
p sar'+uait
dotada de condições e poderes para monitorizar e avaLiar os atuais contratos de
concessão, no seu cumprimento e no equilíbrio na prestação das suas contrapartidas.

H. Síntêse

Em síntese serão vários os procedimentos tegistativos indispensáveis a adotar. A
saDer:

Lei do Jogo online

Embora dependendo da configuração, será quase certo que necessitará de
autorização tegisLativa da Assembteiã da Repúbtica, pois trata-se de matéria reguLada
no artigo 165." da Constituição, nomeadamente nas suas atíneas a), b), c) e j).

Lei do Jogo

Necessita de autorização tegistativa pois trata-se de matéria da reserva retativa de
competêncja Legislativa da Assembteia da Repúbtica. Essa proposta de atteração terá
de evocar o dìsposto nas atíneas a), b), c) e i) do artigo 165.. da Constituição da
Repúbtica Portuguesa.

Estatuto do Bânco de portugal

As disposiçôes estatutárias retativas ao Banco de portugaL constam da respectiva Lei
orgânica, aprovada peta Lei n..5/98, de 3l de Janeiro, com as alreraçoes
introduzidas petos Decretos-Leì n." 118/2001, de Í7 de Abrit, n.. 50/2004, de .tO de
Março, n.o 39/2007, de 20 de Fevereiro, e n." 31-A,/2012, de 10 de Fevereiro, Será
também expectável que peLas atterações que se impóem, a atteração do Estatuto do
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Banco de Portugat, só possa ser feito mediante autorização tegislativa, nos termos oo

artigo í65.' da Constituição.

Código da Publicidade

O arttgo 21.. do Decretoìei n.. 330/90 de 23 de Outubro (Códi

permite publicidade aos jogos da SCML. Terá de haver um

de pubticidade a outras entidades, A alteracão do C

competências do Governo. Esta ão.íoi a

artigos 198." n."1 e 200.. n.. 1 da Consti

Estatuto ANAco^,l

será necessário dotar esta de fiscalização. Esse desiderato é

(nomeadamente em matéria deatingido através da al

atribuições), pubticado tei n.' 309/2001, de 7 de Dezembro.

Cabe ao oas s petências proceder a tais atterações.

do jogo em Portugat, decorrendo a

competências do governo.

Comissão Ârbitral

Constituição de uma comissão arbitrat para a monitorização dos contratos de

concessão entre o Estado e as concessionárias de zonas de jogo. Decorre oas

competências do Governo a criação destas entidades.

oas
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Prazo5 para de entrada em úgor

Já no que diz respeito aos diptoínas da

incluindo o prazo de proÍnutgação, não

Nota;

Para atém dos Diptomas s

proceder a atterações de

se(o, no

o Jogo.

Governo, já

os 60 dias.

ainda reatçar que será necessário

no Código do lmposto do

AcÍescentado e ainda ao lmposto Especiat sobre

l"t
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15.2 Da autonomização da legatização

online

das opostds mútuas hípicas

Neste domínío, importa anatisar uma questão prévia que poderá condÍcionar a
posição que venha a ser tomada nesta matéria.

Assim, em primeiro lugar, considera-se que o atual quadro regulador das apostas
hipicas33 tem de ser revisto, atenta a cjrcunstância de no mesmo só poder ser
autorizada a expLoração de apostas mútuas em corridas de cavatos dentro e fora dos
hipódromos (estas úttjmas designadas por apostas mútuas hípicas urbanas), estando
proibida a exptoração de apostas mútuas com base nos resuttados de corndas de
cavatos realizadas no estrangeiro,

Ora, a reatidade das últìmas décadas veio a demonstrar-nos que esta restrição de
âmbito retativamente às apostas em corridas de cavalos realizadas em território
nacional, na prática, inviabilÌzou a êxistência de corndas de cavalos em portugat,

porquanto nunca se conseguiu o suporte financeiro para desenvotver toda a
infraestrutura necessária e, por outro [ado, era difícit, num primeiro momenro e so
com recurso às corridas em território nacionat, viabilizar o retorno do invesumenro
efetuado.

Entende-se que a regulamentação tem, assim, de

numa perspetiva mais abrangente e não circunscrita

meios etectrónicos.

enquadrada e equacionada

apostas disponibitizada5 por

ser

rr  Cf.  Decreto-Lej n. .268/92, de 2g de Novemoro.
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Efetivamentê, num priÍneiÍo momento, a estrúuração desta atividade tem de ser

suportada finaÍÌceirâmente petas receitas pÍo\renientes das apostas oÍtlin€ nas

corridas dê cavalo6, dê molde a permitir desenyotyer, nomeadaÍnente, a criação de

cavaloG puro-sângue, a construção de hipódromo6 e a formaçáo de joqueis. Todaúa,

não se deverá perder de üsta, como objetivo úttiÍno, a necessidade de cnar as

coÌdiçôes para a Íealização de coÍridas de cavalos em

apostas mútuas hípicas nos hiúdromos e uóanas.

descrito, aÍigura-se-nos que

regutarnêntação autónoma, suficientemente

vetores e salvaguardar 06 interesses de todas as

tamentação isolada das apostas múuas hípicas onltne poderá

cond@ir d retardar irrecuperávet da criação de condições para a reatizaçáo de

corridas de cavalos em portugat.

e o e

Considerando todo o ci

f*
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Em qualquer dos 3 modelos:

15.3 De um novo otodelo regulatório e de fiscalização para o jogo em
Portugal

A regulam'ntaçãa do qércado exige, independentemente do modeto que se üer a
Ìmpteme$tar, qug.se criem meios para garantiÍ o integrat cumprimento da regutação,
que uer a ser adoptada. Entre esses vetores estratégicos da imptementação da
sotução que vier a ser adoptada destacamos os seguintes:

a) Da necessidade de criação de uma entidade reguladora3a;

3a Sem esta êntidade não será possíveÌ efecruar um controlo efectivo do cumprimento da tei.
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b) Da imptementação de controlo eíetivo dos meios de pagamento;ls

c) Da implêmentação de bloqueio efetivo das páginas de sítios itegais;s

d) Da implementação de medidas efetivas e meios de controfo êfetivo da

publicidade.3T

Com efeito, é indispensávet umâ entidade regul.adora para, por exeq determinar
que opeÍadores cumprem os requisitos para poderem t. Esses

operadores Íarão parte de uma White List que servirá, por e

fiável ao6 bancos para permitirem os ÍesDectivos social

ï,:;:,J:::::ï":: ;,:.:[
os operadores itegais cujos ende

Intemet SeMce Providers (tsp).

A reatidade atualÍnente

dos jogos e apostas assenta

tipotogia do j

Nos

síti06 entidade

btack list onde constem

ser bloqueados pelo6

matéria de fiscatização e controlo

t5 O 
"controto 

dos meios de.pagamento é um meio eficaz e, por isso, indispensável na ajudâ aocombate do mercâdo jtegât do Jogo onÍine.-- rste seftr o meio mais êficaz e mais utili2âdo no mundo pâra combater o mercado de Jogoonline itegâl.

,.4-tL$d:l_.-:_!91 ryla ï.9peradgles d9 iogo onÍine e btoqueando_a a operadoíes itegaisoa-se uma vantagern. competi$va muito retevante aos que cumprirem a tei, incêntivandoas$m o cresdmento do mêrcado legal.

entrê duâs entidades, consoante a

(inclui-se nesta classificação o jogo do bingo), a

pelo Estado, na sequência de procedimento6

cotetivas, sendo realizadoc em casinos e satas dê bingo. Nestes

e controlo da atiüdade de jogo e da exploração do6 jogo6 de

j0906
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Íorruna e azar, bem como do funcjonamento dos casìnos e salas de bingo está
cometida ao lnstituto do Turismo de portugal., l.p. _ através do Servjço de Inspeção
de Jogos, um servr'ço íntegrado no instituto e que tem a sua génese na extÌnta
Inspeção-Gerat de Jogos -, competindo"the também jnstaurar processos e apticar as
penatidades previstas pera prática de infrações à tegistação que disciptina a atividade
de jogo' a este serviço cabe, iguatmente, colaborar com as autoridades policìais na
prevenção e punição das práticas itícitas relativas aos jogos de fortuna ou azar.

Genericamente, o ïurismo de portugal., l.p. tem funções de:

lnspeção e fiscatização das atividades de 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
entjdades exploradoras;

Fiscalização das apostas mútuas e das demais modal.ìdades de jogo, quando

essa competência não esteja legalmente cometida a outras entidades;

FÍscalização das operações respeitantes à exptoração de apostas sobre
corridas de cavalos, provas de obstácutos, corridas de galgos ou outras que
sejam autorizadas e respeitem a provas autorizadas em portugat ou no
estrangeiro;

Auditoria e fiscatização da contabitidade especiat relativa ao jogo das
concessionárias;

Controto e monitorização das receitas provenientes da atividade de jogo;

Líquidação dos impostos e contrapartidas devidos em matéria de jogo;

l'"
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Licenciamento de máquinas e suportes de diversão e ctassificação de temas

de jogo;

Apoio técnico, consultivo e pericial aos tribunais, aúoridâdes policiais e outas
entidades, em matéria de Ínodatidades afins d6 jogos de íoÍtuna ou azar e
máquínas de diversão:

Cooperôção com as autoridades policiais na fiscatizacáo prática

e exploÍação de jogo6 itícitos.

Já no que respeita as apostas mútuas e Jogo6 da

respetiva exptoração foi concedido à SCrL que

âmbito de atuação do Departamento de Jolí?

, o objeto e

integrado na orgânica

da Santa Casa, Consideram-se aqui " e'Iotototo" e quaisquer

outras modatidades de concu criar poÍ úa tegal e ainda os
Jogos Sociais do Btado, e apostas mutuas ou quaisquer

outros jogos cuja exploração à 5C^,11.

A concessão à exptoração das apostas anteriormente referidas

aDrange a electónico.

da SC^4L cabê regutar toda a tipotogia e regÍas de

existentes e prosseguir a sua efetiva êxploração e
prejuízo de constituir uma rede de postos de venda em todo o país.

cuja atividade igualmente regula e tiscatiza. É tamtÉm a este Departamemo que

cabe apreciar os pÍocessos instaurados respeitantes à exptoraçáo itícita de totarias e
apostas mútuas ou oúros jogo6 e atiüdades simitares, tendo em vista a apticação das
penatidades previstas na tei.

| , '
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O modeto de regulação, fiscatização e controto do jogo e apostas anteriormente

apresentado foi criado para dar resposta às formas de disponibitização dos logos e

apostas existentes e às necessidades decorrentes da sua prática,

Assim, verdadeiramente, a sua eficácia é aferida em função de uma Logica de

territoriatidade da disponibitização do Jogo e, nesse sentido, as metodotogias de

inspeção assentam numa reatjdade de fiscaLização e inspeção do jogo e das apostas

desenvolüdas em estruturas físicas espaciatmente deLimjtadas.

Neste contexto, temos uma fiscatìzação assente predominantemente numa presença

física dos ìnspetores de jogos nos casinos e salas de bingo, compaginada com açoes

de inspeção ateatórias e temáticas e, ajnda, num sistema de videovigitâncja jnstatado

nos casinos que permite um controLo remoto da atividade desenvolvida,

A concessão da exptoração à scML das apostas e Jogos sociais do Estado em suDorte

eLectrónico não veio atterar substanciatmente os pressupostos anteriormente

enunciados, na medida em que foi concedido o exctusivo a uma única entidade,

tutetada pelo Estado.

Esta reatÍdade é também a que se veÍificará nas apostas desportivas à cora cu;a

disponibilização onlire será objeto de Íegulamentação, conforme proposto no âmbito

do presente Retatório e daí reconhecer-se a potencial aptidão da SC^1L para

assegurar a exptoração deste tipo de apostas, uma vez que tratar-se_á de reDlicar

mecanlsmos e processos que já apLica e domÌna.

No entanto, a regutamentação que ora

contempLando também os designados Jogos

designados por jogos praticados em casinos,

preconiza é majs abrangente,

fortuna ou azar, comummente

5e

oe
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Assim, entramos no domínio dos jogos que são verdadeiramente disponibitizados por

meios etectrónicos, em que existe uma totat interatiyidade entre máquina e jogador,

uma vez que o jogo "corre" na máquina (esta contém o atgoritmo do jogo respetivo),

permitindo ao jogador conhecer imediatamente o resultado da cada jogaoa que

efetua.

Neste quadro que ora temos presente, a realidade que se prefigura apresenra

contornos substanciatmente diferentes, na medida em que o núme.o de operadores

que disponibilizam o jogo etectrónico aumentará (independentemente do modeto de

exploração que venha a ser adotado) e suÍgirão privadas a operar neste

dominio.

A regutamentação do mercado de jogo online surge, assim, como uma necêssidade,

imperiosa, na medida em que contribuirá decisivamente para criar confiança nos

jogadores, para dar segurança jurídica e para garantir a integridade da indústria e

dos sistemas de jogo.

Um outro elemento que merece especial ponderação no modeto de regulação

prende-se com a neces5idade de dispor de mecanismos eficazes de controlo da

atiúdade ilegat de operadores não autorizados nos termos da tei. Na reaLidade, a

dÍsponibitidade das empresas que operam no domínio da itegalidade para o passarem

a íazer no quadro tegaL como entidades exploradoras autorizadas, (com os encargos

financeiros que passarão a ter de suportar), exige confiança no sistema e garantia de

que existem mecanismos eficazes de controto e de sancionamento de atuaçòes e

comportamentos ìtegais.

1161
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No entanto, este objetivo só seÍá plenamente alcançado se os jogadores e os
concessionários devidamente Legattzados tiverem a gaÍantìa de que existe um
entidade com capacidade para fiscaLizar, inspecionar e audìtar que, nomeadamenle:

Fiscatize e monitorize as atividades de jogo da entidade expl.oradora;

Exerça uma fiscatização sobre sites de jogo itegais;

Proceda à definição das regras e procedimentos técnicos necessários à
regulamentação do diptoma que djscipLina a disponibjLização do jogo por

meios electrónicos;

Defina procedimentos destinados a proteger os fundos e as contas dos
jogadores;

Controte o cumprimento das regras de jogo e identiíique as situações de

fraude por parte dos jogadores, padrôes oe Jogo computsivo, estando dotada

dos mecanismos para sotucionar tais problemas;

AvaLie as ações desenvotvidas petas entidades exptoradoras autorizadas

relativamente à prevenção do jogo excessivo ou patotógico e á proteçáo de

menores;

Emita recomendaçôes.

Por outro lado, a sofisticação dos meios tecnotógicos que são postos ao seruço oesta

atividade torna muito majs complexo e exjgente o exercício da função de inspeçao,

fiscatização e regulação.

A criação de uma entidade com funções de regutação do sector surge, porranto,

como um íator crítico neste processo de regutação da exploração do jogo onlire.

1162
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Que modelo de regulaçáo?

Resulta do exposto anterioÍmente que a SCML desenyotve uma atiüdade de

fiscalização e acompanhamento da sua própria atiüdade, uma yez que detém o

exclusiyo da exptoração das apostas mútuas e dos Jogos Sociais do Estado, inctuindo a

sua disponibitização em suporte electrónico.

Quanto aos jogos de fortuna ou azar existe uma verdadeira a

===.

uç uç | r€uzqçdu

"externa" das entidades a quem está concessionada j e que

desenvolve tat atiúdade nos casinos e salas de Turismo de

Portugat, 1.P., através do seu Serviço de I

A realidade com a quat nos vamos tamentação do jogo

e apostas onltne exige, porém, ha de um conjunto mais

atargado de funções e maior capacidade técnica e mais

especiatizada, míniôÉ tecnológicos, e com poderes de

intervenção

O conheci das regras e mecanismos de controto do jogo

que .P. - Serviço de Inspeção de Jogos - já detém permite

mais-valia que deve ser aproyeitada e potenciada. evitando-

criaçáo de uma nova entidade de regul.ação, com os custos que tat

, garantindo-se especiatização, ftexibitidade e ceteridade na ação.

Uma das formas de o fazer seria atribúr tais funções de regulação (inctuindo a

fiscalização, inspeção e audÍtoria) ao Serviço de Inspeção de Jogos, o quar

continuaria integrado no Turismo de portugal, 1.p., que, por sua vez, passana a

lí63
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entidade regutadoÍa, sendo-the apticável o regime das

empresariais (modeto seguido na ANACOM).33

entidades púbticas

Constata-se, portanto, que o leque de competências de um regutador pode ir para

atém das funçôes de regutação, superintendência, inspeção e íiscatizacão.

No caso vertente do Turismo de portugat, Lp., abrangeria aquetas que resuttam da
sua natureza de Autorjdade Turístìca Nacional, sendo o único organismo púbtico que

executa as potitjcas púbLicas definjdas para o sector do Turismo e uma vez que a
única fonte de financiamento interna do sector advém das receitas do jogo, àrea que
passaria a ser não só fiscatizada, mas também regulada peto instìtuto, uma vez que é
através das verbas consignadas do jogo e que the estão tegal.mente atribuídas, que se
promove a quaLificação e o desenvolvimento das infraestruturas turísticas e se reauza
a promoção externa de portugal, bem como a quaLificação dos recursos humanos do
sector.

Desta forma estava, iguaLmente, assegurada a autossuíiciência financeira qesta

entidade.

,Ìlodelo alternativo

um outro modelo possível envotveria o

ANACOM {que atuaLmente não incluenr

apostas, em que e feita uma aposta a

al.argamento do âmbito das competências da

05 jogos de fortuna, inctuindo as lotanas e

dinheiro). Considera-se esta uma sotução de

r3 Nota: Existe um modeto semelhante no In

:l;;:::*:;'Ï*;il"':'J"''â;i.Ïu'il'Ï1"ii3"1"f1'lì1,:,1.,i;'::"Ïil:?:"ï,:ïnï'".,:;
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compromisso, mas que não apresenta as mais-valias da anterior, porquanto para o

exercicio das suas funções de supervisão centrat neste novo domínio e Dera

tecnicidade que o mesmo envolve, teria sempre de se socorrer das comDetências

técnicas e periciais especializadas do Turismo de portugat, l.p. - Serviço de Inspeção

de Jogos. Tal. situação conduziria a uma dispersão dê competências e uma

putverização de recursos que seguramente não tornariam

fiscalização da atividade de exploração do, nem a sua

mais eíicaz.

15.4 Aspetos a ter em conto no ementado

E importante recordar que na Comissão esteve a

necessidade de obter receitas fiscais. efeito, embora o Memorando assinado

com a Troika não se Íefira ao jogo ontine, refere que o Estado

e

ou

Português deverá 
Hnentar 

as segiËcãfl?s fiscais. Sem prejuízo do exposto, cedo se

chegou à coq5Fo CË -furge ioeo itegat online em portugat não uttrapassará

os 40 mithões de Euros anuais, sobre os quais não se poderá apticar uma taxa supenor

a 2i% (sobjena d€ repticarmos os casos de insucesso dos países que o tentaram--:: 
Ë

fazer). !Ía, resulta eúdente que a receita fiscal que daí adúer não terá particular-ë"

retevância, devendo ainda parte substancial dessa receita ser apticada em meios de

controlo e íiscatização do mercado. Este será sempre um ponto essencial a ter em

consideração na escolha do modeto a seguir.

Chamamos a atenção, para a necessidade, de pelo menos, manter totalmente os

direitos conferidos aos casinos e salas de bingo, com a possibÌtidade de

l1ós
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disponibitizarem os respectivos jogos onrine, e parciatmente os direitos conferidos
por tei e contratuatmente à SCML. lsto permitiria satvaguardar de forma satÍsfatória

fontes de receita vitais para o país decorrentes das atividades das reíeridas

entidades.

Consequentemente deve ser criado um novo regrme que permita a adjudicação de
licenças para exptoraçâo apenas onrine de apostas à cota sobre apostas desporuvas
(e/ou apostas sobre outros temas), a colocar no mercado mediante concurso púbtico.

Esta sotução permite que os clubes de futebol possam passar a ser patrocinaoos por

entidades conhecidas mundiatmente, por um lado, e, por outro, que o Estado Uvesse

aLguns proveitos com o jogo que hoje é itegal e que consequentemente nao paga

quaisquer impostos.

Esta sotução representará um aumento da receita púbrica mediante estabetecÌmento

de:

a) Contrapartjdas iniciajs decorrentes

concessões de casinos e bingos

do alargamento do âmbito das atuars

à oferta online. sendo que. face à

o ,

exctusìvidade de exploração de jogos de íortuna ou azar outorgada pelo

Estado aos casjnos, o jogo onlíne, enquanto mero canâl tecnológico para a sua

exp(oração, pode considerar-se inctuído no âmbjto dessa exctusividade, sem
prejuizo de admitir-se que taL não excLuiria o pagamento da respectiva

licença em termos comparáveis aos demais países da União EuroDeia:

Contrapartidas iniciais dos opeÍadores de apostas desportivas à c ota on[íne,,

Contrapartidas anuais constituídas medjante dedução de uma percentagem

sobre as receitas brutas geradas pela exptoração dos jogos orline.

166
I



@VERNO DE
PORN'GAI E6rsÉU|Ì!''^|ffiÌÀrg

ì{o contexto de uma solução, a todos 06 titutos ética e legatmente recomendável, de

atribuir ao6 casinG físicos Fnrtugueses o exclusivo da exptoração do jogo ontine,

facultando-lhes a prerrogativa de aasociaÉo ou parcerias nesse sêgmento específico,

com os maiorês e mais credenciadoE operadores interoacionais de jogo onliae,

col.oca-se uma opção de base, sobre a qrnl importa dêcidir: a de a atribuicão da

exploração do jogo online ser concedida a cada uma das

jog6 de Íortuna ou azar; ou a de essa mesma atribuicão oe

uma licença única, apenas a uma sociedade/

comtituiÍ por todas as concessionárias de casino6 , custos

e proveitos sêriam entre elas

conseÍÌsualizarão.

Várias razões nc inclinam qual seja a de uma

ticença/concessão única a :entidade" a comtituir por todas as

concessionárias de casiÍ6 fí

./\

Coãdlçõ.s d. rtÍibuição de l&nnça, Indepcnd.ntamcntc do mod.lo:

as de
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a) A territorialidade das concessões de jogo em casinos é conflituanre com a

atribuição, a cada concessionária, de uma licença nacional

A configuração escothida para as concessões de jogos nos casinos físicos obedece a

um criterio de territorjatidade, assente na zona de jogo em que se situa cada um dos

casÌnos mas, sobrêtudo, nas áreas de pÍotecção concoÍrenciat exìstentes em torno
das diferentes concessôes de jogo. Tais zonas são de 3oo km em torno da concessão

do Estoril, Í50 km em torno de cada um dos casinos de Espinho e da póvoa de
Vazim, 150 km em torno do casino de Chaves, e toda a área do Atgarye, quanlo aos

casinos integrados na respectjva concessào.

Este critério territoriat inviabitiza, na prática, a criação de novos casinos ftsicos, no
território nacionat, enquanto durarem as respecüvas concessoes de jogo. Mas da

confìguração do mesmo decorre que, mesmo a concessáo com majs extensa área de
protecção concoÍrenciat- a do Estorit, abrangendo o Casino Estoril e o Casino Lisboa _

não abrange, só por si, a totatidade do território nacional. De forma que a ressatva

do exclusivo da exptoração de jogos em casinos físicos aos atuais concessionários

decorre da conjugação das cláusutas de protecção concorrencial dâs vanas

concessóes existentes, que, peta sua extensão, permitem ainda exctuir a
possìbitidade de exptoração de jogos nas áreas circundantes das restantes

concessóes, que, como lróia e Fjgueira da Foz, não possuem áreas de protecçáo

concorrêncial_

ocorre, assim, uma tensão entre concessões físicas que apenas foram confenoas Dara
um determinado âmbito territoriat e a atribuição de ticenças para exploração de jogo

orline com vocação nacionat.

i - -
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E um problema que não foi apenas sentido em portugat, e tanto é que atgumas

comunidadês espanhotas, ao dêcidirem autorizar os casinos físicos nelas situados a

explorar o jogo orliae, sujeitaram-nos à timitação de apenas poderem aceitaÍ, como

seus jogadoÍes online, 6 residentes na respectiva área territoriat. É assim que o

Casino Gran tladÍid, titutar de uma ticença de jogo odÍne, âpenas pode oferecer

jogos aos residerìtes na área territorial da resDectiva , o u a
residentes em países não pertencentes à união EuroDeia.

No entanto, a adoção, em portugat, de idêntica

com timitaçóes decorrentes da exiguid cada um do6

casino6 orlÍne a criar. A título de exemplo de lrtadrid conta

actualmente com cerca de que assegura um púbtico

a adoção de um critériosuficiente paÍa o casino

territorial para a oÍerta

uma concessão onlire

portugueses equ'valeria a criar

timitada para cada uma das seis

conces$onanas , Varzim-Sot, Solverde, Sociedade Fìsueira-

PÍaia, G ria a um número excessivo de concessões Dara

os 10, actualmente existentes em Portugal.

a área de oferta autorizada a cada concessão oÍ|lire é

etimitada peta circunscrição territoriat corÍespondente à respectiva

dada a parcial justaposição das zonas de proteção do Câsino da póvoa e do Casino de

Bpinho, do Casino de Chaves com os dqis anterioÍes, e do Casino Estorit com todos os

antecedentes e com os Casinos do Atgarve. E a apticação de tat critério deixar,a Dor

l''
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resotver o probtema das concessões sem áreas de

da Foz e Tróia.

protecção concorrencial: Figueira

b) A criação de 6 concessôes de Casino onlíne e a assimetria com a concessão dâ
SCML

A possibjlidade de a Santa Casa da Misericórdja exptorar, orline, os jogos que ofeÍece
oÍílíne, iúaduzir-se-ia numa única concessão de jogo para todo o território nacionat.

Ao invés, a atribuição de uma concessão de jogos a cada uma das concessionárias dê
casjnos viria etevar a seis o número dê Licenças possíveis para jogos de casino online,
que, a serem exptoradas para a totatidade do território nacionat, viriam a traduzir-se
numa asïmetria face à concessáo única atribuída à SCML.

c) A assimetria entre concessões oní;ne de jogos de casino

Acresce que não é só da comparação com

verificando-se a possibitidade de taL ocorrer,

orline de jogos de casino.

a SCML que resuttam as assimetrias,

também, com as próprias concessôes

Na verdade, as concessionárias de cãsinos físicos que, quer peto seu peso especifico,
quer por eventuais contactos jnfoÍmajs já pré-estabetecidos, fizessem parcenas com
os poucos principais operadores intêrnacionais online com o mercado português já
amplamente cativado, dominariam completamente a oferta, deixando, para as
demais concessionárias, operadoras gnrine de secundária importância na sua
capacidade de penetração no mercado português.
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Por outro lado, a "coÍrida" de todas as concessionáriâs de casino6 físicos ao6 mesmos
principais operadores qrllne, Í€na aproveitada por esses mesmo6 operadores, de

molde a esmagar condiçóes e aúttar as tegítimas vantagens que as concessionárias
portuguesas poderiam obter através de um p(xesso centratizado de negociaçôes,

coerentemente integrado e justo.

Verifica-se, assim, que a sotução mais adequada para a

orline é a atribuição de uma ticênça única, para todo o

a entidade a constituir entre todas as concessionári

Além de todas as razões apontadas, tal do sector dos

estratégica ecasinos físicos portuguêses,

aprofundamento de esforços, do jogo online, quer,

até, na coerência e cas a desenvotver no âmbito das
suâs atividades enouanto modo mitigando os efeitos da

grave crise de queda de úttimo decénio e, sobretudo, a partir de

2009, vem

as corridas de cavalos (e eventualmente outas. como

as suas peculiares especiíicidades, ser reguladas em

nda de sublinhar que as apostas nestas corridas deverão ficar.

e de viabitidade económica, a cargo da SC,úL (pode-se ainda

estudar a sua eventual coexp]oração com os casinos). Com efeito é imDerio6o
permitir e íavorecer o desenvolvimento desta atiüdade em poÍtugat de uma forma

segura e sustentada, o que nunca foi conseguido até esta data, matgrado as décadas
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que já decorreram desde que este assunto foi abordado em portugaL, mulro em
resuttado de uma estratégia pouco consentânea com as especificidades da área.

Finatmente, será ainda importante aproveitar o ensejo para regutamentar os jogos
oferecidos através dos média, conforme anteriormente exposto no presente
rê(atório. Com efeito, não obstante os referidos jogos apresentarem um etevado grau
oe exposição e, por conseguinte, uma potenciatmente acentuada probabì.tidade de
fragitização do jogador, são tributados no mesmo ptano de um quarquer oem de
consumo inofensivo, sendo tratados sem quatquer enquadramento jundjco ou
regutação específico, ao arrepio do disposto na Lei do Jogo e em ctara viotacão ao
excLusivo de expLoração das concessionarias de casjnos.

15.5 Outras medidas

| - Submissão à Comissão Arbitrat, a criar no âmbito do pacote político_tegistativo, de
uma possívet alteração ao quadro de contrapartidas mínimas anexo ao Decreto_Leì
n,' 275/2001, de 17 de Outubro, sob pena de quanto mais os casinos perderem em
recertas, maÍs contrapartidas tributárias terem de pagar ao Estado,

Ii - sendo inerente à própria operação do jogo onrine, exercitar ativamente a
respectiva pubticidade, quer atraves da Internet, quer através de metos
convencionais, entre os quais avulta o patrocínio a eventos despot-tivos amptamente
divutgados petos medìa;

Sendo autorizado à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o
pubtjcìtação dos jogos sob a égide do seu exctusivo;

l
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Nada justifica que se mantenha a proibição dos casinos físicos pubticitarem todas as
atiüdades que desenvotvem, designadamente o jogo, desde qt|e essa pubticidade não
resvate para o excesso e se contenha no âmbito do que constitui a uniforme tinha
jurisprudenciat do Tribunat de Justiça da União Europeia _ princípios esses, atiiás. de
pteno igualmente apl.icáveis à pubticidade da Santa Casa da ̂ ,lisericóÍdia de Lisboa.

Essa autorização genérica de publicidade Detos casinos razoes
expostas, ora se propõe, porá termo a uma injusti uete
sector de oferta de jogos relativãmenG aos ra

lll - Cumpre reconhecer que as propostas, sendo emboÍa
rmportantes e urgentes, não do que meras pÍovidências patiah'vas

relativamente à dimensão

situações anómalas e i

quat seja a de, na decorrência de

parecer indicar que se encontra

económico-financeiro das concessões oos

da solução tegistativa a adotar Dara a

onÍire em Portugal, sempre haverá que têr em consideracão

um tapso temporal - pêlo meno6 desde 2OO3 até à atualidade _ em

que, sejam quais forem oE fundamentos em que se apoia a Ássociação portuguesa de
Casinos, se yerificou, de facto, a derrogação, nâ prática, do exctusivo de exptoração

das concessionáÍias, decorrente da efetiva protiferação itegal do jogo onfrne,
oÍerecendo indiscriminadamente, para além de jogos de fortuna ou azar, tooa uma

aos casinos recuperar umâ maior üsibltade,

desfavoÍável posicionamento face ao mercÌá

r"
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panóptia de lotarias e, sobretudo, de apostas desportivas susceptíveis, elas proprias,
de canibatìzar, pela sua atratividade, a apetência e o rendimento disponíver oe uma
ctjenteta até então djrecionada para a pratica de jogos de fortuna ou azar.

Do que decorre a premência de, com rigorosa objectiüdade e serena observância de
juízos de equidade, se equacionar proceder à reposição do equitíbrio económico_
íinanceiro das concessôes vigentes de jogo em casinos, bem como definir as vias que
deverão formatar esse reequitíbrio económico-financeiro das referidas concessoes.

Da sensibitidade que nos resulta da anátise dos etementos íacultados peta Assooaçáo
Portuguesa de Casinos, admitimos que se justifiquem significativos reajusramentos
estruturais, indispensáveis para, viabil.jzar, a médio prazo, a recuperação do sector.

Razão peta quat esta comissão propõe que seja consensuaLizada entre o Governo e a
Associação Portuguesa de Casinos, a urgente criação de uma Comissão Arbirrat que.
com carácter juridicamente vincutativo:

i. Jutgue da existência ou não de um desequilíbrio económico-financetro

retevante dos vários contratos de concessão: e.

ii. Em caso afirmativo, determine as nas para a respectiya reposicão.

São estas, em termos de Conclusão, as medidas que, com a urgência requenoa, esra
Comissão propôe no que concerne à atuat e comptexa probLemática dos casinos
físicos, bem como, perspectivando o futuro, no contexto da previsiveLmente proxima
reguLamentação do jogo online em portueat.
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16. SINTESE RELATIVA A FACTOS E NÚMEROS SOBRE O JOGO

. As comissões e grupos de trabatho constituídas em portugat nas últimas

décadas para reatizar estudos e apresentarem propostas, tiveram, na maior

parte dos casos, yários anos para apresentarem os seus resu{tados. A oue reve

menos tempo demorou 9 meses. E tiveram sempre meios m

. Esta Comissão teve dois meses. Só não apresentou resu

razões que se sabe e os únicos meios disDoni

SecÍetário de Estado Adjunto do Mi ASsuntos

GOVERNO DE
PORTUGAI

fiPartamentares.

. A tituto de exemplo a Bétgica di oe uma equipa da

respectivoconsultora cambling Comp exctusivo com o

GoYerno na etaboração

. Ao contrário do referido ato de constituição e de início dos

trabalhos desta Comi que no Memorando da Troika esteja

de Euros, para o Estado português arrecadar

ilo é muito diferente disso,

re o Jogo:

. A origem e a prática do jogo perde,se no tempo. Civitizaçoes antigas já o

conheceram e os romanos uniram e aprofundaram em múttipl.as vertentes,

tendo criado pela primeira vez, lotarias, como forma de financiar senncos

púbticos.

lr 
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Em Portugal a prática foi muito reprimida desde a fundação da nacionaljdade.
Nas primeiras dinastias, foram aprovadas ,.teis,, que a proibiam totatmente,

Com o passar dos tempos, o jogo começou a ser mais tolerado, dentro e fo[a
de Portugal.

o jogo, com a sua compLexidade, íoi e será sempre uma matéria muito
sensívet e difícit de regutar,

a exptoração dos jogos de fortuna e azar é reservada ao Estado e só pode ser
exerclda por entidades a quem o Estado adjudicar uma concessão,

O Estado tem procurado compatibitizar a prática do jogo com a promoção do
bem estar e da quatidade de vida, das pessoas, famítias e população em geral

' Èxrsre uma preocupação com valores éticos e de cidadania que ao Estado
cumpre preservar.

Ë de subtinhar, a importância e a sensibitidade desta matéria, porquanto cabe
antes de mais à Assembteia da Repúbtica tegíslar sobre o universo do jogo em
Portugat. O Governo aqui sob autorização, conforme dispõe o artigo 165." da
Constituiçâo da Repúbtica portuguesa, nas suas attneas a)r b), c) e i).
Em Portugat, vigora o princípio gerat da proibição dos jogos de fortuna e azar,
A exptoração dos jogos de fortuna e azar está reservada ao Estado, que tem
direito de os exptorar diretamentê ou atribuir a exptoração a terceiros_
concessionando-a. O Estado conserva a reserva de exptoração como forma de
defender o interesse geral e a ordem pubtica.
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Santa Casa da isericórdia:

A primeira lotaria de que há memória em portugat remonta ao sécuto XVtl
(1688), com D. Pedro ll. rvlas só no reinado de D. rvlaria l, em 1783, íoi criada a
primeira lotaria regutar, Nessa attura a exptoração de uma totaria anuat foi

atribuída à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E os tucros çlqssa exploração

eram repartidos entre o Hospital de São José e a Casa e ainda

pela reat Academia das Ciências.

. Com algumas interrupções esporádicas, da Santa

e hoje, com

variação dos tucros dos jogos,

. Mas foi em Novembro de .l
foi aprovado o primeiro

diptomaaregutaraexp o sido atribuído à Santa Casa

da ,\^isericórdia de em nome do Estado.

. Em 1955 foi confi da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,

regime de monopótio e íoi também dada a

da ^,lisericórdia de Lisboa exptorar apostas

ída à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a exDtoracão de

apostas mutuas sobre prognósticos desportivos, criando assim o

. Em 1982, no universo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foi criado um

novo jogo de apostas mútuas, chamado Totoloto, que üria a ser

regutamentado apenas em 19g5, em conjunto com o Totobola.
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Em 2012, a Santa Casa da Misericórdia de Lìsboa, exptora uma diversidade oe
Jogos que vão desde a Lotaria Nacionat até ao Euromithões, Tudo hoje,
desìgnado, "Jogos Sociais do Estado',, tendo o regime de exctusiüdade sido
atribuído à Santa Casa da MÍsericórdìa de Lisboâ e estendido, desde 2001,
também à exploração de jogos de suporte etectrônico.

As receltas oriundas dos jogos da Santa Casa são utitizadas para projetos que
vÌsam prosseguir os seus fins estatutários (2g%). A restante, de 7Z%, é
distribuída por um conjunto de entidades de carácter Dúbtico.

Casinos:

Em parateto com os Jogos Socíais, o Estado percebeu a necessjdade oe
regulamentar o Jogo de Casìno designação que corresponde na prática aos

Jogos de fortuna ou azar.

Em 1927 foi definido o regime jurídico do jogo tícito, que para além ce
manter a exptoração por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
passou a permitir o jogo em câsinos locatizados em áreas territoriais
del.imitadas, a que se deu o nome de Zonas de Jogo.

De início foram criadas oito Zonas de Jogo, que soírem atterações
postenormente. Atuatmente, nos termos da tei, estão criadas lO Zonas de
Jogo, que apesar de todas estarem concessionadas, apenas oito se encontram
em exptoração (Atgarve, Espinho, Figueira da Foz, Funchat, póvoa do Varzir.,
Troia e Vidago pedras Salgadas). porto Santo e Açores são Zonas de Jogo
concessionadas, mas ainda não inicìaram a exptoração. Destaca-se também
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que estão ainda concessionadas duas satas de máquinas (na ltha Terceira e do

Faiat), mas que também ainda não iniciaram a exptoração.

Neste momento temos .11 casinos físicos em atividade.

Nos casinos físicos, apesar da variedade de jogos disponibitizados. as

maquinas representam B0% do volume das receitas de jogo,

. Os contÍatos de concessão das Zonas de Jogo, são direito

Estado

anonimas, a quem o Estado adj

sociedades

tivo (anigo

condição -9.'da Lei do Jogo). Estas em

concessionárias e socied

a par oe imposições tegais e contratuais fixadas

casuistÌcamente para de jd{o, à entrega de contrapartidas iniciais

que d de atri dd concessão, bem como de contraDartidas

dos resultados apurados (receita brutal.

provenientes das contrapartidas iniciais está, em

à reatização de investimentos nos municípjos onde se

nos, embora se tenham verificado retevantes exceçóes, como

em 2001, que ao ter sido prorrogado em média í5 anos todas as

concessões de jogo no território nacionat e cujas contrapartidas iniciais (no

montante de 25í,6 mithoes de Euros) ficaram consignadas, quase na

totatidade, ao PIQTUR (programa de Investimentos para a qualificação oo

Turismo Português).
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