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dotada de condiçõese poderespara monitorizare
avaLiaros atuais contratosde
concessão,
no seucumprimentoe no equilíbriona prestaçãodassuas
contrapartidas.
H. Síntêse
Em sínteseserão vários os procedimentostegistativos
indispensáveis
a adotar. A
saDer:
Lei do Jogo online
Embora dependendoda configuração,será quase
certo que necessitaráde
autorizaçãotegisLativa
da Assembteiã
da Repúbtica,poistrata-sede matériareguLada
no artigo 165."da Constituição,
nomeadamente
nassuasatíneasa), b), c) e j).
Lei do Jogo
Necessitade autorizaçãotegistativapois trata-sede
matériada

reservaretativade

competêncjaLegislativa
da Assembteia
da Repúbtica.Essapropostade atteraçãoterá
de evocaro dìspostonas atíneasa), b), c) e i) do artigo
165.. da Constituiçãoda
Repúbtica
Portuguesa.
Estatutodo Bâncode portugal
As disposiçôes
estatutáriasretativasao Bancode portugaLconstamda respectiva
Lei
orgânica,aprovadapeta Lei n..5/98, de 3l
de Janeiro,com as alreraçoes
introduzidaspetosDecretos-Leì
n." 118/2001,de Í7 de Abrit, n.. 50/2004,de .tOde
Março,n.o 39/2007,de 20 de Fevereiro,e n." 31-A,/2012,
de 10 de Fevereiro,Será
tambémexpectávelque peLasatteraçõesque se impóem,
a atteraçãodo Estatutodo
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Bancode Portugat,só possaser feito medianteautorizaçãotegislativa,
nostermosoo
artigoí65.' da Constituição.

Códigoda Publicidade
O arttgo21.. do Decretoìein.. 330/90de 23 de Outubro(Códi
permitepublicidadeaosjogosda SCML.Terá de haverum
de pubticidadea outrasentidades,A alteracãodo C
competências
do Governo.Esta

oas

ão.íoi a

artigos198."n."1e 200.. n.. 1 da Consti

EstatutoANAco^,l
seránecessário
dotaresta

de fiscalização.Essedesideratoé

atingido através da al

(nomeadamenteem matéria de

atribuições),pubticado
Cabeao

tei n.' 309/2001,de 7 de Dezembro.
oass

petênciasprocedera tais atterações.

do jogo em Portugat,decorrendoa
competências
do governo.
Comissão
Ârbitral
Constituiçãode uma comissãoarbitrat para a monitorizaçãodos contratos
de
concessãoentre o Estadoe as concessionárias
de zonas de jogo. Decorreoas
competências
do Governoa criaçãodestasentidades.
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Prazo5parade entradaem úgor

Já no que diz respeitoaosdiptoínasda
incluindoo prazode proÍnutgação,
não

Governo,já
os60dias.

Nota;

ParaatémdosDiptomas
s

aindareatçarque seránecessário

procedera atteraçõesde

se(o,no

no Códigodo lmpostodo

AcÍescentado
e aindaao lmpostoEspeciatsobre

o Jogo.
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15.2 Da autonomização da legatização
das opostds mútuas hípicas
online
Neste domínío,importa anatisaruma questão prévia

que poderá condÍcionara

posiçãoquevenhaa sertomadanesta
matéria.
Assim,em primeiro lugar, considera-se
que o atual quadro reguladordas apostas
hipicas33tem de ser revisto, atenta a cjrcunstância
de no mesmosó poder ser
autorizadaa expLoração
de apostasmútuasem corridasde cavatosdentro
e fora dos
hipódromos(estasúttjmasdesignadas
por apostasmútuashípicasurbanas),estando
proibidaa exptoraçãode apostasmútuas
com base nos resuttadosde corndasde
cavatosrealizadasno estrangeiro,
Ora, a reatidadedas últìmasdécadasveio a demonstrar-nos
que esta restriçãode
âmbito retativamenteàs apostasem corridasde
cavalosrealizadasem território
nacional,na prática, inviabilÌzoua êxistência
de corndasde cavalosem portugat,
porquanto nunca se conseguiuo suporte
financeiro para desenvotvertoda a
infraestruturanecessária
e, por outro [ado,era difícit, num primeiromomenro
e so
com recursoàs corridasem território nacionat,
viabilizaro retornodo invesumenro
efetuado.
Entende-seque a regulamentação
tem, assim,de ser enquadrada
e equacionada
numaperspetivamaisabrangentee não circunscrita
apostas
disponibitizada5
por
meiosetectrónicos.

rr Cf. Decreto-Lej
n..268/92, de 2g de Novemoro.
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Efetivamentê,num priÍneiÍo momento,a estrúuraçãodesta atividadetem de ser
suportadafinaÍÌceirâmentepetas receitas pÍo\renientesdas apostasoÍtlin€ nas
corridasdê cavalo6,dê moldea permitir desenyotyer,
nomeadaÍnente,
a criaçãode
puro-sângue,
cavaloG
a construçãode hipódromo6
e a formaçáode joqueis.Todaúa,
não se deveráperder de üsta, como objetivo úttiÍno, a necessidade
de cnar as
coÌdiçôes para a Íealização de coÍridas de cavalos em

eoe

apostasmútuashípicasnoshiúdromos e uóanas.

Considerando
todo o ci

descrito,aÍigura-se-nos
que
regutarnêntação
autónoma,suficientemente
vetorese salvaguardar
06 interessesde todasas

tamentação
isoladadasapostasmúuas hípicasonltnepoderá
cond@ird

retardarirrecuperávetda criaçãode condiçõesparaa reatizaçáode

corridasde cavalosem portugat.
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Emqualquerdos 3 modelos:

15.3 De um novo otodelo regulatório e de
fiscalização para o jogo em
Portugal
A regulam'ntaçãa
do qércadoexige,independentemente
do modetoque se üer a
Ìmpteme$tar,
qug.secriemmeiosparagarantiÍo integrat
cumprimento
da regutação,
que uer a ser adoptada.Entreessesvetores
estratégicos
da imptementação
da
sotução
queviera seradoptada
destacamos
osseguintes:
a) Danecessidade
de criaçãode umaentidadereguladora3a;

3aSemesta
êntidadenãoserápossíveÌ
efecruarum controloefectivodo cumprimentoda
tei.
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b) Daimptementação
de controloeíetivodosmeiosde pagamento;ls
c) Daimplêmentação
de bloqueioefetivodaspáginasde sítiositegais;s
d) Da implementaçãode medidasefetivas e meios de controfo êfetivo da
publicidade.3T
Comefeito, é indispensávet
umâentidaderegul.adora
para,por exeq
que opeÍadorescumpremos requisitospara poderem
operadores
Íarãopartede umaWhiteList queservirá,por
fiável ao6bancospara permitirem os ÍesDectivos

ï,:;:,J:::::ï"::
;,:.:[

síti06

determinar
t. Esses
e
social
entidade

btacklist ondeconstem

os operadoresitegais cujos ende

ser bloqueados pelo6

IntemetSeMceProviders
(tsp).
A reatidadeatualÍnente
dos jogos e apostasassenta

matériade fiscatizaçãoe controlo
entrê duâs entidades,consoantea

tipotogiado j
Nos j0906

(inclui-se nesta classificação o jogo do bingo), a
pelo Estado, na sequência de procedimento6

cotetivas,sendorealizadocem casinose satasdê bingo.Nestes
e controloda atiüdade de jogo e da exploraçãodo6jogo6de

t5 O
dos meiosde.pagamentoé um meio eficaz e, por isso, indispensávelna ajudâ ao
combate
"controto
do mercâdojtegât do JogoonÍine.
-- rste seftr
o meio mais êficaz e mais utili2âdo no mundo pâra combater o mercadode
Jogo
online itegâl.

d9iogoonÍinee btoqueando_a
a operadoíes
itegais

,.4-tL$d:l_.-:_!91
ryla ï.9peradgles
oa-se
uma vantagern.competi$va
muito retevante aos que cumprirem a tei, incêntivando
as$m o cresdmentodo mêrcadolegal.

r"
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Íorruna e azar, bem como do funcjonamento
dos casìnose salasde bingo está
cometidaao lnstituto do Turismode portugal., _
l.p. atravésdo Servjçode Inspeção
de Jogos,um servr'çoíntegradono instituto que
e
tem a sua génesena extÌnta
Inspeção-Gerat
de Jogos-, competindo"the
tambémjnstaurarprocessos
e apticaras
penatidades
previstasperapráticade infraçõesà tegistação
que disciptinaa atividade
de jogo' a este serviçocabe, iguatmente,colaborar
com as autoridadespolicìaisna
prevençãoe puniçãodaspráticasitícitas
relativasaosjogosde fortunaou azar.
Genericamente,
o ïurismo de portugal.,l.p. tem funçõesde:
lnspeçãoe fiscatizaçãodas atividadesde exptoração
e prática de jogos de
fortuna ou azar e verificação da sua conformidade
com a respetiva
regutamentação;
Definição de regras, práticas e proceotmentos
uniformes para todas as
entjdadesexploradoras;
Fiscalização
das apostasmútuase das demaismodal.ìdades jogo,
de
quando
essacompetêncianãoestejalegalmentecometida
a outrasentidades;
FÍscalizaçãodas operaçõesrespeitantesà
exptoraçãode apostas sobre
corridasde cavalos,provasde obstácutos,corridas galgos
de
ou outrasque
sejam autorizadase respeitema provas autorizadas
em portugat ou no
estrangeiro;
Auditoria e fiscatizaçãoda contabitidade
especiat relativa ao jogo das
concessionárias;
Controtoe monitorização
dasreceitasprovenientes
da atividadede jogo;
Líquidação
dosimpostose contrapartidas
devidosem matériade jogo;
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Licenciamento
de máquinase suportesde diversãoe ctassificação
de temas
de jogo;
Apoiotécnico,consultivoe pericialaostribunais,aúoridâdespoliciaise
outas
entidades,em matériade Ínodatidades
afins d6 jogosde íoÍtuna ou azare
máquínas
de diversão:
Cooperôçãocom as autoridadespoliciais na fiscatizacáo

prática

e exploÍaçãode jogo6itícitos.

Já no que respeitaas apostasmútuase Jogo6

da

respetivaexptoraçãofoi concedidoà SCrL que

, o objeto e

âmbitode atuaçãodo Departamento
de Jolí?

integrado na orgânica

da SantaCasa,Consideram-se
aqui

" e'Iotototo" e quaisquer

outrasmodatidades
de concu

criar poÍ úa tegale aindaos

Jogos Sociais do Btado,

e apostasmutuasou quaisquer

outrosjogoscuja exploração
A concessão
à

à 5C^,11.

exptoraçãodasapostasanteriormentereferidas

aDrangea

electónico.
da SC^4Lcabê regutar toda a tipotogia e regÍas de
existentes e prosseguira sua efetiva êxploraçãoe
prejuízode constituirumaredede postosde vendaem todo o país.

cuja atividadeigualmenteregulae tiscatiza.É tamtÉm a este Departamemo
que
cabeapreciaros pÍocessos
instaurados
respeitantesà exptoraçáoitícita de totariase
apostasmútuasou oúros jogo6e atiüdadessimitares,tendoem vistaa apticação
das
penatidades
previstasna tei.

|,'
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O modetode regulação,fiscatizaçãoe controtodo jogo e apostas
anteriormente
apresentadofoi criado para dar respostaàs formasde disponibitização
dos

logose

apostasexistentese às necessidades
decorrentesda suaprática,
Assim,verdadeiramente,a sua eficácia é aferida em função de
uma Logicade
territoriatidadeda disponibitização
do Jogo e, nessesentido, as metodotogias
de
inspeçãoassentamnumareatjdadede fiscaLização
e inspeçãodo jogo e das apostas
desenvolüdas
em estruturasfísicasespaciatmente
deLimjtadas.
Nestecontexto,temosumafiscatìzação
assentepredominantemente
numapresença
físicadosìnspetoresde jogosnoscasinose salasde bingo, compaginada
com açoes
de inspeçãoateatóriase temáticase, ajnda,numsistemade videovigitâncja
jnstatado
noscasinosque permiteum controLoremotoda atividadedesenvolvida,
A concessão
da exptoraçãoà scMLdasapostase Jogossociaisdo Estadoem suDorte
eLectróniconão veio atterar substanciatmenteos pressupostos
anteriormente
enunciados,na medidaem que foi concedidoo exctusivoa uma
única entidade,
tutetadapelo Estado.
Esta reatÍdadeé também a que se veÍificará nas apostasdesportivas
à cora cu;a
disponibilização
onlire seráobjeto de Íegulamentação,
conformepropostono âmbito
do presente Retatórioe daí reconhecer-sea potencial aptidão
da SC^1Lpara
assegurara exptoraçãodeste tipo de apostas,uma vez que tratar-se_á
de reDlicar
mecanlsmos
e processos
quejá apLicae domÌna.
No entanto, a regutamentaçãoque ora 5e preconiza é
majs abrangente,
contempLando
também os designadosJogos oe fortuna ou azar, comummente
designados
por jogospraticadosem casinos,

Ì160

p sar+uail
Assim,entramosno domíniodosjogosque sãoverdadeiramente
disponibitizados
por
meiosetectrónicos,em que existeumatotat interatiyidadeentre máquinae jogador,
umavez que o jogo "corre" na máquina(estacontémo atgoritmodo jogo respetivo),
permitindoao jogador conhecerimediatamenteo resultadoda cada jogaoa que
efetua.
Neste quadro que ora temos presente,a realidadeque se prefigura apresenra
contornossubstanciatmente
diferentes,na medidaem que o núme.ode operadores
que disponibilizam
o jogo etectrónicoaumentará(independentemente
do modetode
exploraçãoque venha a ser adotado)e suÍgirão

privadasa operar neste

dominio.

A regutamentação
do mercadode jogo online surge,assim,como uma necêssidade,
imperiosa,na medida em que contribuirádecisivamentepara criar confiançanos
jogadores,para dar segurança
jurídica e para garantira integridadeda indústriae
dossistemasde jogo.
Um outro elemento que merece especial ponderaçãono modeto de regulação
prende-secom a neces5idade
de dispor de mecanismoseficazesde controlo da
atiúdade ilegat de operadoresnão autorizadosnos termos da tei. Na reaLidade,a
dÍsponibitidade
dasempresas
que operamno domínioda itegalidadeparao passarem
a íazer no quadrotegaLcomoentidadesexploradoras
autorizadas,(comos encargos
financeirosque passarão
a ter de suportar),exigeconfiançano sistemae garantiade
que existem mecanismos
eficazesde controtoe de sancionamento
de atuaçòese
comportamentos
ìtegais.
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No entanto,este objetivosó seÍá plenamentealcançadose

os jogadorese os

concessionários
devidamente
Legattzados
tiverem a gaÍantìade que existe um
entidadecomcapacidade
parafiscaLizar,
inspecionar
e audìtarque,nomeadamenle:
Fiscatizee monitorizeasatividadesde jogoda entidadeexpl.oradora;
Exerçaumafiscatização
sobresitesde jogo itegais;
Procedaà definição das regras e procedimentostécnicos
necessáriosà
regulamentação
do diptoma que djscipLinaa disponibjLização
do jogo por
meioselectrónicos;
Defina procedimentosdestinadosa proteger os fundos
e as contas dos
jogadores;
Controteo cumprimentodas regrasde jogo e identiíique
as situaçõesde
fraude por parte dosjogadores,padrôesoe

Jogocomputsivo,estandodotada

dosmecanismos
parasotucionar
tais problemas;
AvaLieas ações desenvotvidaspetas entidades exptoradoras
autorizadas
relativamenteà prevençãodo jogo excessivoou patotógico
e á proteçáode
menores;
Emitarecomendaçôes.
Poroutro lado, a sofisticação
dosmeiostecnotógicos
que sãopostosao seruço oesta
atividadetorna muito majscomplexoe exjgenteo exercício
da funçãode inspeçao,
fiscatização
e regulação.
A criaçãode uma entidadecom funçõesde regutaçãodo
sector surge, porranto,
comoum íator crítico nesteprocesso
de regutação
da exploraçãodo jogo

1162
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Quemodelode regulaçáo?
Resulta do exposto anterioÍmente que a SCMLdesenyotveuma atiüdade de
fiscalizaçãoe acompanhamento
da sua própria atiüdade, uma yez que detém o
exclusiyoda exptoração
dasapostasmútuase dosJogosSociaisdo Estado,inctuindoa
suadisponibitização
em suporteelectrónico.
===.

Quantoaosjogosde fortunaou azarexisteumaverdadeiraa
j
"externa" das entidadesa quem está concessionada
desenvolvetat atiúdade nos casinose salas de

uç uç

| r€uzqçdu

e que

Turismode

Portugat,1.P.,atravésdo seuServiçode I
A realidadecom a quat nosvamos

tamentação
do jogo

e apostasonltne exige, porém,
atargado de funções e
especiatizada,

ha de um conjunto mais
maior capacidadetécnica e mais
míniôÉ tecnológicos,e com poderes de

intervenção
O conheci
que

das regrase mecanismos
de controtodo jogo
.P. - Serviçode Inspeçãode Jogos- já detém permite
mais-valiaque deve ser aproyeitadae potenciada.evitandocriaçáode umanovaentidadede regul.ação,
com oscustosquetat
especiatização,
, garantindo-se
ftexibitidadee ceteridadena ação.

Uma das formas de o fazer seria atribúr tais funçõesde regulação(inctuindoa
fiscalização,inspeção e audÍtoria) ao Serviço de Inspeçãode Jogos, o quar
continuariaintegradono Turismode portugal, 1.p., que, por sua vez, passanaa

lí63
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entidade regutadoÍa, sendo-the apticável o regime
das entidades púbticas
empresariais
(modetoseguidona ANACOM).33
Constata-se,
portanto,que o leque de competências
de um regutadorpode ir para
atémdasfunçôesde regutação,
superintendência,
inspeçãoe íiscatizacão.
No casovertente do Turismode portugat,Lp., abrangeria
aquetasque resuttamda
suanaturezade AutorjdadeTurístìcaNacional,sendo
o únicoorganismopúbticoque
executaas potitjcaspúbLicas
definjdaspara o sector do Turismoe uma vez que
a
únicafonte de financiamento
internado sectoradvémdasreceitasdo jogo, àreaque
passariaa ser nãosó fiscatizada,mastambém
reguladapetoinstìtuto,umavez que é
atravésdasverbasconsignadas
do jogo e que the estãotegal.mente
atribuídas,quese
promovea quaLificação
e o desenvolvimento
dasinfraestruturas
turísticase se reauza
a promoçãoexternade portugal,bem comoa quaLificação
dos recursoshumanosdo
sector.
Desta forma estava, iguaLmente,asseguradaa autossuíiciência
financeira qesta
entidade.

,Ìlodeloalternativo
um outro modelopossívelenvotveriao al.argamento
do

âmbito dascompetências
da

ANACOM
{queatuaLmente
não incluenr05 jogos de fortuna, inctuindoas lotanas

e

apostas,em que e feita uma apostaa dinheiro).Considera-se
esta uma sotuçãode
r3Nota:Existe
um modetosemelhante
no In

:l;;:::*:;'Ï*;il"':'J"''â;i.Ïu'il'Ï1"ii3"1"f1'lì1,:,1.,i;'::"Ïil:
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compromisso,
mas que não apresentaas mais-valiasda anterior, porquantopara o
exercicio das suas funções de supervisãocentrat neste novo domínio e Dera
tecnicidadeque o mesmoenvolve,teria semprede se socorrerdas comDetências
técnicase periciaisespecializadas
do Turismode portugat,l.p. - Serviçode Inspeção
de Jogos. Tal. situação conduziria a uma dispersãodê competênciase uma

putverização
de recursosque seguramente
não tornariam

e

fiscalizaçãoda atividadede exploraçãodo, nem a sua

ou

maiseíicaz.

15.4 Aspetosa ter em conto no

ementado

E importanterecordarque na

Comissãoesteve a

necessidade
de obter receitasfiscais.

efeito, emborao Memorandoassinado

com a Troika não se Íefira

ao jogo ontine, refere que o Estado

Português
deverá
as segiËcãfl?s fiscais.Semprejuízodo exposto,cedose
Hnentar
chegouà coq5Fo CË -furge
ioeo itegatonline em portugatnão uttrapassará

os40 mithõesde Eurosanuais,sobreosquaisnãose poderáapticarumataxa supenor
a --::
2i% (sobjena d€ repticarmosos casosde insucessodos paísesque o tentaram
Ë

fazer).!Ía,
resultaeúdente que a receitafiscal que daí adúer nãoterá particular
-ë"
retevância,devendoainda parte substancialdessareceita ser apticadaem meios de
controloe íiscatizaçãodo mercado.Esteserá sempreum ponto essenciala ter em
consideração
na escolhado modetoa seguir.
Chamamos
a atenção,para a necessidade,
de pelo menos,manter totalmente os
direitos conferidos aos casinos e salas de bingo, com a possibÌtidadede

l1ós
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disponibitizarem
os respectivosjogos onrine,e parciatmenteos direitos conferidos
por tei e contratuatmente
à SCML.lsto permitiriasatvaguardar
de forma satÍsfatória
fontes de receita vitais para o país decorrentesdas
atividadesdas reíeridas
entidades.
Consequentemente
deve ser criado um novo regrmeque permita a adjudicação
de
licençaspara exptoraçâoapenasonrinede apostasà cota
sobreapostasdesporuvas
(e/ou apostassobreoutrostemas),a colocarno mercado
medianteconcursopúbtico.
Estasotuçãopermiteque os clubesde futebol possampassar
a ser patrocinaoos
por
entidadesconhecidas
mundiatmente,
por um lado, e, por outro, que o EstadoUvesse
aLgunsproveitoscom o jogo que hoje é itegal e que consequentemente
nao paga
quaisquerimpostos.
Estasotuçãorepresentará
um aumentoda receita púbricamedianteestabetecÌmento
de:
a) Contrapartjdas
iniciajsdecorrentes
do alargamentodo âmbito das atuars
concessõesde casinos e bingos à oferta online.
sendo que. face à
exctusìvidadede exploraçãode jogos de íortuna ou azar
outorgadapelo
Estadoaoscasjnos,o jogoonlíne,enquantomerocanâltecnológicopara
a sua
exp(oração,pode considerar-se
inctuídono âmbjto dessaexctusividade,
sem
prejuizo de admitir-se que taL não excLuiria pagamento
o
da respectiva
licençaem termoscomparáveis
aosdemaispaísesda UniãoEuroDeia:
o , Contrapartidas
iniciaisdosopeÍadoresde apostasdesportivas
à c ota on[íne,,
Contrapartidas
anuaisconstituídasmedjantededuçãode uma percentagem
sobreas receitasbrutasgeradaspela exptoração
dosjogosorline.
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ì{o contextode umasolução,a todos06titutos ética e legatmenterecomendável,
de
atribuir ao6casinGfísicosFnrtugueses
o exclusivoda exptoraçãodo jogo ontine,
facultando-lhes
a prerrogativade aasociaÉoou parceriasnessesêgmentoespecífico,
com os maiorêse mais credenciadoE
operadoresinteroacionaisde jogo onliae,
col.oca-se
umaopçãode base,sobrea qrnl importa dêcidir: a de a atribuicãoda
exploraçãodo jogo online ser concedidaa cadauma das

as de

jog6 de Íortuna ou azar; ou a de essamesmaatribuicão

oe

uma licença única, apenasa uma sociedade/
comtituiÍ por todasas concessionárias
de casino6

, custos

e proveitossêriam entre elas
conseÍÌsualizarão.
Várias razões nc inclinam
ticença/concessão
única a

qual seja a de uma
:entidade" a comtituir por todas as

concessionárias
de casiÍ6 fí

./\

Coãdlçõ.sd. rtÍibuição de l&nnça,Indepcnd.ntamcntc do mod.lo:
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a) A territorialidade das concessõesde jogo em casinos
é conflituanre com a
atribuição,a cadaconcessionária,
de uma licençanacional
A configuraçãoescothidapara as concessões
de jogos nos casinosfísicosobedecea
um criterio de territorjatidade,assentena zonade jogo em que se
situacadaum dos
casÌnosmas, sobrêtudo,nas áreasde pÍotecçãoconcoÍrenciat
exìstentesem torno
dasdiferentesconcessôes
de jogo. Taiszonassãode 3oo km em torno da concessão
do Estoril, Í50 km em torno de cada um dos casinosde Espinho
e da póvoade
Vazim, 150km em torno do casinode Chaves,e toda a área
do Atgarye,quanloaos
casinosintegradosna respectjvaconcessào.
Estecritério territoriat inviabitiza,na prática, a criaçãode
novoscasinosftsicos,no
território nacionat,enquantoduraremas respecüvasconcessoes jogo.
de
Mas da
confìguração
do mesmodecorreque, mesmoa concessáo
com majsextensaárea de
protecçãoconcoÍrenciat-a do Estorit,abrangendo
o CasinoEstorile o CasinoLisboa_
não abrange,só por si, a totatidadedo território nacional.De

forma que a ressatva

do exclusivoda exptoraçãode jogos em casinosfísicosaos
atuais concessionários
decorre da conjugaçãodas cláusutasde protecção concorrencial
dâs vanas
concessóesexistentes, que, peta sua extensão, permitem
ainda exctuir a
possìbitidadede exptoração de jogos nas áreas
circundantesdas restantes
concessóes,
que, como lróia e Fjgueirada Foz, não possuemáreas protecçáo
de
concorrêncial_
ocorre, assim,umatensãoentre concessões
físicasque apenasforamconfenoasDara
um determinadoâmbitoterritoriate a atribuiçãode ticençaspara
exploraçãode jogo
orline com vocaçãonacionat.
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E um problemaque não foi apenassentidoem portugat,e tanto é que atgumas
comunidadês
espanhotas,
ao dêcidiremautorizaros casinosfísicosnelassituadosa
exploraro jogo orliae, sujeitaram-nos
à timitaçãode apenaspoderemaceitaÍ, como
seusjogadoÍesonline, 6 residentesna respectivaárea territoriat. É assimque o
CasinoGrantladÍid, titutar de uma ticençade jogo odÍne, âpenaspode oferecer
jogosaosresiderìtesna áreaterritorial da resDectiva

,oua

residentesem paísesnãopertencentes
à uniãoEuroDeia.
Noentanto,a adoção,em portugat,de idêntica

togo

com timitaçóesdecorrentesda exiguid

cada um do6

casino6orlÍne a criar. A título de exemplo

de lrtadridconta

actualmentecom cerca de

que asseguraum púbtico

suficientepaÍa o casino

a adoçãode um critério

territorial paraa oÍerta

portugueses
equ'valeriaa criar

uma concessãoonlire

timitada para cada uma das seis

conces$onanas
PÍaia, G

os10,

, Varzim-Sot,Solverde,SociedadeFìsueiraria a um númeroexcessivo
de concessões
Dara
actualmenteexistentesem Portugal.
a áreade oferta autorizadaa cadaconcessão
oÍ|lire é

etimitada peta circunscriçãoterritoriat corÍespondenteà respectiva

dadaa parcialjustaposição
daszonasde proteçãodo Câsinoda póvoae do Casinode
Bpinho, do Casinode Chaves
comosdqisanterioÍes,e do CasinoEstoritcomtodosos
antecedentes
e comos Casinos
do Atgarve.E a apticaçãode tat critério deixar,aDor

l''
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resotvero probtemadasconcessões
sem áreasde protecçãoconcorrencial:Figueira
da Foze Tróia.

b) A criaçãode 6 concessôes
de Casinoonlíne

e a assimetriacom a concessãodâ

SCML
A possibjlidade
de a SantaCasada Misericórdja
exptorar,orline, osjogosque ofeÍece
oÍílíne, iúaduzir-se-ia
numaúnicaconcessão
de jogo paratodo o território nacionat.
Ao invés,a atribuiçãode umaconcessão
de jogosa cadauma dasconcessionárias
dê
casjnosviria etevara seiso númerodê Licenças
possíveis
parajogosde casinoonline,
que, a seremexptoradas
paraa totatidadedo território nacionat,viriam
a traduzir-se
numaasïmetria face à concessáo
únicaatribuídaà SCML.

c) A assimetriaentre concessões
oní;nede jogos

de casino

Acresceque não é só da comparaçãocom
a SCMLque resuttamas assimetrias,
verificando-sea possibitidade
de taL ocorrer, também,com as própriasconcessôes
orline de jogosde casino.
Na verdade,as concessionárias
de cãsinosfísicosque, quer

petoseupesoespecifico,

quer por eventuaiscontactosjnfoÍmajsjá pré-estabetecidos,
fizessemparcenascom
os poucosprincipaisoperadoresintêrnacionais
online com o mercadoportuguêsjá
amplamentecativado, dominariamcompletamente
a oferta, deixando, para as
demais concessionárias,
operadoras gnrine de secundáriaimportância
na sua
capacidade
de penetraçãono mercadoportuguês.
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Poroutro lado,a "coÍrida" de todasasconcessionáriâs
de casino6físicosao6mesmos
principaisoperadoresqrllne, Í€na aproveitadapor essesmesmo6
operadores,de
moldea esmagarcondiçóese aúttar as tegítimasvantagensque as concessionárias
portuguesas
poderiamobter atravésde um p(xesso centratizadode negociaçôes,
coerentemente
integradoe justo.
Verifica-se,assim,quea sotuçãomaisadequadaparaa
orline é a atribuiçãode umaticênçaúnica,paratodo o
a entidadea constituirentre todasasconcessionári
Além de todasas razõesapontadas,tal

do sectordos

casinos físicos portuguêses,

estratégica e

aprofundamento
de esforços,

do jogo online, quer,

até, na coerênciae

cas a desenvotverno âmbitodas

suâsatividadesenouanto
gravecrise de quedade

modo mitigando os efeitos da

úttimo decénioe, sobretudo,a partir de

2009,vem
ascorridasde cavalos(e eventualmente
outas. como
as suaspeculiaresespeciíicidades,
ser reguladasem
nda de sublinharque as apostasnestascorridasdeverãoficar.
e de viabitidade económica,a cargo da SC,úL(pode-seainda

estudar a sua eventual coexp]oraçãocom os casinos).Com efeito é imDerio6o
permitir e íavorecero desenvolvimento
destaatiüdade em poÍtugatde umaforma
segurae sustentada,o que nuncafoi conseguido
até estadata, matgradoasdécadas
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que já decorreramdesdeque este
assuntofoi abordadoem portugaL,mulro
em
resuttadode umaestratégiapoucoconsentânea
com asespecificidades
da área.
Finatmente,será ainda importanteaproveitar
o ensejopara regutamentaros jogos
oferecidos através dos média, conforme
anteriormente exposto no presente
rê(atório.Comefeito, nãoobstanteos referidosjogos
apresentarem
um etevadograu
oe exposiçãoe, por conseguinte,uma potenciatmente
acentuadaprobabì.tidade
de
fragitizaçãodo jogador, são tributadosno
mesmoptano de um quarqueroem de
consumoinofensivo, sendo tratados sem quatquer
enquadramentojundjco ou
regutaçãoespecífico,ao arrepiodo disposto
na Lei do Jogo e em ctaraviotacãoao
excLusivo
de expLoração
dasconcessionarias
de casjnos.

15.5 Outras medidas
| - Submissão
à Comissão
Arbitrat,a criar no âmbitodo pacotepolítico_tegistativo,
de
uma possívetalteraçãoao quadrode contrapartidas
mínimasanexoao Decreto_Leì
n,' 275/2001,de 17 de Outubro,sob penade quanto
maisos casinosperderemem
recertas,maÍscontrapartidas
tributáriasterem de pagarao Estado,
Ii - sendo inerente à própria operaçãodo jogo
onrine, exercitar ativamentea
respectiva pubticidade, quer atraves da
Internet, quer através de metos
convencionais,
entre os quaisavulta o patrocínioa eventosdespot-tivos
amptamente
divutgados
petosmedìa;
Sendoautorizadoà SantaCasada Misericórdia
de Lisboao recursoà massificada
pubtjcìtação
dosjogossoba égidedo seuexctusivo;

l

pmmalt
I
Nadajustifica que se mantenhaa proibiçãodoscasinosfísicospubticitarem
todasas
atiüdadesquedesenvotvem,
designadamente
o jogo, desdeqt|eessapubticidadenão
resvateparao excessoe se contenhano âmbitodo que constituia uniforme
tinha
jurisprudenciatdo Tribunatde Justiçada UniãoEuropeia_ princípios
esses,atiiás.de
ptenoigualmenteapl.icáveis
à pubticidadeda SantaCasada ^,lisericóÍdia
de Lisboa.
Essaautorizaçãogenéricade publicidadeDetoscasinos
expostas,ora se propõe, porá termo a uma injusti
sector de oferta de jogos relativãmenG aos

razoes
uete

ra

aos casinosrecuperarumâ maior üsibltade,
desfavoÍável
posicionamento
faceao mercÌá
lll - Cumprereconhecer
queas

propostas,sendoemboÍa

rmportantese urgentes,não

do que meraspÍovidênciaspatiah'vas

relativamenteà dimensão

quat seja a de, na decorrênciade

situações anómalase i

parecer indicar que se encontra
económico-financeiro
das concessões
oos

da soluçãotegistativaa adotar Dara a
onÍire em Portugal,semprehaveráquetêr em consideracão
um tapso temporal - pêlo meno6desde 2OO3até à atualidade _ em

que, sejamquaisforemoEfundamentos
portuguesa
em que seapoiaa Ássociação
de
Casinos,se yerificou,de facto, a derrogação,nâ prática,do exctusivode exptoração
das concessionáÍias,
decorrenteda efetiva protiferaçãoitegal do jogo onfrne,
oÍerecendoindiscriminadamente,
paraalém de jogosde fortuna ou azar,tooa uma

r"
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panóptiade lotariase, sobretudo,
de apostasdesportivas
susceptíveis,
elas proprias,
de canibatìzar,pela suaatratividade,a apetência
e o rendimentodisponíveroe uma
ctjentetaaté entãodjrecionadaparaa pratica jogos
de
de fortunaou azar.
Doque decorrea premênciade, com rigorosa
objectiüdadee serenaobservância
de
juízos de equidade,se equacionar
procederà reposiçãodo equitíbrioeconómico_
íinanceirodasconcessôes
vigentesde jogo em casinos,bem comodefinir
asviasque
deverãoformataressereequitíbrioeconómico-financeiro
dasreferidasconcessoes.
Dasensibitidade
que nosresultada anátisedosetementos
íacultadospetaAssooaçáo
Portuguesa
de Casinos,admitimosque se justifiquemsignificativos
reajusramentos
estruturais,indispensáveis
para,viabil.jzar,a médioprazo,a recuperação
do sector.
Razãopetaquatesta comissãopropõeque

seja consensuaLizada
entre o Governoe a

Associação
Portuguesa
de Casinos,a urgentecriaçãode uma Comissão
Arbirratque.
comcarácterjuridicamentevincutativo:
i.

ii.

Jutgue da existência ou não de um
desequilíbrioeconómico-financetro
retevantedosvárioscontratosde concessão:
e.
Emcasoafirmativo,determineasnas para
a respectiyareposicão.

Sãoestas,em termosde Conclusão,
as medidasque, com

a urgênciarequenoa,esra

Comissãopropôe no que concerneà atuat
e comptexaprobLemática
dos casinos
físicos,bem como,perspectivando
o futuro, no contextoda previsiveLmente
proxima
reguLamentação
do jogo onlineem portueat.
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16. SINTESE
RELATIVA
A FACTOS
E NÚMEROS
SOBRE
O JOGO
.

As comissões
e gruposde trabathoconstituídas
em portugatnas últimas
parareatizarestudose apresentarem
décadas
propostas,
tiveram,na maior
parte doscasos,yáriosanosparaapresentarem
osseusresu{tados.
A ouereve
menostempodemorou9 meses.E tiveramsempremeiosm

.

EstaComissão
teve dois meses.Só não apresentouresu
razõesque se sabe e os únicos meios disDoni
SecÍetário de Estado Adjunto do Mi

Partamentares.
.

ASsuntos

fi

A tituto de exemploa Bétgicadi

oe uma equipa da

consultora
camblingComp

exctusivocom o respectivo

GoYerno
na etaboração
.

Ao contrário do

referido

ato de constituiçãoe de início dos

trabalhosdestaComi

que no Memorandoda Troikaesteja

de Euros,parao Estadoportuguês
arrecadar
ilo é muitodiferentedisso,

re o Jogo:
.

A origem e a prática do jogo perde,seno tempo. Civitizaçoesantigasjá o
conhecerame os romanosunirame aprofundaramem múttipl.asvertentes,
tendo criado pela primeiravez, lotarias,como forma de financiarsenncos
púbticos.

zs
lr

FShTü3,Ri.

EmPortugala práticafoi muito reprimida
desdea fundaçãoda nacionaljdade.
Nasprimeirasdinastias,foramaprovadas
,.teis,,que
a proibiamtotatmente,
Como passardostempos,o jogo começou
a ser

maistolerado,dentro e fo[a

de Portugal.
o jogo, com a sua compLexidade,
íoi e será sempre uma matéria muito
sensívete difícit de regutar,
a exptoraçãodosjogosde fortunae azar
é reservadaao Estadoe só podeser
exercldapor entidadesa quemo Estado
adjudicarumaconcessão,
O Estadotem procuradocompatibitizara prática jogo
do
com a promoçãodo
bemestare da quatidadede vida, daspessoas,
famítiase populaçãoem geral
'

Èxrsreuma preocupaçãocom valoreséticos
e

de cidadaniaque ao Estado

cumprepreservar.
Ë de subtinhar,a importânciae a sensibitidade
destamatéria,porquantocabe
antesde maisà Assembteia
da Repúbticategíslarsobreo universodo jogo
em
Portugat.O Governoaqui sobautorização,
conformedispõeo artigo 165."da
Constituiçâo
portuguesa,
da Repúbtica
nassuasattneasa)r b), c) e i).
EmPortugat,vigorao princípiogeratda proibição jogos
dos
de fortunae azar,
A exptoraçãodosjogosde fortunae azar
está reservadaao Estado,que tem
direito de os exptorar diretamentêou
atribuir a exptoraçãoa terceiros_
concessionando-a.
O Estadoconservaa reservade exptoração
comoforma de
defendero interessegerale a ordempubtica.
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SantaCasada isericórdia:

A primeiralotariade que há memóriaem portugatremontaao sécutoXVtl
(1688),comD. Pedroll. rvlas
sóno reinadode D.rvlaria
l, em 1783,íoi criadaa
primeiralotariaregutar,Nessa
atturaa exptoração
de umatotariaanuatfoi
atribuídaà SantaCasada Misericórdia
de Lisboa.E os tucrosçlqssa
exploração
eram repartidosentre o Hospitalde SãoJosée a Casa

e ainda

pela reatAcademiadasCiências.

.

Comalgumas
interrupções
esporádicas,

da Santa
e hoje, com

variaçãodostucrosdosjogos,
.

Mas foi em Novembrode .l

foi aprovadoo primeiro

diptomaaregutaraexp

o sidoatribuídoà SantaCasa

da ,\^isericórdiade
.

Em1955foi confi

em nomedo Estado.
da SantaCasada Misericórdia
de Lisboa,
regime de monopótioe íoi também dada a
da ^,lisericórdiade Lisboa exptorar apostas

ída à SantaCasada Misericórdiade Lisboaa exDtoracão
de
apostasmutuassobreprognósticos
desportivos,criandoassimo

.

Em 1982,no universoda SantaCasada Misericórdiade Lisboa,foi criado um
novo jogo de apostas mútuas, chamado Totoloto, que üria a ser
regutamentado
apenasem 19g5,em conjuntocom o Totobola.

l'''
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Em2012,a SantaCasada Misericórdia
de

Lìsboa,exptoraumadiversidadeoe

Jogosque vão desde a Lotaria Nacionataté ao Euromithões,
Tudo hoje,
desìgnado,"JogosSociaisdo Estado',,tendo
o regimede exctusiüdadesido
atribuídoà SantaCasada MÍsericórdìade
Lisboâe estendido,desde2001,
tambémà exploraçãode jogosde suporteetectrônico.
As receltasoriundasdosjogosda SantaCasa
sãoutitizadaspara projetosque
vÌsam prosseguiros seus fins estatutários(2g%).
A restante, de 7Z%,é
distribuídapor um conjuntode entidadesde
carácterDúbtico.

Casinos:
Em paratetocom os JogosSocíais,o Estadopercebeu
a necessjdadeoe
regulamentaro Jogode Casìno designação
que correspondena prática aos
Jogosde fortunaou azar.
Em 1927 foi definido o regime jurídico
do jogo tícito, que para além ce
manter a exptoraçãopor parte da Santa
Casada Misericórdiade Lisboa,
passoua permitir o jogo em câsinos
locatizadosem áreas territoriais
del.imitadas,
a que se deu o nomede Zonasde Jogo.
De início foram criadas oito Zonas
de Jogo, que soírem atterações
postenormente.Atuatmente,nos termos
da tei, estão criadaslO Zonasde
Jogo,que apesarde todasestaremconcessionadas,
apenasoito se encontram
em exptoração(Atgarve,Espinho,Figueira
da Foz, Funchat,póvoado Varzir.,
Troia e VidagopedrasSalgadas).porto
Santoe Açoressão Zonasde Jogo
concessionadas,
mas ainda não inicìarama exptoração.Destaca-se
também

|{178
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que estãoaindaconcessionadas
duassatasde máquinas(na

lthaTerceirae do

Faiat),masque tambémaindanãoiniciarama exptoração.
Nestemomentotemos.11casinosfísicosem atividade.
Nos casinosfísicos, apesar da variedade de jogos disponibitizados.
as
maquinasrepresentam
B0%do volumedasreceitasde jogo,
.

Os contÍatos de concessãodas Zonasde Jogo, são

direito
Estado

sociedades
anonimas,a quemo Estadoadj

tivo (anigo

9.'da Lei do Jogo).Estasem

condição-

concessionárias
e socied

a paroe
casuistÌcamente
para
que d

imposições
tegaise contratuaisfixadas
de jd{o, à entregade contrapartidasiniciais

de atri

dd concessão,bem como de contraDartidas
dosresultadosapurados(receitabrutal.
provenientesdas contrapartidasiniciais está, em

à reatizaçãode investimentosnos municípjosonde se
nos, emborase tenhamverificadoretevantesexceçóes,como
em 2001, que ao ter sido prorrogadoem média í5 anos todas as
concessões
de jogo no território nacionate cujas contrapartidasiniciais (no
montante de 25í,6 mithoes de Euros) ficaram consignadas,quase
na
totatidade,ao PIQTUR(programade Investimentospara a qualificação
oo
TurismoPortuguês).
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