p;aw+uail
distânciade um ctique.Um monopó(io
com um tequetimitadode jogos,e que
portantoè menoscompetitivo
e menosatrativo,ou umaproibiçãodosjogosonÍrne
conduzà proliferaçãodo mercadonegroem que os consumidores
nâo estão
protegidos
e o capitaté captadoparao exteriordo país.Consequentemenre,
a
estruturade um monopótio,
ao quatnãoé permitidoexplorarjogosonlineidêntjcos
aosoferecidos
internacionatmente,
ou de umaproibição
totat, levaa umaperdade
proteção
do consumidor
e de dinheiroparao país.

13.2 Do seu impocto para a economiae turismo
A relevânciado sector turístico na economtanacÍonal,
considerandoos vetores
anteriormenteenunciados,como o peso do consumoturístico
no plB, o peso das
receitasturísticasnasexportaçõese o vorumeoe emprego,permì.te-nos
facilmente
conctuìr peta existêncjade uma perda de receitas,
decorrente não só da não
regutação(e tributação)do jogo online, mas tambem
da existênciade jogo itegat
onrme,com o consequente
desviode receitado jogo tegatizado.
Do que atrásfica dito, resultaamplamentedemonstrada
a importânciadas recetras
do jogo doscasinospaÍa o desenvolvimento
do sectorturísticoe paraa promoçãodo
DestínoPortugale, consequentemente
paraa economianacionat.
Em termosg(obais,as receìtasdosjogos de fortuna e

azar, considerando
não só a

tributaçãoem impostoespeciatde jogo, mas tambémtodas
as demaisverbasque
lntegrama contrapartjdaanuate a iniciatque embora
consignadas
na sua utitização
revertempara o Turismode portugal,1.p., representam
cerca de 60%do orcamento
gtobatde receitado ìnstituto.
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No cômputogeral, tendo em conta o impacto positivoque a regutamentação
das
apostasoníine pode ter para diferentessectoreseconómicos,pode-seafirnìar
com
segurança
que a suanão reguLamentação
representaum entraveao desenvolumento
economÌcoe turístico, quer pelas receitas que se perdem, quer peta fal.ta
de
desenvotümento
dossectoresque asmesmasíinanciam.

13.3 Do seu impocto paro a Sc,ntqCosq do Misericórdis de Lisboa
A oíerta atuatmenteexistentede jogo êtectrónico,extremamentelimjtada pane
e
do monopótioda SC/vlL,
nãocorresponde
àquitoque sãoastendènciascomerciaise de
consumodo jogo online. Nessesentidoo consumoatuat de jogos online
não tem
passadopelosque são disponibitizados
peta SC.IúL,
mas antes tem-sereftectìdoem
jogoÍLegal.
O ìmpacto negativoatuat para a SantaCasada Misericórdiade Lisboaserá
tanto
maro.,consoanteseja a suaexpectativade ür a assumirumaparte da exploÍação
do
jogo orÍire no modelode regutaçãoquevenhaa ser definido.
Na medidaem que a SantaCasapossadisponibitizarno futuro, enquantooperador
orlíne, jogos que vão ao encontrodas tendênciasde mercadoe possam
e\,Ìtar o
desviode mercadoque hoje, reconhecidamente
existe, a SCMLtem, com a falta de
regutação,um impactonegativona suaatiüdade.
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13.4 Doseuimpactopara os cosinos
físicosportugueses
Sejaquatíor a opçãofinat sobrequatquerdas
formulações
em equaçãocomomodeto
mais adequadoà íegulamentaçãodo jogo
ontine em portugal, afigura"seser
inquestionávet
que a evoruçãoda quedade receitas,
verificadano último decenio,
em toctoo sector dos casinosfísicos,associada
ao agravamentodas consequências
concorrenciais
negativasque, paraoscasinos,decorrerãoda previsívet
legalÌzação
do
jogo onlìne, evidenciamclaramente
estaremu(trapassados
os pressupostos
em que
assentouo Decreto-lein." 275/ZOO1,
de í7 de Outubro,diptomaque autorizoua
prorrogaçãodoscontratosde concessão
da exptoraçâodosjogosde fortuna ou azar
nos casinos,e designadamente,
o quadro a ete anexo, que fl.xoucontrapartidas
mínimasa pagarpetasconcessionárias,
em quatquercasoexieiveis.
cumpre reconhecerque, tendo sido na ordem

dos 14,3%as taxas de crescrmento

médiode receitasnominaisverificadasno secror
doscasinosfísicosa partir de 19g7_
data da entradaem vjgor do novomodetocontratual
de concessão
do CasìnoEstoril,
em que quasese dupticavaa respectivacarga
tributária e que seÍviude referência
para as concessões
que se Lheseguiram tais índicesexponenciais
de crescimento,
que se mantiveramaté 2000, terão
infl.uenciadodecisivamentea previsãoda
continuidadede um crescimentosistemáticoainda que mais moderado_ das
receitasdos casinos,formatandoos critérios
de avatiaçãodo legislador,quer na
definiçãodascontrapaÍtidas
iniciais,quer dascontrapartidas
anuaiscontratualmente
fixadas, quer, finatmente, nas contrapaÍtidas
mínimasde satvaguarda
do Estado
decorrentesdo quadroanexoao Decreto_lei
n..27S:2OO1,de 17 de Outubro,dessa
forma condicionando
a matriz de pressupostos
em que assentouo referido diptoma
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tegat,atravésdo qualo Estado,por adjudicaçãodiÍeta, prorrogou,na general.idadê,
por 15anos,asconcessões
do67 casinosem opêraçãoà data, no

teÍritorio nacionat.

Ora,o que s€ verificou,sobretudoa partir de 2003,é que, ao irwésdo

cresciíÌìento

contínuoe sustentadode receitasprevisto_ designadamente
no já referidoquaoro
anexo- ocorreuexataíÌenteo irwe6o, conformedecorreda
de que a
evotuçãodas receitas brutas dessêscasino6,até Z0í1,

vatores

atuatÈadosa 200í, evidenciamquedas,em termo6
patâmarêssignificativaínenG
inferíores_ cercade :
que gerammà data em que Íoi pubtic{lo o
decorÍéncia,rbramoutorgadospetotstaalí

em
receitas
e, na sua
abÍangidospoÍ

essediploma.
Quedasde receitas essas.
determinaram,Já em 20lO

!, que

Casinoda Figueirada Foz,
fixadasno
até pelo
201

casinG do Algarvee, êm 2ojl, o

no âmbitodas contrapartidasmínimas
ír." 27512ú1,sendopraticamenteineviúvet _
receitasentretantoverificadasno i.o trimestrêde
, já no pÍesenteexercício,sofrao mesmodestino.
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atravésdo Decreto-lein-" ZT5IZOO|,levam
a que

os mesmosestejama pagar,oesde

2010,contrapartidas
anuaissignificauvamente
superiores_ entre mais2,4 e 20%- do
que asconsagradas
nosrespectivos
contratosde concessãotsde preverque, iá em 2014,a generatidade
doscasìnosnacionais,em contraditória
consequência
das respetivasquedasde receitas,se vejam
obrigadosa pagar ao
Estadocontrapartidascada vez maiores_
com exceçãodos casinosde Chavese de
Tróia, em que inexisteessequadrooe contrapartidas
mínimas,e cujas quotasde
mercadocorrespondem,
apenase respetivamente,
a 2,6%e a 1,í7%do todo nacronat.
Não é despiciendoreferir que, face a
este quadro e independentemente
desta
constataçãofactual, o Estado,nessescontratos
de concessão,negocioucom as
concessionárias
o direito ao seuexctusivode expLoração
de jogosde fortunaou azar
em território nacionat,exctusivoesseque, prática,
na
essemesmoEstadose reverou
incapazde assegurar
assuasfunçõesde íiscatizadordo cumprimento
da tei.
Emtodosessescontratosde concessão
outorgadospel.oEstadose estabeteceque -a
modificaçãoanormatdas circunstâncÌas que
em
as partes fundarama vontadede
contratar, resultantede ato soberanoou de
atteraçãoda tei ou regutamenÌoque
afecte com graúdade o equitíbrio contratuat,
dará à parte Lesadao direito à
modificaçãodestecontratosegundojuízos
de equidade,,_como, de resto, qecorre
do artigo3.. n." I da própriaLei do Joco.
Tanto quanto nosé dado conhecer,ao tongo
do períodode 11 anosem.eferência
todas as concessionárias
cumpriram, ngorosamentee pontuatmente,
os seus
compromjssos contratuais, designadamente
a Liquidação das respectivas
contrapartidasiniciais e anuais, sem embaÍgo
das drásticasquedasde receitas
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sofridas com as correspondentescontrações de "cashftows"e
consequente
descapitalização,
mas, aindaassim,inyestindo,as suasexclusiyas
expensas,
na
construçãoe equipamentode três novosCasinos_ Lisboa,Chaves
e Tóa

que,

emboraagravandoos seusíndicesde endiüdamento,de atgummodo
contribujram
paraatenuar,no computogeraldo sector,a expressão
gtobalda acentuadaquedade
receitassofridas,mitigandoem termosde decréscimode

parao

r (que
na actual situação das Finanças públ.icas
sustentabitidade
da potíticapúbticade turismo).
E ainda relevante constatar que,

ados disponíveis,essa

contribuiçãotributáriadosCasinos

do financiamentoafeto à

formaçãopÍofissionalturística.

turisticoeàpromoçãoe
essade Íundamentalimoortâ
do sectorde

e ì
Mme

financeirosao investimento

turismonacionat,atiüdade económica
ca, principatgeradorade divisasno âmbito

o instrumento-motor
decisivopara a retomade

crescim
por um tado,o imperativode assegurar
, contemptando,
a
não dizer a sobÍeüvência- dos casinosfísicos,bem como a
áo para o íinanciamentodo turismo, e, por outro tado, antecipando,

desdejá, as ineütáveisconsequências
decorrentesde quatqueruma das possíveis
attemativasemfunçãodasquaisirá formatar-sea regulamentação
do jogoonlineem
Portugate que, de per se, só poderãoagravaro quadrode desequilíbrioeconómico_
financeirodas concessões
ügentes, é íetevanteque se tenha tudo isto presenrc,
comoformade acautelartambémosprópriosinteressesdo Estado.
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13.5 Do seuimpactopara o desportoe
futebolportuguês
Para os organìzadores
do espetácutodesportivo,que veem terceiros
a arrecacrar
recerhs geradasa partir do labor ê investimento
no p[oduto que desenvotvem as
competições
desportivas
profissionais
-, semo retornopetarivre
utitr.zação
desreDem
com um retevantevalor económicoassociado,
a fatta de regulaçãodo jogo online
constituium ctaroimpactonegativo.
O futebol é um dos principaisdesportos
no mercadodas apostasdesportivas.As
atividadesretacionadascom apostasdesportivas
e o proveito financeiroque os
apostadores
obtêm das mesmaspodeameaçarsignificativamente
a integridadedas
competÍçoes
de futebolassimcomoa reputaçãodo futebot
em serat.
Poroutro tado,as apostasdesportìvas
constltuemumaatiyidadecomerciat,gerando
receitascolossaispara os operadoresde
apostasa partir das competiçõesem cuja
organizaçãoas ligas europeiastêrn investido
fortemente o seu tempo, metos
fi nanceirose competências
organizativas.
O futebol, portanto,devereceberum

Justoretornofinanceiropelo usode conteudos

relativos às suas competiçõespefos operadores
de apostas,uma vez que cria
opoÍtunìdades
de apostaparao púbticoaDosracor.

13.6 Do seu impacto para os apostasmútuas
hípicos
Tambéma atì'vidadeequina aparentasofrer
um impacto negativocom a fatta de
regutaçãodas apostasonline. A introdução
em Portugaldas corridasde cavalos
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poderáefetivamenteconstituir um forte incentivo a
um conjunto de ahvidades
nomatmentedesenvolvidas
no meio rural..Emprimeirotugar,a criaçãode cavaros,
entendida como uma atiüdade económica,inserida em exptoraçôes
agÉcotas,
comtituiria umimportantecomplemento
de rendimentoem determinadas
regoes.
Esta atiüdade seria íortemente estimulada petas corridas
e

prémiosque

viessem a ser proporcionados,preyendo-se um forte

oe

cavaloscriadosem portugat.É de reatçarque estaatiú

a5

regiões,inctuindoasde minifúndio.
A introdução das corridas de cavalos rn

oo sector

rural ao envotverelevadosinvestimentos.

mais receitas para o

Estado,favorecendosimuttanea

, a criação cavalar, o

turismoe o emprego.
Estafqi atiás a orientação

jogosemPortugaLlp
anode
grupo

o pela Dra. PaulaTeixeirada Cruz.Este
, tendo propo6to um noyo regime de apostas

hípicas,

rurat.
partitham a conücção quanto à necessidadede alterar o
co das apostasmútuashípicas,medidaque se quatificacomo

factor

para a reütalização do sector de corridas de cavato6em portugal
e

ainda, pelos respectivosefeitos indutores, para a dinamizaçãode outras
atiúdades
económicas
correlacionadas.
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DA PROPOSITURA
DE

^^oDELospossívels pARA A

LEGALtzAçÃo
DosJocosDEÂposrAsoNLtNE
EMPoRTUGAL
14.1 Do modelo aberto ou liberdl
O modeloabertoou lìberal,hoje somente
segujdopor MaLtae peLoReinotJnjdo(que
o estáa reequacionar),
consistena criaçãode licençassem timitesde
númeroparao
Jogoonlineparaasapostasdesportivas
à cota e paracadajogo

de casìno,inctuindoo

póquere o jogo do bingo.
Estemodelopoderápôr em causao sistema
tegaLvigentee o cumprimentopor parte
do Estadode obrigaçôesassumidas
moÍmentecom os casinosmas tambémcom a
SCMLe operadoresde bingo (que nâo os
castnos).O reÍerido incumprimenrooelo
Estadodo excLusivo
de exptoraçãode Jogosoutorgadoaos casinos que
e
oecorre,
nomeadamente,
dasctáusutas
de proteçãode concorrência
prevjstasnoscontratoscle
concessão
da generaLidade
daszonasde jogo, resultaránum quasecerto
difeíendo
com as concessionáriasque poderá resurtar
no pagamento de avuttadas
indemnizações
compensatórias
peloEstado.
Destemodeloresultaráum significativo
alargamentoda oferta e o correspondente
crescÌmentodasreceitasbrutasdosprivados,
face a um cenárioondese estimaoue
ocorrao seguinte:
a) Aumentodo númerode satasde bingo
em exptoração;
Dl

Criaçãode um númerosignificativode casinos
orline

em exptoraçãoj

Peímissãopara a exploraçãode jogos de
máquinas(stot-machines)
fora dos
casinos;
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d) Aumentodo númerode operadorese uma maiordiversidade
na tipotogiados
jogosorÍine, nomeadamente,
de apostasdesportivas
e póquer.
Nãoobstante,tal não resultaránecessariamente
numcrescimentoda receitaDúbtica
- muito provavetmente
ocorreráo contrário ma5analisem_se
asváriasyariantes:
A. O Estadoreceberia:
As contrapartidasiniciais decorrentes da adi
concessões
paraexploraçãodosjogosonlinee
b) As contrapartidasanuais

medi

percentagem

sobreas receitasbrutasgeradaspe

ìne e oÍÍlínel

c) lJmapercentagem
sobreo yalo

mutuasdesportivas
e

à cota a distribuir pe

são utilizados para a

Íeatização das a

para o financiamentodas

modatidades
que não
A estascontrap
respecü

, acrescemosvatoresresuttantesda tributação
ttadosde exploração;

udicadono respeitantea:

31É de sublinharque
uma licençade apostâsdesportivas
à cotaorlrf,eem ponugalnuncateria
valoresmuito dísparesdas licençâsequiparáveis
de Frânçâ,ltália e Dinamará.A titulo de
exêmpto,a contrapartidainicialparaumâ licençãde 5 anosde apostas
desportivas
onrneem
Françãéde€5.000.
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Diminuiçãodas.eceitaspúblicasem virtude da mais que provável
quebraoe
receitasda SantaCasaque revertem quase na sua
totatidade (direta ou
indìretamente)parao Estadoou paraobrasde cariz
sociat;

b) Possíveis
indemnizações
compensatónas,
em parttcutaraos concessionários
dos casinos,em virtude de se terem co{ocadoem causa
os termos da
exclusiüdadede exptoÍaçãodoscontratosem vigor;
aumento exponencialdos riscosde dependênciae
dos custosde saúdee
proteçãosocial;
d) Aumento muito significativode custos paÍa o
Estadocom a fiscalização,
controloe supervjsào
dascondições
de expl.oração
dosjogosonline.
Paraa imptementação
destaopçãoseria necessário
criar regrastécnicaspara todos
os logosonlineque teriamde ser notificadaspreviamente
à Comissão
Europejae aos
outrosEstados-Membros,
sobrea definjçãodo númeroe tipo de jogos a licenciar,
condiçóesde licenciamentoe definiçãodas condições
de exptoraçãoconcretade
cada um dos jogos ticenciados,regrasde proteçãodos
consumidores,
númerode
ticençasa adjudicare a aberturadosrespectÌvos
concursos
púbLicos.
A adoçãodeste cenário determinatambém a deíinição
de regrasquanto ao tiDo
empresariale tocalizaçãodos adjudicatáriosdas ticenças,
assimcomo a criaçãode
uma autoridade pública nacional com atribuiçôes
de regutação,supervisãoe
Íiscalizaçãodo cumprimentodasregrastécnicase competência
sancionatória.
A implementação
do modetoabertoou tiberatimpticaráque

a tiberalização
atteraos

fundamentose pressupostos
que são suportedo modetode exptoraçãodo
Jogoa
dinheiroem Portugate dasrazõesimperiosas
de interessegeratque o justificam.
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veja-sea estepropósito
o projetode diptomategaljuntoao presente
Retatório
como
Anexoll.
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14.2 Do modelo semitiberal mitigado
No modeto semiliberal mitigado, amplamente seguido na

Europa (sob várias

variantes), permitir-se'ia aos casinos que passassem
a disponibitizar onrre
(isoladamente
ou em paícerjacom operadoresonline) os seusjogos a dìnheiro
eà
SantaCasaque continuasse
o modetoatuatde expl.oração
de jo goslonlìnee oÍÍtíne\.
Adjcionatmente
o Estadoemitiria tjcençaspara exploraçãode apostasdesportivas
à
cotaonline,que poderiamser atribuídasquer à santacasa,quer
a outrosoperadores
onltne,
Nestecenárioalargam-seos direjtos conferidosaos casinos
e

às salasde DÌngoe

permrre-seum potencialalargamentodos direitos
conferidospor tei à SCML(peta
possibiLidade
de disponibjtizarem
apostasdesportivasà cota online) que, por outro
Lado,peÍdea exclusividade
do jogo on{ine.
Consequentemente
deve ser criado um novo regimeque permita a adjudicação
de
Ucençaspara exptoraçãoapenasonline de apostasa cota
sobreapostasdesportivas
(e/ou apostassobreoutrostemas),a cotocarno mercado
medianteconcursoDúbtico.
Tat podeÍepresentarum aumentoda receitapúbticamediante
estabetecimento
de:
a) Contrapartidasiniciais decorrentêsdo alargamentodo
âmbjto das atuats
concessõesde casinos e bingos à oferta onlire, sendo que,
face á
exctusividadede exploraçãode jogos de fortuna ou azar
outorgadapeLo
Estadoaoscasjnos,o jogoonline,enquantomerocanaltecnotógico
paraa sua
exptoração,pode considerar-se
inctuídono âmbito dessaexctusividade,
sem

l'o
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prejuízo de admitir-seque tat não exctuiria o pagamentoda resDectiva
ticençaemtermoscomparáveis
aosdemaispaísesda UniãoEuropeia;
b) Contrapartidas
iniciaisdo6operadores
de apostasdesportivas
à cúÀ onlìne;

c, Contrapartidas
anuaisconstituídasmediantededuçãode uma percentagem
sobreasreceitasbrutasgeradaspelaexptoração
do6jogosoolÍne.
A estascontrapartidiìsacrescemos valoresresultantesda
incidentesobreos resultados
de exptoração.
Estemodeloapresentacomoprincipalôice o
decorrentes do jogo excesstÌo, o

Estadocom a

fiscatização,controlo e supeMsão das

do6jogos orllre e a

perdade receitasda SCrltL
por perdfq
Veja-sea estepropósitoo

legaljunto ao pÍesenteRelatóriocomo

Anexolll.
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14.3 Do modelofechadoou restrito
Nesteterceiro modeto,íechadoou restrito, atargar-se-iam
os direitosdos ca$nose
satasde bingo e da SantaCasaquanto aos jogos que atuatmenteexDloram.Com
eÍeito, a SCMLpara atém de manter intactos os direitos de exptoraçãoatuais,
passariaa poder disponibilizaronÍrre novas apostas,a saber: aDostas
à cota
desportiya,apostashípicase apostassobresorteiosde números.
Já no atinente aos casinos,permitir-se-iaaos
mediante parcerias(entre si ou com

),

respectivos contratos de concessãoà e{togê
atuatmenteconcessionados.
Estasotuçãoimpõeà SCtL a

de apostasdesportivas

atuatmentedisponibilizadas

itegais no mercado, em ordem a

preenchero quadrode ofe

as modatidades
que se apresentem

atrativase
Tat podere

receitapúbticamedianteestabetecimento
de:
re o vator dasvendasdasapostasà cota e de todasas
asexptoradas
pelasCML,destinadaao Orçamentodo Estado:
sobreo valor dasvendasdasapostasdesportivasmútuase

a cota exploradaspeta SCML,que a distribuiÍ esta percentagempode ser
afectadamedianteum adiantamentopor parte da SCMLcom valoresde um
fundo de um jogo social existenteem montante a fixar o quat é depois
gradualmenterepostopetas entidadescujos eventossão utitizados
Dara a
reatização
dasapostas;
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c) Umapercentagem
sobreo valor dasvendasdasapostasdesportivas
mútuase
à cota paraas modalidades
cujoseventosnãosejamutitizadosparaas apostas
desportivas:
d) Contrapartidasiniciais decorrentesdo atargamento
do âmbito das atuaìs
concessõesde casinos e bingos à oferta
online, sendo que, face à
excl.usividade
de exptoraçãode jogos de fortuna ou azar outorgada
peto
Estadoaoscasinos,o jogo onltne,enquamomero
canaltecnoLógico
paÍa a sua
expLoração,
pode considerar_se
inctuídono âmbito dessaexctusiúqaoe,sem
prejuizo de admitir-se que tal não exctuiria
o pagamentoda respecÌtva
licençaem termoscomparáveis
aosdemaispaísesda UniãoEuropeia.
e) Contrapartìdas
anuaisconstituídasmediantededuçãode uma percentagem
sobreas receitasbrutasgeradaspela expl.oração
orline

de jogosde casno e

bíngo,
A estaspercentagens
e contrapartidas
acrescemos vatoresresuttantesda tnbutação
respectiva,incidentesobreos resultadosde
exptoraçãoe os vatoresintegraìsoos
proveitosdos novosJogosS.ciaisdo Estadopara
a reatizaçãodos fins e tarefasdo
mesmoprosseguidas
petosbeneficiários.
Estecenárionão perspectivaagravamento
da probtemáticasocialpor se manterum
padrão simitar da oferta, apenas
atargadoa áreas hoje cobertaspera atividade
ilícita. Garante,por suavez, a manutenção
de etevadosíndicesde rigor e confiança
no respeitopetasregrasinstìtuídas,decorrente
dosmeiosde controloinstalados.
Contudo,pressupõea existênciade um quadro
legal consistentee um regime
sancionatório
administrativo
do tipo contÍaordenacional
paraos doìstiposde Jogoem
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Pressupõe
aindaa adopçãode um conjuntode medidasde controtocujo conteúdo
é
abordadono capítutoseguinte.
Veja.sea estepropóEitoo projetod€ diplomategatjunto ao
AnexolV.
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DASCONCLUSÕES
E PROPOSTAS
DO RELATÓRP
FINALDA

COilISSÃO
INTERAAINTSTERIAL
DOSJOGOSDE APOSTAS
ONLTNE
EAA
PORTUGAL
15.1 Da necessidadede um pocote legislativo global paro-g
universo do

jogo em PoÌtugal
A disciptinategistativado jogo e dasapostasem portuga
umareatidadeincontomávelexistentena nossa
reconhecimento
de que é preferíveluma

oe

-eoo
a definição de

regraspara esta atiüdade ao invés oe

com a consequente

sançãopena[,sendoesta a úa q

a sociedadee o interesse

púbtico.
Na ordemjurídica interna
exctusiüdadedo

de

exptorardi

atribui

entidade,

e apogtaspara o Btado, o qual os pooe

tusiüdadedessasuaexploraçãoa umaoutra
No casodos jogos de fortuna ou azar de casinos

na sequênciade concursopúblico, e subsequente
e atribuiu o exctusivodas apo6tasmútuas e dos
Sociais,quêÍ de baseterritoriat quer em suporteelectrónico.à
SantaCasada llisericórdiade Lisboa(pessoacotetivade direito privado
ê utitidade
públicaadministrativa,tuteladapelo membrodo govemoresponsávet
peta áreada
segurançâ
social),

3e
lí
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A tributaçãoestabelecidapeta naturezada própria atividadesurge,portanto, não
comoum meio de obter receitaparafazer face a encargospúblicos,masantescomo
consequênciada regutaçãode uma atividade sociatmenteprejudicial.e com o
objetivo de desincentivaro jogo ctandestino.Destaforma, na tributaçáo desta
atividade,pode-seafirmar que é afastadoo parâmetromateriatdo direito fiscat e
dos impostos,nos termos do quat cada cidadãodeve contribuir para os encaÍgos
púbLicos
na medjdada suacapacidade
contributiva.
Consequentemente,
a tributaçãodo jogo não üsa satisÍazerencargospúblrcos,mas
antesaproveitara receitade umaatividaderegutadaparaa prossecução
de potíticas
púbticas e determinadasfinatidadesde interesse público consignadas
na tei,
estatuindo-se,
assim,um princípiode instrumentatidade
destasverbas.
No casodos jogosde fortuna e azar, a receita provenientedo impostoespecjatde
logo e consignadaao desenvolvimentoturístico das zonas onde o mesmo se
desenvolve(benefíciopara essasregiõescomocompensação
pelo ónussocialde ter
ali sedeadoum casino),bemcomoparao financiamento
do turismonacional,
Acrescea estaconfirmaçãodâ extra-fiscaLidade
da tributaçãodo jogo e dasapostas,
a circunstânciade a afetaçãodas verbasdo jogo ao desenvotvimento
turístlcoe a
promoçãonão ser feita com intermediação
de mecanismos
fiscais,masassimarraves
de organismos
púbticosque atuamno sector- Turismode portugal(paraas receÌtas
dos jogos de Íortuna e azar) e a fins de apoio socjatpe(a SCML(para as aposras
mútuase Jogossociais).
Portodasestascircunstâncias,
sìtuao prof. GomesCanotithoa tributaçãoespeciatdo
jogo e apostasno domínioda extra-fiscatidade,
emborase reconheçaa irretevância
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ilas a distinção eotre impo6to6ffscaise extrafiscaisjá é rete\rante,se atendermG ao
regimeiurídico apticávêl.
Assim, a6 imp6to6 extrafiscais, pro6seguindofinatidades

se lhes

aplicaínintegratmenteos princípioEconstitucionais
da

Íiscal,

coIID seja o da tegalidade tribuuária e da capacidade

iÍìvés,

subordinam-se
a6 princípiosda tegatidadead
E é €ste entendiÍnentoque veio

diferentestaxas,

para 06 jogosde
noÍÌìêadaÍnente

as zoíÌasde jogo, com

base num juízo de

dê reconhecerque o

surgimentoe crescirnento
veio introd@iÍ um factor
condicionaram
asçfferentes

online - itegat ou regulamentado
regrasde diíribuição çográfica que
, n aÍnedidaem que o seuimpactoafecta,

Justifica-seestareatidadê?

r GomesCanotitho;\ritat lúoreira, Constituiçáo
da RepúbtìcaPoÍtl4uesa anotada.
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Em primejro lugar, constata-seque existem princípiosgerais comunsaos dois
sistemas
de regutaçãoe tributação,conformeenunciadoanteriormente,a saber:
a) Reconhecimento
do princípioda exctusìüdade
do direito de exptorarjogosoe
íortunaou azare apostasparao Estado;
b)

NaturezaespeciaIdo regimede trjbutação,situando-seno domínioda extrafiscatidade;
Consignação
tegat dos fìns a que deve ser afeta a receita provenienteda
tributaçãodos jogos e apostase que não yisam a satisfaçãode encargos
púbticos.

justificaria, a nossover, que viessea ser aprovadauma Lei de Bases
EstareaLidade
do Jogo que enquadrasse
todos os princípjosgeraisdesta atjvidadee contjvesseo
Íegimecomuma todasastipotogiasde jogose apostas.
O desenvolümentodessa Lei de Basesseria depois feito através de dipl.omas
específicospaía cada tipol.ogiade jogo ou aposta,regutandoos termose condições
da suaexDtoracão.
Considera-se,
no entanto,queesteé um cenárjode médjoprazo.
No momentopresente,não podemosesquecerque existe um objetivo próximoe
imediato que resuttada necessidade
de regutaro jogo iLegatdisponibitizadopor
meios etectrónicos,o jogo orline, que, por faLta de regutamentaçãoe de
mecanismos
de controlo e de íiscatização,assumejá proporçoespreocupantes
do
pontode vistasociate económicoe de perdade receitaOarao Estado.
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Poroúro lado, importatambémteÍ presenteque existeatuatmenteumaatiüdade
consolidada,
suportadano jogode basêterÍitorial - êxploraçãodo6jogosde Íortunae
azarpor paÍte do6concessionários
doscasinos- que atravessaum períodode crise,
pelo que a perturbaçãoque a definiÉo de um novoquadroregutamentartraria ao
desenvolvimênto
da atiüdadenãono6parecebenéfica,nomeadamente
na perspetiva
da receita arrecadada e da Dro6secucáodas finalidades a

a está

consignada.Em especiat,não podemosesquecera

verDas

provenientes
da recêitado jogo assumem
no
em termosde apoioaosiÍwestlmêntosno sector

ainda,naformação
de*u*,

Portugale,

hur"n*.i
paraintegrar
âdequado

Pelo qne antecede, considera-se

numquadronormativoglobalos jogosde fortunaou

queÍ

rêspêctivâs
especificidadescasinose

múuas e JogosSociaisda Santa

Casada ,úisericórdia
de
lguatrnentese
sobre

mantero conceitogenéricode tributaçãoque
extra-fiscais,ou seja, o regime da sua
sobreas respectivasreceitasbrutas,salvaguardando
petollinistério dâsFinanças,
butosapresentado6
em anexo.
umamelhortécnicategistativa,nãopodemosdeixar-nosconduzira

umasituaçãoem queseja p6ta em causaa atual situaçãocrítica dasconcessões
do6
jogos de fortuna ou azar, emborarespeitandoo modeloconceptuatde tributação
existente,a formade distribúçãoda receitado jogoe a respetivacoÍìsignação
legat.
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A mesmareaLidadese verifica retatjvamenteàs apostasmútuase Jogos
Sociaisdo
Estado,da responsabitidade
da SantaCasada Misericórdia
de Lisboa.
Emconctusão,entende-seque, no imediato,se deve procederà regutamentação
dos
por meiosetectrónicos.
logose apostasdisponibilizados
Mascom carácterde sjmitarurgência,justifica_sea necessidade
de adoptarmedidas
de carácter estrutural, a]nda que transitóÍias e sujeitas a mecanismos
de
ajustamento automático, susceptíveisde asseguraro reequitíbrio económico_
financeiro dos contratos de concessãode casjnosse, tal como expressopela
AssociaçãoPortuguesade Casinos,se comprovaÍestar em risco não apenas
a
sustentabil.ìdade
genérica do sector, comor em alguns casinosra sua
DróDria
sobrevivência.
Não sendo, neste contexto, despiciendoreftetir sobre a coexistência,
no mesmo
espaçoterritoriat, das futuras tributaçõesdo jogo oníine, versusa tÍibutaçao
dos
casjnosfísicosque, em 4 casos Estorit,Lisboa,póvoado Varzime Espinho_
são
tributadosem 50%sobreas receitasbrutas,a que acresce,anuatmente,
um encargo
adicionatde cerca de 12%,se considerada
a amortizaçãodas contrapartidasjnicjais
pagasao tongode cadaanodo períodode vigêncjadasrespectivas
concessões.
Nummomentoposteriore depoisde estabil.izada
a realidadedosjogosde íortunaou
azarem casÌnose dasapostaselectrónicas,poderá,então,procedeÍ_se
a uma

revtsão

gtobatde toda a normatjvjzação
destamatériaem funçãode umafutura Lei de Bases
do Jogo.
Semprejuízodo expostoexisteum pacotepotíticoe legistativoglobatque
terá de ser
aprovadode imediatopara que se possaregutarde forma adequada jogo
o
online.
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que legistarsobreuma matériacomoos jogosde fortuna ou azar,obrjga
Subtinhe-se
a uma ponderaçãocujdadasobre as suas consequências
e aLcance.De facto, a
compLexidade
do tema torna-se eüdente pela muttipticidadede disciptinasque
abarca.Desdematériasde direito íiscal, até às consêquências
em matériapenalque
têm de ser contempladas.
Por outro lado convémctarificaruma questãoque surgeamjúdequandose trata a
matériareLacionada
com o jogo. Trata-seda distinçáoentre uma concessão
e uma
ticença. Estes conceìtosgeram alguma confusãoporque em certos aspetosse
(sejade obraspúbLicas,
aproxjmam.Umaconcessão
serviçospúbticos,de exptoração
do dominio público ou de expLoração
de jogos de foTtunae azar) constitui um
contratoadmínistrativo,enquantouma ticençaé um ato administrativopermissivo.
Concretizando,enquanto numa concessãoexiste uma transferêncja para o
concessionário
de um direito a exercerumaatiüdade publica,a licençaé o ato peto
quaÌAdministração
permitea atguémo direito de exercerumaatividadeprivadaque
é Dorlei retativamenteDroibida.
Medianteas opçõespotítica5assumidas
retativamenteà escolhado modelotegal a
seguir,que serácontemptado
em diptomaparaissoeLaborado,
há aindaum conjunto
queterão de serintroduzidasem diplomaslegaisjá em ügor.
de disposiçoes
O Secretáriode EstadoAdjunto do MinistroAdjunto e dos AssuntosPaÍtamentares,
está naturalmentedisponívetpara, com o seu gabinete,acompanharos tÍabathos,
oferecendotota|.cotaboração
no processolegistativoque se seguirá.
Emface do expostoresuttaeüdente que seráimportantee útit que, à semethança
da esmagadoramajorja dos paísesque já regutaramo jogo online, se equãcione
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recorrer aos serviçosdas consultorasespecializadas
no jogo on{In€ para apotaro
GovernoPortuguês
a moldare methoraros ângulosmaistécnicosdo diploma.
Masfaz todo o sentidoque se tenha presentecomo prioritário, que em simultâneo
sejam aprovadasatgumasmedidasnecessárias
a adotar em matéria de tegjstação
paÍaa eficienteregutaçáo
do universodo j ogoonline.
A saber:
A. Lei do jogo online
A atuat Lei do Jogo (Decreto-Lein." 422/Bg,de 2 de Dezembro),faz
mençãoà
autorizaçãotegislativaconcedidapeta Assembteiada Repúbticaao Governopara
legislarsobreestamatériaconstantena Lei n.. 14lg9, de 30 de Junho.Nessa
ocasião
a autorizaçãolegislativacentrou-senos jogos de fortuna e azar em casinos.
Foi
definidoo alcanceprecisodessaautorizaçãoque regutamentava
sobrea atividadedo
jogo, a suamoldurapenate disciptinar,a definiçãodasregras
em retaçãoao pessoâr
que presta serviçosnestassatasde jogo, etc. A conctusãoa que
rapidamentese
chega é que houve o cuidadode batizar ctaramenteo âmbito e o atcance
oe
semel.hante
autorizaçãolegìslativa.
Na sequênciada regutamentaçâo
do jogo onlmeque este governotencionaoperar,e
optando peta etaboraçáode diploma próprio, será necessário,dependendo
do
conteúdoe extençãodo diptoma, obter autorizaçãoexpressada Assembteia
da
ReDúbl.ica.
Por via de tei habititante,necessita-se
de autorizaçãolegislativapois trata-se de
matériaque poderáser da reservarerativade competênciategislativada assembteÍa
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da Repúbtica.Essapropostade alteraçãoteria de evocaro dispostonasalíneasa),
b), c) e i) do artigo165.'da Constituição
da RepúblicaPortuguesa.
Chama-se
aindaa atençãopara a eventualidadede ser necessário
atterar a orópria
Lei do Jogo, estandotambém aí o Governovinculadoa legistarcom base numa
autorizaçãolegistativada A5sembteia
da Repúbtica.
B. Códigoda Publicidade
A opçãopor um regimede pubticidadeao jogo mais aberta, permitindoassimaos
casinospubÌicidadedireta do seu jogo, obrigarátambém a procedera atteração
legistativa,nomeadamente
do Códigoda Publicidade.
SeÍánecessário
atterara disposição
que diz respeitoà proibiçãoügente de pubtìcitar
jogosde fortunaou azar.O artigo21.'do Decreto-tei
n."330/90de 23 de Outubro
(Códigoda Publicidade),só permite pubLicidade
aos jogos da SantaCasa.Terá de
haverum atargamento
da permissão
de pubticidadea outrasentidades.
A atteraçãodo códigoda pubticidadeé da competênciado Governo.Estategistação
íoi aprovadaem decreto-teiao abrigo dos artigos 198.., n."1 e 200.", n.. .Í da
LOnSürurçao.

C. Estatutodo Bancode Portugal
O Bancode Portugaltem a competênciade supervisãoe fiscalizaçãode todo o
sistemabancário.Essepoder decorreda sua tei orgânica(Lei n." 5/98, de 31 de
Janeiro),com as alteraçôesintroduzidaspelosDecretos-Leis
n," 118/2001,de 17 de
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Abrit,n." 50/2004,de 10de Março,n." 3gt2OO7,
de 20 de Feverejro,
e n..31_A]ZO12,
de 10 de Fevereiro.
A tegatização
do jogo onljne obrigaráa munir o sistemabancáriode instrumentos
suficientespara controlar e fiscatizaro sistemade pagamentos,nomeaoamente
tendoo poderde bloquearpagamentos
de entidadesque atuemà margemda tei.
Haverápor issonecessjdade
de dotar o Bancode portugalde poderde íiscatização,
bem como dar poderàs diversasinstituiçôesbancáriaspor forma a dar execuçào
às
determinações
da entidadede supeMsão.
Chamamos
a atençãoque, dependendodas atteraçõesa efetuar e suaextensão,
pÍovávelque sejaexigívela obtençãode umatei de autorização
tegislativa.

D. EstatutotcP-aNAcolit
A intervençãoda ANÁ,COM
já foi suscitadapor sentençajudiciat. NessaocasÌaoo
tribunalordenouque a ANACOM
btoqueasse
o site da Betcticem portugal.
Emborase possadiscutir se seriaa entidadecerta para ter semethante
intervençao,
certo e que a ANACOM
é dotadade competêncìas
técnjcasem matériade regulação,
que fazemcom que se constituanumaopçãocredívetpara

se tornar a entidadecom

competência
em matériade regutação
técnicado universodo j ogoonline.
Assim,seránecessário
dotar estaentidadede poderespara tat, atravésda atteraÇão
do seuestatuto(nomeadamente
em matériade atribuìções),publicadoem
Decreto-Lein."309/2001,de 7 de Dezembro.
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Cabeao Govemo,no usodassuâscompetências
procedera tais atterações.

E. Apostashipicas
As apostashípicasestãoregutadas
por diptomapróprio-O Decreto-Lein." 268192,de
29 de Novembro,deíine o quadrolegal regutadorda exptoraçãq@ì@s

mútuas

hípicasdentro e fora dos hipódromos.

Seráportantomaisadequado
regulara suareali
introduÍr no referidodecreto-tei.

I

F. Entldadè Reguladorô
Para além dos diDlomas

Comissãodever ser criada uma

parao
EntidadeRegutadora

se estende por todo o universodo

jogo em

casinos,bingo, apostasà cota etc.). será
nitorizee fiscalizeo jogo ontine,quer do pontode
Dontode üsta técnico.Caberáao covernoa iniciativada

G. ComissãoArbltral
Entendeainda esta Comissãoque deve ser criada uma comissãoarbitrat, para
analisaros atuaiscontratosde concessão
entre o Estadoe as concessionárias
das
zonasde jogo. Na atual conjunturaé necessárioexistir uma entidadeque esteja
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