
gtobatdo Destinoportugale da
estruturaçãode diversasregiões e dos respetivosprodutos, enquanto destino
turÍstico, apoiandofinanceiramente
açõesde promoçáoe animação-Aquetasverbas
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p mmuam
sao arndacanatizadas
para as açõesde promoçãode portugat
e para a formacão
píofissionaldosrecursoshumanos
do secror.
Finatmente,tais receitassuportamainda
o funcionamentodo Turismode portugal,
l.P. e, em particutar, do serviço,integrado
no instituto, que exerce funçoesde
inspeção,fiscalizaçãoe controtoda atividade jogo
de
e de prevençãoe combateàs
práticasde jogo itícito, sendoque
o Ìmpostoespecialde jogo representaem
ZO.Í0,
43%do orçamentototat de receitado Turismo portugatlT.
de
Contabitizando
tambem
,,reembolsos"
as receitasde
de empréstimosconcedidospelo Turismo portugal,
de
parciatmentefinanciadospetasverbas
resultantesda tributaçãosobreo jogo, esuma_
se que a receitatotal daquereorganismo
seja financÍâdaem cercade 5J%por verbas
provenÌentes
da tributaçãosobreo jogo em casinos.E
se aÍndaforem computadas
as
demaisverbasque integrama denominada,,contrapartida
anuat,,,as receìtasdos
Jogosde íortuna ou azar deverãorepresemarcerca
de 60%do orçamentogtobalde
receitado Turismode portugat.
È, nestecontexto,não podemosdeixâr
de ter presenteo pesodo sectorturísticona
economianacionat,bemevidenciadopetos
seguintes
dados:
pesodo consumoturísticono plB 9,2%
pesodo empregonasatividades
características
do turismo- g,2%
pesodasreceitasturísticassobreas
exportações
gtobais_ 13,2%
pesodasreceitasturísticassobre
asexportaçoes
de serviços_ 42,5%
pesodasreceitasturísticassobre
asexportaçôes
de bens í9,1%

17Cf. ReLatório
de Sustentabitidade
ZOlOdo Turismode 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
corEignaçãodas rêceitas,de molde a que não seja
ffnanciamentodo sector turístico, rìem Dosto
$stentabilidade do mesÍÌÌo, atenta a

na economia

portuguesa,

7.E Do srm

forçada [ei, asveóas distribuídasprovêmdo6
daspel.asseguinteseítidades:
do Desportoe Jwentude,l.p.
b)

stérioda Administração
Intema

ct Institutodo Desportoda ÀtadeiÍa
d) Institutodo DesportodosAçoÍes

171

I
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7.9

Da sua importânciaparo a Economia
Social

Emretaçãoà distribuição
paraa economia
sociatdasreceitasprovenientes
dosJogos
de Casinoou dos JogosSociais
e tat como resuttada tei, temos
a seguinte
distribuição:
a) DoJogode Casino
sãodistribuídas
ao Fundode Fomento
Culturã|.
b) DoJogoSocialbeneficiam,
nomeadamente:
a, /r,linistério
daAdministração
Interna
i. Associação
de Bombeiros
Voluntários
ii, prevenção
e Resposta
a Situações
púbLica
de Catamidade
iii, RiscosSociais
b. Ministériodo Ìrabathoe da Sotidarieoaoê
i. INATE

L , l n s t j t u t o N a c i o n apla r ao A p r o v e i t a m e n t o
dos

TemposLivresdosÌrabalhadores
particulãresde
ii. Instituições
Solidariedade
Sociat- FSs
iii. pÍojeto deÂpoioà Famítiae
à Criança- IDs
iv. Comissão
Nacionatparaa políticada Terceira
ldade
v. Institutode GestâoFinanceira
da Segurança
Social
o projetosApoioCriançasCarenciadas
o Desenvotvimento
dê programas,medidase projetos
apoÌo- AçãoSociat
o Coberturadespesas
do Institutoda Segurança
Socialcom
AçãoSociat
o ApoioparaAçãoSociatFSS- lpSS

r'
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Prevenção,reabititaçãoe apoioa deficientesgravese
Proíundos
Combateà pobíezae exclusãosociat
Projetosespeciaisde apoioa criançascarenciadas
e em
risco
o Projetose açõesde audlio a ido6os
o Mêdidase projeto de apoio à

vi. Institúo Português
da Drogae
inistérioda saúde
d. ,{inistériodaEducação t
i. Fomentode Ativi

ii. Desporto
iii. Ensino
Secuhdárid
Secretariade
Í.

Parlamentares
e da lgualdade

Geral
Instituto de Gestãoda Têsourariae do Crédito

de Jwentudee Desporto,l.p.
Especiais
Ocupação
Jorens
ii. Fomentode atiúdadese infraestÍúurasjuvenis
i. Comissão
Nacionat
de LutaContÍaa SIDA_lctFs
Paraatémdasinstitúçõesquediretamentedependemda SCIL.

l"

p ra"rruam
7,10 Da sua lmportânciopara
a Economiado Compo
A economia
do camponãobenefì.ciã
dasatuaisfontesde receitaprovenienres
dos
jogossociais
jogos
oudos
de casino,
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8.

DASEVOLUçÕES
ETENDÊNChSRECENTES
NO UNTVERSO
DO

JOGOONLINE
6.1

Da ilicitude do jogo en geral

A iticitudehistóricado jogoa dinheiroem portugat,à semethança
do queacontece
na esmagadoramaioria dos paísesdo mundo, foi uttraDassada

ento

da impossibitidadede controlar efetivamente a atividade

que

;.:H.::ïï:":":":::ï::ruT

atiúdade
dojogo,aindapresêíúe
emm"!=-GìG*ug"r,
rundamento
assentaem princípiosaeLo.,

. - \ t
marenârEados
na pÍevençãodaÌarginal.idade

Fgr;;:

ona"o ,.u
. orl",

puou."r,

e daspráticascriminaisassociadas
ao

jogo, bemcomona proteçãodc consumïores,noÍneadamente,
os maisvulneraveis
Ì
por razõesde dependênciã,

8.2

Da
as suas característicase pecutiaridades,é um tema
sívete sujeito a criar retevantesdificutdadesaosEstados.Coín

efeito, a enorme diÍicutdade de contÍoto do jogo ontne, que resutta
fundamêntalmente
do espaçoüÍtuat em que o mesmodecorre, levoucom que os
Estad6demorassem
a aceitartêgalizara atiüdade. Contudo,à semethança
do jogo
tradicional,o jogo orline tem ündo a ser recorrentemente
legal.izado
e regutadopor
diveÍsospaísesem úÍtude do reconhecimentoda ineficácia da proibiçãototat

t5

p sa"*+tael
vrgente.Duranteo ano de 2Oí1,
só na Europa,legatizaram,regularam
ou emÌtiram
tlcençasparao jogo onlinepaíses
comoa Bétgica,a Dinamarca,a Grécia,
3 HLtng6n,
a Polónia,a Roménia,a Sérvia
e a cufto prazo a Espanha.Sem prejuizo
desta
regutaçãoo jogo il.egalonl,nepermanece
e e um probtemasérioque nenhum
Estado
no mundoaindaconseguiu
resotver,comobemexemptificao
valor estimadooe quase
cincomìt milhõesde dótaresde jogo
ontineiÌegatnosEstadosUnidosda
Américano
anode 201í_
ora, acresceao expostoque, sendo jogo
o
umaativjdadede significativaimportância
no espaçoeconómiconacionat,
a suaexptoraçãoe prática numquadío
de Legatidade
é geradorade recursosque o
Estadomobifizaem prol do bem_estar
social. Este
exercíciotorna-seimpossívet
quandoas mesmastêm lugar
à margemda tei, sÌtuação
em que apenasatgunsbeneficiarão
mas,seguramente,
bastantessaìrãopenatizados,
designadamente
no que respeìtaao seu impacto
negativona quedade receitasdos
Jogosexploradospeta SCMLe na queda de
receitasdos casinosnacionaÍsíace
à
crescentetransferênciadosseus
habituaiscl.ientesparaa práticado jogo
onlrne.
Nostermosdos artigosíog." e seguintes
da Lei do Jogoportuguesa,ã exploraçao
e
prática de jogos de fortuna
ou azar fora dos focaisautorizados,
constituemiticitos
criminais,cuja prevençãoe punição
competeàsrespectivas
autoridades
poLiciais
O Decreto-Lein." 126-C12011,
de 29 de Dezembro,que aprovou
a Lei Orgânicado
Ministérioda Economiae do Emprego,
veio manter como atribuiçãodo
Servtçode
Inspeçãode Jogosdo Turismode portugal,
a cotaboração
com aquelasautoridades.enrreasquaisse passoua incluir
a ASaE- na prossecução
desseobjectivo.
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8.t

Dastendênciasdas opostasdesportívas

N,oque diz respeitoà suaestrutura,as aD6tiìs
doissistemasde jogo: o totatizadorde a
No sistematotatizadoÍ de apostas,

ser simplesou

múltiptas,partedo montante

para a coínposição
oos cve#

do6jogadorêsé utitizâda

a atribuir, Nessesêntido, através do

operador,o jogador

jogo com 06 demais jogadores. O

operadorlimita-se-a recolheÍ

distribuir prémios,náo participandono

jogo.

há um prognosticosobre um resuttadode um
defpoÉivoou outro, cuja probabitidade
é definidapeto
é pagoem função do vator da aposta reatizada,depoisde
coeíicientequFo operadortiver definido.Nestesistemaasapostas
podemsersimplesou múl.tipl.as,
fixasou variáveis.
Oseventosdesportiyosque se píestama apGtasdespoÍtivas,podemestar
sujeitosa
um risco maior de falseamentode resuttados,devidoàs atividadescriminosas.
A
Françaestabeteceu
um diÍelto náoexctusivode apostasdesportivasparaos servieos

t'
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oe Jogo,visandocontribuirparao investimento
efectuadopetosorganizadores
de
competições
desportivas,
fundamentado
essenciatmente
na necessidade
de gârantjra
integridade.

8.4

Das tendêncios das novas modolidades
de jogos de Íortuna e azar
nos médio em gerol
A deíiniçãolegatdosjogosde fortuna
ou azar, em toda a suaamplitude,impl.icaque
se integrem de atgumaforma os jogos que,
diariamente,atravésdos média, são
postosas disposiçãodo púbtico
em gerat. Através da tetevisão,da rádio
e da
imprensa,sãopromoüdosjogospromocionais,
iogosde apostas,sorteios,concursos
de conhecimento,passatempos
interativos e outros, cujas características,
sem
dúvida,os qualificamcomo jogos
de fortuna ou azar, o que, de facto, representa
uma via de concorrênciadesteatque
consubstancia
a violação do exclusivode
exptoraçãode jogosde fortunaou azar
outorgadapeto Estadoàs Concessionarias
de
Casìnos.
os maisfrequentese poputaresde entre

os tipos de jogo disponibirizados
nosmedra

preoomÌnam
os que atribuemprémioscom valor

económicoou quantiasem dinheiro,

a quem reatiza chamadasde valor
acrescentadopara números telefónicos
determinados.
A aleatoriedade,factor chaveque determina
o conceitode jogo, está
presentenestetipo de jogos,confirmândo
a naturezae inctusãono regimedo jogo.
Osjogosoferecidosatravésdosmédià,
apesarde apresentarem
um elevadograude
exposiçãoe, por conseguinte,uma potenciatmente
acentuadaprobabiridadede
fragitizaçãodo jogador, são tributados
no mesmoptano de um qualquerDem
oe
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9.

DA QUALIFICAçÃo
Do A,loDELoDE JoGo VIGENTE
EII
PORTUGAL
9.1

Da sua conceptualizdção

o modetode jogo em portugat
é marcadopor uma forte presença
e controtodo
Estadoem todo o sector.Comefeito,
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 explorarjogos
de fortunaou azaré reservadoao Estado
e
só pode ser exercido por entidades
a quem, na observânciade determÌnadas
condiçôes,for adjudicadaumaconcessão.
Por outro lado, o direito de promover
os Jogossociais(as váriaslotariase
aDosras
mutuas)encontra-sereseryadoao
Estado,que o faz atravésdo Departamenro
de
Jogosda SCMLem regimede exctusividade
no território nacional.Estefoi o meio
gizadocomoo maisadequadopara
assegurar
a idonejdade,segurança
e integndade
do jogo em portugal.É de referir que
desde2OO3
o quadrojurídico dasrifas, rotarias

e apostasmútuasdesportivas
foi adaptadooara aDrangeros jogos
em suporte
etectrónico,
nomeadamette
petainternet.
Paratetamente
e conformefoi já referido,o direito
de exptorarjogosde casrnoe de
bingo fora das salasde casinoé
âtribuídopeto Estado,em regimede
concessão
resuttantede um concursopúbtico,
ou adjudicâçãodireta aos concessionários
que
exptorarãoos jogos prévia e explìcitamente
definidosno respetivodiptomategat,
subordinando-seà 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
- instaladasem casinosque estãosujeitas
ao mesmo
regimetributário especiatdosjogosbancadose não bancados,ao
contrariooo que
ocorreem váriospaíses,em que a rcspectivatribúação é feita através
de umaraxa
autónoma,significativamente
maisfavorávet,e, finalmenteo bingoquesecarateriza
comoumjogo de fortunaou azarnãobancado.
A escruputosâ
Íegutaçãoe o controlorigorosoda exptoraçãooojftnr.no
PoÍtrgattêm por es€opogarantiraindao jogo responsável.

",

9.2 Da suo
Íiscatitoçao,"guraçtl
"
A fiscatizâçãoe regutaçâorto jogo3Â pitggat sãoËecüadas peta
tnspeçãode
- .
\
,
Jogos,que é um serviçornteerlaõ-nofurismfu p;rtugat, t.p. e peta
ASAE.Esta
f:i pela primeirajez ójectiãe regutamentação
em í927 atravésdo
:tiüdadê

;: #;Ë"i1,
ffi;;";;;j;;::"-:;;ïl*"''
^t\
,t

ueporsoe variasatteraçõeslegislativas,
Íoi criadapetoDecreto_Lei
n.o.f50/g2,de í6
*ë.tT,
a Inspqão-Geratde jogos,organismoque, coína entradaem ügor da
LeÍorq;q{istério
da Economia
e da Inovação,aprovadapetoDecreto-Lein.o
2@12ú6, de 27 de Oúubro, passoua integraro Turismode portugat,
t.p.,

I

constitúndoumasuaunidadeorgânica- Serviçode Inspeção
de Jogos.
Deacordocom aquetenormativo,o Serviçode Inspeçãode Jogo6detém

auronomia

tècnicae funçionat,competindo-the
a fiscatizaçãoda exploraçãoe práticadosjogos
de fortunaou azar, nomeadamente
o funcionamento
dassalasde jogosdo6ca$nos,

8't

psawuaer
bingose outros locais onde
seja autorizadaa sua exptoração,
fiscatizara aposta
mútuasobrecorridasde cavatos,
aprovaros temasde jogos e prestar
apoiotecnico
às autarquiase demaisentidades
em vtstaao ticenciamento
de máquinasde dtversão
e cooperarcom os tribunaise autoridades
poticiais,incl.usive
a ASAE,na fiscatização
e repressãodosjogosilícitosou do
sêufavorecimento,comoé o caso
dastabacarias
quevendem- inctusivamente
a menores_ códigosque permitemaosjogadores
online
creditaremas respectivas
contasem sitesitegaiscom montantes
variáveis.
Elenca-se
resumidamente
a tegistação
atinenteà fiscatização
do jogo

em portueat:

a) Portarian." Bo7t2o}8, de g
Agosro- Estabetece
a constituiçâodascomtssoes
encarregadâs
do estudoe elaboraçãodosplanos
de obrasdaszonasde Jogoe
revogaa portarian.o415190,
de 2 de Junho.
b) Decreto-Lein.. 126-C/Zo.l1,
de 29 de Dezembro-Aprovaa Lei Orgâmca
oo
Ministérioda Economia
e do Emprego;e
c) Decreto-Lein..450/82,de í6
N() vembro- Extingueo Conselho
de Inspeção
de
Jogose cria em suasubstituição
a Inspeção-cerat
de Jogos,definindotambèm
assuasatribuiçôese competências.
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10. DOSIAODELOSVIGENTES
NA EUROPA
10.1 PerspectivaGeral
O jogo online tem sofrido grandesalteraçõesao nível da regutação,
estando
atuatmentea europa na charneiraentre a imptementação
e a revìsãoda
regulamentação
do jogo onlíne.Comefeito, há um grandenúmerode países,entre
os quaisPortugal,que está a rever a legislaçãoe regulamentação
existentes,
coníormese podepercebercraramentepetaimagemabaixoretiraoaae
um estudo
da Consuttora
Gambting
Comptiance.

,

.

==

..-=

Memberstatesaddressing
onlinegambling
Memberstâtes
with knownontinegambling
tawreform
discussions
(includingeartystagepotiricatintensíons),
currentproposats,
draft tawsbeforeEuropean
Commission
orsoonto bel recently
passed
tegrstation.

50uÍcê:Gâmblin8cômptìãnce,
Rêgulatôrv
Repórts,
mãÍtel nêws

GamblingCompÌiance
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E aindade referir que, não

obstantêexjstirumaenormediversidade
de sotuções

tegistativas
paraa regutação
dojogoorrire, o .,locarticensing
market,,pareceeshr a
prevatecersobreasdemais
sol.uçôes,
conformeseaferepetaimagemabaixo.
The Europeân Union:

unnne Gámbling lrafrêworks
and changrnq Maíkets
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1O.2 Do estudode caso'íreoo
Antes da regul.açãodo jogo onftne, o nìercadonteco enr caracterizado
Dor um
monopólio corEtitúdo petas empresas €statals ATG e SvenskaSpet, que
dispooibilizavam
jogosofíÍine.
O jogo era regutamentado
por doisinstrumentc legislativos:a Lei
e a [€i dosCõino6(1999),nãoiÍìctuindoasalteraçõesque
do Ínercadoonline-

a) Svenska
Spet- jog6 ÍEcasino,

bingoe apostasdesportivas;e

b) ATG- apostashipicas.

ügente proíbe o acessopor parte da poputaçáo
poÍ operadorês
que náoestejamticenciados.Todos06
jogo6 onlt'ne são canatizados para o Btado e para

semfins lucrativo6.Enquantoa maioriado6jogosoÍrltn€atuaisforam
Íegutados
êm 2002,tal ú acontêceuao pfuuer em 2005,Estãoatuatmentêreguaadog
06 seguintesjogo6 onlrre: apGtas desportivas,apostashipicas, bingo,
logo6 de
casino,lotariase póquer.
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;ifiiiliiiiìlï13^*^No que respeitaa tributação,
os operadoresSvenskaSpel e

ATGestão isenrosdo
pagamentode IRCe lVA,
sendoos seustucroscontabitizados
como uma Íeceita no
Orçamentodo Estado.Já no atinente
à taxaçãodosapostadores
é de refenr que os
ganhosdestesestãoisentos
de impostos.
Emconsequência
da regulaçãoatualmenteexistente
na Suécjapode_se
cal.acrenzar
o
mesmocomo um modetomuito
restritivo,com potíticasde mercado
protecionistas.
Apesarda regutaçãodo mercado
onlire, assÌste-se
a um aumentode jogadorescom
vício no jogo de póquer.É ainda
de subtinharque, apesardos direjtos
exctusivos
das
empresasestataisrváriosoperadores
internacionais
continuama disponibitizar
jogos
para o mercadosueco.Nos
últimos anos,o póquertem-se
tornadocada vez maÌs
poputarentre a população
sueca,queJogaem sitesnãoautorizados.

10.3 Do estudo de caso do
Reinounido
O mercadode jogo do ReinoUnido
era inicialmentereguLado
pelo

UKGamingBoard,
responsável
pelo ticenciamentode casinosr
ctubesde bingo, máquinasde
;ogos e
totarias.A tegislação
anteriornãoautorizavao ticenciamento
de jogo onlire no Reino
Unido.
O atual modetode regutação
do ReinoUnido, que é identificado
como Mercado
OntineLiberatízado,
entrouem vigor em abrit de 2005(primeiras
ticençasatribuídas
em 2007).Estãoatualmenteregutados
os seguintes
jogosonline: apostasdesportivas,
apostashÍpicas,bingo,jogosde
casino,totariase póquer.O Reino
Unidocriou alnda
uma entidade regutadorapara
supervisionartodo o mercado,
a UK Gambtine
Commission.
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Atualmenteos operadores
sedeados
no ReinoUnido:
a ) têm de obterumaticença
de operação,
portipode jogo;
D)

têm de adquirirlicençaspessoais
para cargosde gestãode topo e funcionais
(satvose estiveremao abrigoda isençãoparaoperadores
de pequenaescata);

Existemno ReinoUnido7 tipos de Licenças
de jogo ontrre:
cota, licençasubdivididaem eventosreaise ürtuais)-

de

apostasacumuladoé distribuídopetosvencedores

apostas,bingo,

jogosde casino,soítwarede jogoe (otari&
O Reinounido exigeo Licenciamento

seuterrÌtório,quese

processa
da seguinteforma:
a) Pedidoiniciatde ti

operacionais
e pessoais;

b) Pagamento
anualpor
Valores

nçascep
reati

do tipo de jogo e categoriade GGRa i2
mativano primeiroano, sendoÍeito um pedidode

de GGRanual se altere), conformese pode verificar
no quadrc iníro, elaboradoDetaDetoitte:

13GrossGambtin_g
Revenue(cGR)- Receitadasapostasapóspagamento
do payout,que tem
aindaa designação
atternativãde crossGômbting
Vietd{Gby).
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Valor das licenças em vigor
(€)
Pedido inicia I

Minimo
Apostas gerars (elentos reaìJl
apostas gerars (e\,entos
urtuals ):
Erngo:

üìternìedráno de apostas:
Jogos de (]astno.
Lolanas:
SoãLliìre

3 {99
3 Ae8
777

Minimo

75 5163

Ì85 J30
3 AO3

5 a2{

3 80:r

;85 {30
! a5 130
i85 J30
r85d30

75 ?,i3

3 ao3

I l|]íì

27ta

8071

7 571

3{ r7o

r902

75:163

2 718

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

Máximo

3J r70

3 {99
3 -199

cle toqo:

Osoperadoressedeadosfora do

Máximo

a07!

.r4 l50
r 85 .130
-rl Ì50

ReinoUnidonão carecemde licenciamento
e

estao
isentos do pagamentode quatquer
taxa no Reino Unido. Estesoperadores,
se
pretenderempubticitaros
seusseMçosno Reinounido,
deverâoestar sedeadosno
EspaçoEconómicoEuropeu(EEE)
ou na lista branca (white tist)
estaberecìda
na
tegistação,
queinctuia llha de Man,
Gibrattar,Alderney,Matta,Antigua
e Ìasmânia.
No que respeitaa tributação
dos operadores,o impostocobrado
é de 15%sobreo
GGR.O Reinounidotaxa aindapor
via de rRccuja taxa podeascender
até aos28%.o
jogo está isento de lVA.
É de sublìnharque para os apostadores
os ganhosde jogo
estãoisentosde impostos.
No atinenteaosefeitosda regufaçâo
do meícadoonlinerefira-seque
a estratégiade
introduçãode elevadastaxas
conduzjuà deslocalização
de váriosopeíadores,tais
como a Mlliam Hitt e a Ladbrokes,
procurandoevitar os elevados
custosincorndos
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com o ticenciamentoe taxaçãodos seus serviços.Em
2010, 1g dos 20 matores
operadoresde jogos onlrneno ReinoUnidoencontravam_se
sedeadosfora do Dais.
como consequênciada perda de receitas, resultante
da destocarizacao
dos
operadores,o atual modetoencontíâ-seem reüsãodesde
20.10,com o objectiyode
que a nova (egÍstação
imponhalicençasnão só aos operadoressedeadosno Reino
unido, mastambémaosoperadores
oííshore.
Emboraapós a regutaçãoo vator das apostase dos luc.os
de jogo orlire tenha
aumentado,o valor dasreceitasde impostossobreo jogo
tem_semantidoconsranre,
em ürtude da saídade operadoÍesdo teÍritório bíìtânico.
Coma regutaçàodo jogo
onlire no Reino Unido, verificou-seum aumento do número
de jogadoÍes na
poputaçãoadutta, e tambémdo númerode jogadores
compuLsivos,
contranamenre
aosobjectivos-chave
da regutação.
Atgumas
ideiassobrealteraçõesÌegislativas
atuatmenteem discussão
inctuem.
Autorização
de pubticidadesomentea operadoreslicenciadosno oais:
b ) lsençãode impostode jogo sobreas apostasde jogadores

Íesidentesfora do

pars,paraoperadoreslicenciados
no ReinoUnido;
c) Obrigatoriedade
de os operadoÍescotocaremos seusservidoresem território
do ReinoUnido.

10.4 Do estudo de caso francês
Anteriormenteà regutaçãoque entrou em ngor no ano
de 2Oí0, o jogo em França
êÍava apenasautorizadoa um monopótiode entidades
estatais e concessoes
especiiicasa privados,paradeterminados
tipos de jogos,a saber:
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