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No que diz respeitoàs contrapartidasanuais,estãoafectas
nostermosda Leì
e dos contratosde concessão,
a diversosfins (Orçamentodo Estado,Turismo
de Portugal,obrase afins de interesseturísticonos municípjos
ondeexistam
as concessões,
subsídios
e afinscom retevânciasociale de saúde,desportos,
culturae de apoioà juventude,à proteçãoe sustentabjLidade
ambiental.
e

ao

íomentoculturat).
As receitasdo jogo destinam-se,ainda, a financiaro seMço que procede
á
inspeçãoe fiscatizaçãoda atividade do jogo, que constitui
uma unidade
orgânica
do Ïurismode portugat,
t.p..
Estasreceitasdo jogo destinam-sea ser entreguesao Turismo portuga!,
de
l.P, com exceçãoda receita do Estadoque é entreguediretamente
Detas
concessionárias
ao Tesouro.

Jogo do bingo:
A exptoraçãodo jogo do bingo,fora doscasinosfoi tegatmenteaprovado
em
1982.
As receitas geradaspeLo jogo do bingo são distribuídaspelo
Instituto
Portuguêsdo Desporto e da Juventude de portugat, pelas
entidades
responsáveis
do Ìurismo e petoInstitutodo Turismode portugal.
O jogo do bingoé aqueteque, nos últimos anos)teve uma diminuição
mats
drãsticano seu votumede oferta. Nos últimos anos baixou55%(de quase
1í0.000para 61 mit euros),com o númerode satasa bajxar6í% (de
paraÍ7).
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Tributação:
A tegalizaçãodos jogos de fortuna e azar constitui uma imDortante atividade
contributiyae geradorade receitas.
No que diz respeitoao regimefiscatapticadoaosjogos,

[icava-se

essêncialmente
nasreceitasde IRStributadassobreos

de bingo. Os jogossociaissão t

do Selo,com

taxa de 4,5%sobreo valor da
.

No que diz respeito ao I

as prestaçõesde serviços

relativasa ofertasde jo-õ e,
não conexosdiretam

nos, retàtivamentea todosos serviços

o jogo,:qr particularcoma restauração,
bares,

espetácutos
e associ

e culturais.

modalidades
conexascom os jogosde fortunae azar, que não
a deíiniçãotegatde jogosde fortunaou azar.Áqui se incluemrifas,
tômbolas,sorteios,concursospubl.icitários,
de conhecimentos,
passatempos,
totariasde beneficênciae outros.A exptoÍaçãodestasmodalidades
conexas
necessÌtade autorizaçãodo rvlinistroda AdministraçãoInterna,ou de quem
tenhacompetência
detegada.
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A definiçãotegatdos jogos de fortuna ou azar, em toda
a sua amplitude,
ìmpticaque se integremde atgumaforma os

Jogosque, diariamente,através

dosmedia,sãopostosà disposição
do púbticoem gerat.
Atravésda rádio,da tetevisão,imprensa,sãopromovidos
jogospromocionais,
jogos de apostas, sorteios, concursosde conhecimento,
passatempos
interatjvose outros, cujas características,
sem dúüda, os quatificamcomo
jogosde fortunaou azar,o que, de íacto representa
umavia de concorrênciâ
desteatque consubstancia
a viotaçãodo exclusivode exptoraçãode jogosde
fortunaou azaroutorgadapetoEstadoàsconcessionárias
doscasinos.

Apostashípicas:
.

Portugaté um país com evidente interessepoputar petos
cavalos,com
condiçôespotenciaisparao desenvolvÍmento
da íiteira que os enquadrae que
poderiaconstituirumasignificativaativjdadeeconómica
transversal_ desdea
agriculturaao turismo,passando
por um conjuntode tnteresseseconómico:,
sociaise cutturaisintercatares.
De acoÍdocom a Fundação
Atter Reat,entre 2OO8
e 201í foram reatizadas
74
jornadas(corridas)com cerca de 1.500espectadores jornada.
por
2g das74
jornadasocorreramno concelhoda Maja.
OsúnicosdoisconcuÍsos
púbticostançadosem portugal(em 1995e 1996)Dara
apostas mútuas hípicas, ficaram desertos por razão de
natureza da
necessidade
de avultadosinvestimentos.
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Jogoonline:
A eyotuçãoda atiüdade do jogo é marcadapel.apossibitidade
de a oferta
poder realizar-secom recursoa uma novaptataforma- a Internet. porqueo
jogo atravésdo espaçoyirtual veio permitir ao jogadorpraticá-toa partir de
equipamentopessoal,a quatquerhora e em qualquerlugare aosoperadores,
em resultado da desmaterializaçãodos meios, a

o e o

ctique.
Em 2003,foi submetido

um projeto de tei üsando

enquadrare regulament

e atribuindoa suaexptoração

em exctusivo,
às

de fortuna e azar. Mastal iniciativa

tegistatiYanão
-r

.or

-:
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em Portugat,determinaque o jogo online é

em suporteetectrónico
quesejam
@rlogossociais

de Lisboa.
Fpeta SanFCasada Misericórdia
lise é tão comptexa,que se deveter presenteo númerode
toda a Europarelativa a esta matéria. Em portugalimporta
r sobretudoo acórdãoBWINe o acórdãoBetctic,
O acórdãodo Tribunatde Justiçade Setembrode 2009foi íavorávetà Santa
portuguesa
Casada Misericórdia
de Lisboae à Associação
de Casinos.
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A Associaçãoportuguesade Casinos,tntentou contra a
BWINuma ação
jurídica, cuja decisão,em Setembrode 2011,
condenoueste operadorde
jogosonline.
A SantaCasada Misericórdia
de Lisboademandoutambémoutrosoperadores
onltne (a SportingBete a Só Apostas),aguardando-se
a respectivadecisão
judiciat.
Por outro lado, a Associaçãoportuguesade Casinos,em 2011,
acionouo
Estadoportuguês,pedindoa suacondenação.
Quaseninguémconseguequantificar económicae financeiramenteo jogo
online. Estudose afins,quantiíicamno máximoo seuvalor para portugat
em
cercâde 40 milhõesde Euros.

RealidadeComunitária:
Não existe harmonização
na Legislação
comunitáriarelativa ao unjveÍsodo
jogo oferecido na lnternet. Nesse quadro,
o Tribunal.de Justiça das
comunidades
Europeias
tem consideraoo
que competea cadaEstadoMembÍo
aprecÍara suaprópriaescalade valores.
As mudançasrelativas ao jogo têm sido amptamentediscutidasquer
no
Partamento
Euíopêu,quer na Comissão
EuroDeia.
No jogo online, a fatta de contactodireto entre o consumidor
e o oDerador
dos jogos de azar em linha implica riscosde fraude maiores
e de natureza
dìferente, cometjdas pelos operadores contra os consumidores,
em
comparação
com os mercadostÍadicionaisdessesjoeos.
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A5 tendênciasda atividade do jogo na União Europeiaassentam
essencialmente
no modelobaseado
em operadores
que prestam
licenciados
serviços
numquadroestritamente
regutamentado
ou no modetode monopótio
ngorosamente
(detidopel.oEstado
controtado
ou poroutraentidade).
Apósa Presidência
francesada UniãoEuropeia,em 2008,váriosEstados
Membrosiniciaram reformassubstanciais
no sectoÍ.

raçoes

onlinee/ou com
um reforço dos monopótíos,

ador púbtico,ou com

uma forte inteÍvenção
.

A liberalização controlada ê
opeÍaooresparece

exigênciãs muito apertadas para os
ciô afominante,mas as especificidadesde

cada paísqa exclusão

nadasíormasde apostaacabapor toldar

as recentesno universodo jogo onlìne, é para a sua
jurídica,económicae social.
da suagrandecomptexidade
oi tegatizadona Bétgica,Dinamarca,Grécia,Hungria,potónia,
Sérviae proximamente
Espanha.
.

Até ao momentonenhumpaísdo mundoconseguiulegalizartotalmenteeste
tipo de jogo, retirando-oda itegatidade(só nos EstadosUnidosda Américao
jogo ontineitegaltem um valor globalaproximado
de 5 mit mithõesde euros).
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Valor do Jogo em portugal:
.

O universodo jogo em portugaL,quantificadamente,
tem o valor

económico

parao Estadode cercade 605miLhóes
de Euros.
Em 2011, o Estadoarrecadouum vator de cerca de 103
mithõesde Euros
provenientesdo denominadoimposto especial
de jogo, resuttante oa
tributaçãodosjogosde fortunaou azarexptorados
em casjnos.
O Casl'no
Lisboaé o tíder do rankingdoscasinosnacionais,com g8,1 mithões
de eurosde receitasde jogo e 27%de quotade mercadoem 2011.
OsvaloresdascontÍapartidas
iniciaise anuaistiquidadasàs concessionárias
de
casinosde 2001 a 2011,atingiramem 11 anos um vator máximo
de 2.000
mithõesde Euros,
Já a SantaCasada Misericórdiade LÍsboa,distribuiuem 2011,
cerca de 505
mithõesde Eurosdos resultadosapuradosno exercício,em cumprimento
dos
objectivosdefinidose que fazem parte da sua missãode sotjdariedade
nas
áreas,da açãosocjaL,da educação,da cutturae da saúde.
O votume de negóciosdo futebot profissional,apresentado
aos clubes da
primeira liga (Zon Sagres)estaráestabitizadoem cerca

de 300 mifhõesde

Eurosanotendopor baseas úLtimas
quatroépocasdesDortivas.
No que diz respeitoàs apostashípjcasmútuasem portugat,o seu

imDactona

economianacionalainda é poucoexpressivo.Dadosda Federação
Equestre
Portuguesa
faLamde um vatoraproximado
de 3g mithôesde Euros.
Podemosdizer que na úttima década,os casinostêm contribuído
com uma
médiaanualde ÍOOmithõesde euros,resuttantesda tributação
em imDosto
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especialde jogo, enquantodos jogos da SantaCasada Misericórdiatem
resultadoumamédiade 460mithõesde EurosDorano.
Os casinosportuguesessão responsáveis
peta criação de 3.000 empregos
diretose maisde 15.000indiretos.De destacarque os casinosem portugal,
adotaramum conceitoque foge à mera lógicade espaçofísicoe adoptaram
conceitosmaismultidisciptinares.
A SantaCasada Misericórdiade Lisboatem
distribuídospetas distintas áreas, com 59%
departamentode acãosociale
A FederaçãoEquestrePortuguesa

ra do cavalodê emprego

diretamentee indiretamentea

(4.000diretose 1.500

indiretos).
.

A potíticapúbticade turismo

sobremaneira
dasreceitasDrovenientes

da atiüdade doscasi

.

Háum

à a.tta da ideia de que os eventosdespoftrvos
deve

ber um retornoequitatiyoda atiüdadedo jogo.

do Jogo:
izaçãoe a sua regulaçãodo jogo são efectuadaspeta Inspeçãode
Jogos,que é um serviçointegradono Turismode portugall.p e pelaASAE.
.

O jogo online tem sofridograndesatteraçôesao nívet da regulação,estando
atuatmentea Europana charneiraentre a imptementacãoe a revisãoda
regutamentação
do jogo online.
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Existeuma enormediversidadede sotuçõestegistativaspara a regulação
oo
jogo onlin€, maso ,,Loca[LicensingMarket" parece
estar a prevatecersobre
asdemaissoluçóes.
0s impactosderivadosda demissãodo Estadode fiscatizare regutar jogo
o
orline, sãodiversose muito negativos.paraas Finanças,por perderem
nãosó
potenciaLde receita, como por conviveremcom sítuaçôes
de ilegatidade,
permitindo a queda de receitas tributadas retativamente
às entidades
Iegatmente
concessionadas
pelo Estado.
Cercade 10%do sector dos jogos de fortuna e azar encontra-se
online-Ao
contráriodo sectorde mercadooÍÍline, os jogosonline sãotransfronteiriços
por natureza.
Paraa economjae para o turismo nacionais,o impacto negativo
tambéme
muito grande,desdetogo pelo pesoque o sector turístjcotem na economia
portuguesa
e tambempelo pesomuito significativo,das receitasdo jogo dos
casinosfísicosparao desenvolvimento
do sectorturísticoe parapromoçãodo
destìnoPortugale consequentemente
paraa economianacionat.
Para o universoda SantaCasada Misericórdiade Lisboa,é refevante
ter
presente que a oferta atuatmente existente de jogo
eLectrónjco,
extremamentetimitadoe parte do monopótioda SantaCasada
Misericórdia
de Lisboa,não correspondeàquito que são as tendênciascomerciais
e de
confiançado jogo onlìne. para a SantaCasada Misericórdia
de Lisboao
rmpactoserá negativotanto quantoseja a sua expectativade vir
a assumir
umaparte da exptoraçãodo jogo oníine no modetode reguLação
que
5erassumido.
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Paraoscasinosfísicosportugueses,
independentemente
do modeloque venha
a ser adotado, os impactos negativosderivadosda atuat situação de
itegatidadedo jogo onlinesãomuitos.E, desdetogo,poderãopôr em causaos
pressupostos
em que assentouo Decreto-Lein.o 27512001,que autorizoua
prorrogação
doscontratosde concessão
da exploraçãodosjogosde fortunaou
azar nos casinose, designadamente,
o quadro a e

fixou

r a o
públicasé

muito grande.Em particular

púbtica de

turismo.
.

que a
Recorde-se

e é responsávet
por

10%do PIBe 8,2%do emprego

onal e principatgeradorade divisasno

âmbitodo sectorda

e futebolportuguês,
é grandesepersistir
, porqueem particutaro futebol é um dos
mercado das apostas desportiyas. Para os
desportiyo a fatta de regutaçãodo jogo onlíne
e vêm terceirosa arrecadarreceitasgeradasa paÉir do [abore
no produto que desenvotvemas competiçõesdesportivas
profissionais,sem o retorno pela livre utitizaçãodeste bem com um vator
económicoassociado.

A atiüdade equinae as apostasmútuashípicas,tambémficam prejudicadas
se a regutamentação
não existir. Daí que a introduçáoem portugal das
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corridasde cavatos,
podeter o eíeitoacelerador
de atividades

normatmente

desenvotvidas
no meiorurat,favorecendo
o desportoequestre,

a criaçãode

cavatos,
o turismoe o emprego.

Soluçõesjuridicas:
Todasestasmatériasconexas,com o que poderemos
qualificarcomouniverso
do jogo, devem merecerestabitidadelegisLativa
e segurançajurídica. Dai
decorrer não fazer sentidoprecipitaçõesnas
soluçõesjurídicase propostas
jurídicasa apresentar.
Faz todo o sentidoque, no âmbito de um pacote
político Legistativo
para o
Jogoem Portugat,se aperíeiçoetudo o que diga respeitoàs
apostashíDicas
em Portugat.
Os modetospossíveispara a legatizaçâodos jogos
de apostasonlire em
Portugaté antesde maisrelevante,que se tenhampresentes,
de entre outras
coisasque cada país é um casoe que com
as tecnotogiasde informaçãoe
comunicação
(TlC),o mundoé gtobale vive e trabalha
em rede.
O modetoaberto ou tiberat, hoje somenre
seguidoem Malta e pel.oReìno
Unido(queo está a reequacionar),
consistena criaçãode licençassemtimjtes
de número para o jogo orline independentes
da exptoÍação ofÍtíne dos
respectivosjogos, para as áreas dêsportivas
à cota e para cada jogo de
casino, inctuindo o póquer e o jogo do bingo,
A ser implementadoem
Portugal,no atual quadrovigente,terá maisproblemas
do que solucões.
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O modelosemiliberalmitigadopermitirána práticaaosoperadores
eÍstentes
passarêm
a disponibilizãÍonline(isotadamente
ou em parceria)06seusjogo6
a dinheiro, âcÍescêntandouma ticença para iìs apostasdesportivas,que
deixariamde ser um exclusivoda SantâCasada üisericórdiade Lisboa.Com
estemodelo,mantêm-setotalmenteos direitosconferidosao6casinose salas
de bingo e parciatmente os direitos conferidos Dor tei
SantaCasada Misericórdiade Lisboa.

Consequentemente
deverá ser criado
adjudicaçãode liceÍÌçaspara a

poctasà cota

sobreapostãsdesportivas(e ou

no mercado

ÍrÌedianteconcursopúbtico.
.

E mantém-seaindaa

Sociaisdo EstadooíÍline e

ont'ne pela santa Casadã Àtise

de Lisboae pÍomove-sêa extensão

oÍ,lire d6 jogos

contratoEde concessão
de casinose

bingos.

r*-ão operadores
exclusivamente
ot lÍne paÍa
podendo06 atuaisoperadores,se nissotiverem
opogitoÍesao concursopúblico internacional Dara
identificadas.

ou restrito, mantémintactos06 direitoEconstituídosdo6
e satas de bingo quanto aos jogos que ativamente exploEm, bem

como6 da SantaCasada itisericórdiade Lisboaque manteriaosJog6 Sociais
do Estado.Esta sotuçãoimpôe à SantaCasada fiisericórdia de Lisboaa
exploraçãodos tipos ou formatos de apostas desportivasatualmente
disponibitizadas
petooperadores
il.egaisno mercado,em ordema preenchero
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quadrode oferta tegalcom todasas
modatidades
que

se apresentam
atratjvas

e rentáveis.
É imprescindívet
a aprovaçãode um pacotepotítico

tegisl.ativo
gtobalpara o

universodo jogo em portugal,tal é a complexidade
dasmatériasque

abarca,

A tributação do jogo não visa satisfazer
encargospúbticos, mas anres
aprovejtar a receita de uma ãtividade regulada
para a prossecuçãode
potíticaspúbticase determjnadas
finatjdadesde interessepúblicoconsígnadas
na lei, estatuindo'se,assim,um princípr'o
de instrumentatidade
destasverbas.
No caso dos jogos de fortuna e azar, a receita
provenientedo imposto
especiatde jogo é consignada
ao desenvotvimento
turísticodaszonasondeo
mesmose desenvolveu(benéficopara essasregiões
como compensação
pero
ónussocÌalde ter ali sediadoum casino,,,Demcomopara
o financiamento
do
turismonacionat.
Quantoà tributaçãodas apostas,esta é feìta atravésdo
lmpostodo Seto,
revertendoas receitaspara a prossecução
dos fins de apoio sociaLda Santa
Casadã Misericórdiade Lisboae para financiar
atividadesde promoçãoe
desenvolvimento
do desporto.
Constata-seque existem princípjosgerats
comuns aos dois sistemasoe
regutaçãoe tributação,e que esta realidadejustifica
uma tei de basesdo
Jogoque enquadretodos os princípiosgerajsdesta atividade
e contenhao
regimecomuma todasastjpoLogias
de jogo ou apostas.Lei de basesque seria
desenvotvida
atravésde diptomasespecíficospara cada tipotogia jogo
de
ou
apostas,regulandoostermose condiçôes
da suaexDloracão.
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O atual quadro regutadordas apostashípicastem de ser reüsto (data
de
í992), porquantono mesmosó poderser autorizadaa exptoraçãode apostas
mutuasem corridasde cavatosdentro e fora dos hipódromos(estasúltimas
designadaspor apostas mútuas hípicas urbanas), estando
Droibida a
exploraçãode apostasmútuascom basenosresultadosde corridasde cavatos
reatizadas
no estrangeiro.
A estruturaçãodesta atiúdade tem de ser
receitasprovenientes
dasapostasonline nas
permitir desenvotver,nomeada

sangue,

construçãode hipódromose a

íazer sentido,

autonomização
da legalização

onlìne.

Portugat,
pÍecisade um

de fiscalizaçãoparao jogo

em Portugat,
.

A regutamentação
do

exge,

uer a lm

paragarantiro integralcumprimento
rnFmeios

oa

um

ntar, q
yÌer a

ndentementedo modelooue se

a. De entre outrascoias,deve ser criãoa
a, deveser implementadoo controleefetivo dos

, o btoqueamento
efetivodaspáginasde sítiositegaise a
de medidasefetiyase meiosde controteda pubticidade.
áo da exploraçãoà SantaCasada ,vlisericórdia
de LisboadasaDostas
e Jogos Sociaisdo Estado em suporte electrónico não veio afterar os
pressupostos
anteriormenteenunciados,na medidaem que foi concedidoo
exctusivoa umaúnicaentidade,tuteladapelo Estado.
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Ou seja, não existiuportantoumaabertura
no mercado,nem surgiramvárÍos
operadoresem concorrência.O que nos permite
dizer que não existe uma
verdadeìradisponibitização
online daquehs apostase a circunstânciade
o
respectlvosuporteelectróniconão conter o
atgoritmode jogo, ou seja, a
ptataformade acessomurticanatque
utitiza o sistemainformátìcoda Santa
Casada /vlisericórdiade Lisboalimlta_sea vender
lotarías ou talões das
apostas,maso jogo não estáa decorrerati. Consequentemente
é um sjstema
que não tem interatividade,na medida
em que o jogador podeapostarmas
nãofica, de imedjato,a conhecero resuLtado jogo
do
e a saberse ganhouou
perdeu. E esta é que é a essênciado jogo
ontine,assentando
num sistema
rnterativoentre a máquinae o jogador,que lhe permite
ver em tempo real o
resuttadoda suaaposta.
A sofisticaçãodos meios tecnotógicosque
são postos ao serviço desta
atÌvidadetorna maiscomplexoe exjgenteo exercício
da funçãode inspeção,
fiscatização
e regutação.
Atualmente,em teímosde modetode regulação,
a SantaCasada Mjsericórdia
de Lisboa,desenvotveuma ativjdadede fiscatização
e acompanhamento
da
sua própria atiüdade. euanto aos jogos de
fortuna e azar existe uma
verdadeiraatividadede fiscatìzação..externa,,
das entidadesa quem está
concessionada
a suaexptoracão.
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constitutívo da Cunissão tnterministeÌia! dos
Jogosde Mstas Online
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COA,IISSÃO
INTERA,IINISTERIAL
DEÁCOMPANHÁMENTO
DOSJOGOSDE
APOSTASONLTNE

.

cabinete do Ministro e dos Assuntospartamentares
_
/ SEAMAAP
Secretáriode EstadoFeticianoBarreirasDuarte
lCoordenador);
. Gabinetedo Secretárjode estado
do desportoe Juventude_ Dr. João
Bibe;
. Gabinetedo Secretáriode estadoAdjunto primeiro
do
Minìsrro_ Dr.
ïomás Moreno;
. cabinete do Secretáriode estado
da presidênciado Consethode
Ministros- Dr. FranciscoAzevedoe Sjl.va;
. Representantes
do Ministerioda Economia- Dr. TiagoMartinho(MEE);
DruTeresaMonteiro(SGTurismode portugaL);
. Representante
do Ministérioda Sotidariedâde
e SegurançaSociat. Dr.
paes
Fernando
Afonso(Vice"provedor
da SCML)
Situaçãoatual:
A principaldificutdadeque se cotocaa portugaté presença
a
no seu mercado
oe operadoresnão licenciadosna suajurisdição.Estapresença
fora qo quadro
jurídico vigente e, consequentemente,
não monitorìzáver. peras entidade
oficiais, comprometenão só a atividadê dos operadores
tícltos berÍìcomo a
rÌgorosaaval.iaçãodo verdâdeiro votume de mercado
de Jogo Onune em
Portugal,situaçãofundâmentatpãraa devidaregularizâção
fiscâte respectivâ
redistribuiçãode verbâs.
O direito de explorar Jogosde Fortunae Azâr a
dinheiro está reservadoao
Estado.Este.atribuiu
a exploÍaçãodos Jogosde Lotariae apostaswrfrtuas
à
Santa Casada Misericórdiâde Lisboa(SCML),bem
como a exptãraçaodos
jogosde Casinoe Bingoa um conjunto
dê entidadesprivadas,em regimede
contratode concessão,
apósconcursopúbticopal"ao efeito.
Atualmente,apenasa SCMLdetém a autorizaçãopara
exptorarem tinha os
Jogosque the estão atribuídos, os denominados
jogos sociaisdo estado.
Qualquer_outro
operadorque não um destes,ru*o q.L ticenciaàonoutro
rtvt
da.EU,não tem autorização
para comerciatjzar
jogos a dinheiro,ontineou
offtine,em portugal.

(ì(l\,/r,iÌNO
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Estimativasda dimensãodo jogo em portugal:
Há uma estimatjvapara o caso portuguêsno âmbjto de um Grupo de TÍabatho
Ministeriatconstituídono finat de 2010paraa avaljaçãode potíticassobreo JogoEm
tinhaem Portugat.
De acordocomos jndjcadores
que o grupode trabaLho
conseguiu
reunjrr, o volume do mercadode apostasdesportivasnão licenciadasno Ínercaoo
nacionaL,
seriade cercade 600mithõesde euros.

EnquadÍamento
legal
Em Portugalvigora o princípioda proibiçáogeraLda exploraçãodo Jogo fora do
quadroacimadescrito.A ntveleuíopeu,este regimefoi objectô de aprecìaçãopeLo
lnbunaLde Justiçada UniãoEuropeja
(processo
C-42l07)- em sedede oedidode
decisãoprejudjciatsuscitadapor um tribunalnaciona[- em paÍticularno que respeita
a conformidade,face aos artigos 41.., 49." e 5ó.. do Tratado CE, da tegislação
nacronatque reservapara um determinadoorganjsmo(SCML)o direito de exptorar,
em regimede exclusivo,para todo o território nacjonal,jogos de fortuna ou azar,
jnfracçáoa promoção,órgãnização,expLoraçào
lotariase apostas,consideranclo
e
angariação,inctusivepeta Intemet, de apostasmútuassobreeventosdeiporttvose
proibindouma empresaque exercea atjvidadede exploraçãode apostasmútuase
totariaspor via electrónjca,com sedenoutroEstadoMembro,de promover,organizar
e exptoraÍessasapostasmútuase Lotarjaspela Internet e cotocaíà disposiçãodos
vencedores
o vatordosprémios.
O TribunaLde Justiçaconcluiupeta conformidadeda projbicãocom o ordenamento
comunitaho.íeconhecendo,
pois,a justificaçãodo referjdoregimede exctustvo.
Osoperadoresnão licenciadosem portugaLinvocama suacapacìdadede oDeradores
já estabelecjdos
e ticenciadosnoutrosEstados-Membros
da LJE(sobretudoMatta e
ReinoUnido)para prestareme promoverem05 seusserviçose produtosem portugal,
ategando,portanto, a tiberdadede prestaçãode servjçosassegurada
peLoTratado
sobíeo Funcionamento
da UniãoEuropeia.

Publicidadee coimas
Em Portugalé pÍoibida a pubticidadee o patrocínioaosjogos de fortuna ou azar,
incluindoos jogos em Linha,com exceçãodos jogos sociaisdo Estado- os que sào
organizados
e exploÍados
em regimede direjto exclusivopeta SCML(art.2Í." do
Código
de Pubticidade,
Decreto-Lej
n. .330/90,23 de Outubro).

rEPI-Le LPFP,
LigasPorruguesa
e Europciade FureboìIÌofissionaÌ

p;a"-ilttil
os probtemas
que severificamcomas comunicaçôês
comerciais
estãorctacionados
com.a publicidadee o patrocíniode operadores
não ticenciados,
;tividades
sancionadas
petalegistação
portuguesa
como pagamento
de umacoima.
O que é precisoresolver?
ji reíerido-anteriormente,
o facto_
de estesoperadores
ki._:T9
atuaremde forma
porrusar
produz
uma
dificutdade
óÉvia
ÃJ'.ãpìüïi.ìrpor.o,
:i:.::g-!l1i'991."T
ongìnDando
a-diminuição
nasreceitasparaentidades
de sotidiriealàËiJciaì,,
.urturuf
Poroutro[ado,.nãoretribuemà socied-ade
o queestalhesentrega,
altas
percentagens
das.receitas(801üa 95%)para prémiosesti.ufuiããapticando
_
ï"iüopu.,a
contranamente-à
Scrnlquedistribuitodosos seusresultaaos
fiqu-iãos
aì
Àãì
e quearrecada
impostosobreo preçooasapostas.
"uuru,
,,,em primeiraanátise,ponderarsobrese deverá
ou nãooptar_sepela integraçao
*.'
das
empresas
de apostasdesportivas
Onlineno quaarolurídiconaciãil;*
,, em casode respostaafiÍmativaà primeiÍaquestão,
apurarqual o regimejuridico
maisadequadoparaenquadrartal via.

f,
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17.2 ANEXO
tl - Propostode onteproiectode diploma para modeloaberto
ou liberal

capítuto| - Objetoe âmbito
Capitutoll - Disposições
gerais
Capítutolll - Regimede exptoração
do6jogose apostas
capítutolV - Entidades
exploradoras
e regutação
CapítutoV - Exptoração
do Jogo

a

Secção| - Sítiose registosde
secçãoll - Transaçõespaía o

secçãolll - Controto
SecçãolV - Control.o
SecçãoV - Inspeção

Capítuto
Vt -

e de afetação de receitiìs

capi

sancionatório
çoesfinaise transitórias

líee
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Ârtigo1.o
obJêto
o presènte
dìplomarem por objectoregutara erploraçào
ooslogG de fonunaou
ãzar e apostas,quandopraticados
à distânciaatrarésde slporteseletrónicos,
informáticos,
retehátjcôs
jnstatados
e interâtivos
em ponugar,nõ quaÈos meios
pfesenc'aisrêm um carácteracesório,
adiãntedesignãdos
por togosê apdtas on.
tìnê,e a sud nodalidadsafins,tendoèm ürta garantir
a seguÍança
e ordêm
pública, combârer a fraldê e o
branqueômentode capiraÈ, prwedr
componamentos
práticas
e
aditivd, protegêros dì.retosd6 nenoresè 6segurar
a

arttSo2.q
Ãmbito
I . ,óóatìüdadesde jogo jnctuídasno âmbitodo presente
dìplomasão
a)
os jogosou ãpoÍas en que são apostadõquanras
em
resLltados
tutlc ê jncertos,
athejcaosparticipant*e Lulosgann6
pencia
aa
doJogador
ms apenas
dasortej
jogos
b)
os
cuja explôração
estejaautorìuada
em cas,nos
e o jogo do bingo,
oessnadG
pôrjogosdè forrunaôuàer:
c)
0s jososde Ded,o.
2 . sem prejuizo do dÈpostono núnero anterior,
os concuB6 de apostâsmLtuas
regulãdos
peloDeoero-Lêi
n.o84/35,dè 28 de harço,na suaatualredação,
bem
corc a dhciplinanümatüa da explorãção,em
suponeetectrónico,dosjogossociais
do Estadoconstantedo D<reto,Lei n.o 23212003,
de I de novembro,mamémo
mesmoregimede eÌptorãçãoexctusivaparâ
todo o território nacionalconcedidoà
SantaCasadã À,1Èericórdia
dê Lisboa.
3 rs entidadesexptoradoras
de jogos ê apostd derinìdasno preente diptomê,
conroeram{eobrigadas
ôÕcumphmento
dG dserêsconsrantsdã Lejn. 2512003,

roo
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de 5 de Junho,nasuarêdaçãoatúat, detendoa qualidadede
osefeitospreünôs no citadodjptoha.
4 ' o regime stabelecido no pr-èsentediploma apüca{e

sobred atiüdãdesdo Jogoou ãpostas
Égutãdas
p
aosmembros
doGdemo.esponsáveis
peló área

Parãeteitd de aphcação
do presente
'!oso ou aposrã,,a àhüd
sobrc r€sultadosfuturos e
dependem
da destrezado j
05PrémiosàtÍibuidGem din

Íunçáo d6 vàlores arrisca
resulõmentaçãqde\bdã
modalid

arriscamvaloresmonetiáÍios
ou íundamentãlmentê
nasorte,sëndo
coin vôlor económlcoe deremmadGem
tros fatores preüamenre firâdos na

é contìnsentepor assentar
na sone, designâdamente
os p.eüstosna Portarjanó
217

2

fint do jogo dê fonund ou aÈr", as que corstêm em
is oferecidasao público, mediante aúorjzação, en que a
.side conjhtamentê nâ sorree periciado josador,ou somente
.a sone, e que atrjbuêmcofro prémio, djnheiro ou bens con valor €conómico,
incluindo õ riÍõ, tombotas, $rtej6, concursospubLicitán6, concuE6 de
conhdmentG e pósarempos;
dl
"Ápostaà cot.', aquetúem quèo apGtadorjoga
co.tra umorsanizador
de
apostas,sobreo rêsultadode um eventodesportì.vo
ou outrc, con basenumacota ou

ro'

pnr+mil
parcelade klores, medianteacordo
èntre orgãnizador
ê aposrador,
por adesão
deste,ou combasenuha cotaconvencionalj
e)
Ápostahútua," aquetas
em quetodososvaloresapGtadcsãototalìzados
nun montantecomlm, sèndoumapercentôgem
dêssevalor reseryadaa prémiose
ra o organjador das apostase parâ os beneficìárjos
Í,
Áposrâ
dêsportiva".
aqLêtàs
en qre selazemorognortjcos
sooreo re\Llrddo
oe ur ôü varior evelros despoErvo.,
Inc.uroosnun p.o8rãÍc previaôê.!e
estãbelecido
pela entidãdeoÌganìzadora,
ou sobrê resuuadosde atiúdades
desponivas
q!€ fôçampane ou se desenvotÉm
no ambúode tais èvenrosou
g)

Ápostahiptcà',asquesãorealizaddcombase
nos.esutradG
de corridôs
de
cavalos,
quatqlerqlesejaa modatidãde
adotadã;
h)
a ativjdade
de jôgoquepasaprémios
noscõosemq!€ o número,
."Lotaria",
a combinação
de númetus
jnscritos
ôu os sinajs
no bjll,cc o! no seuequivalenre
eGÍonjcoem posedo josadoÍcoincidem,
norodoou eh pâne,como resúlrado
de
um soneìoqueocoía na dãtàm-Êncionada
nosbithêres,
seraqualtor a ,ormade
participação
ouo suporre,
tradìcionat,
inforfrárico
ouinrerâtivo:
i)
"JoSos dè Dsdid", aquetesquê são oterecidos ãtravés
de mëìos da
.omunicaçãosociat, nomeadamente,
de canôìsde teleúsáo, estaçõesde rádio e
imprensa
escrita,coh recuBoa relemóveÈ
ou aÍavésaê süos na ,nrer,er,com
reaLi2açáo
de aposras,5ortei6, concuBos,pa$ateõpos jnterativos
e ouÍos que,
peLas
suõs!ãràcteinicas.inregrenè oeÍn(áo €gal
dosJogos
ou apo\tas
de Íortunâ
ou dd, irctuindoos queatnbuahaleãtoriamente
prémr6em dinheiro,qualquer
quesèja a foroa de partjcipaçàodo público;
Jolo por heios êtet.ónicos,informáricor,
J)
têtêmáticosé Interativor,,,
aquels em qre sãourìtizadG
qlaìsquermecânÈmos,
insraração,
-"quipamênto
ou
sistemaque permitaproduir, armazenar
o! Íànsmnìr o*umentos,dãdose
mfomaçõs, indujndoquÈquerredesde comunicações
ôherrâs
ou .estrìras
como
tel.q3ão. Drerne., teleÍoniaÍ.,a ou Tovet,
o_ qud6que,oLrras,ou djnoa
comunicação
interãtiva,
sejàemtempo.êaloudiíerido;
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t)
"Explorôdorde jqos ê aposta, dirponihitiza.tospor mêio, elêtróoi@sou
entidadêèìploÍadora",enridade
autorjzada,
nostemosesrabelecjdG
no prsente
diploma,a explorarjog6 e apostõ disponibilizados
por meiosetetróni.6;
m)
"Reêfta brútâ,, o hortantè apuradoap6 a deduçãoao vatortotat dú
ap6tõ rêatizadado quanrjtàtivoarribúidoem prémj6 a6 josãdores;
n)
"ForneedÕr do séryiço internêt!,, qualquereiridadê, públiG ou privada,
que dnponibilìzeumaìnriaesttuturae/ou oíercçaseMçc de comlqiqaçóes
ãÍavés
rnfomãticoquê Drdedaá gesrão
de um sistemã
e do üaratr
prcveniente
josâdor,
do
ou oLtràenridadeq€úareouarmdÊ
em nomee por contadê outrem
''sitio oú ririo êtêrÌónico",
o conjuiro
âcsíveis unive^ãlmenre ãtràvesdo prcr$olo htp
p)
"Não repúdio, à Baiãnriàde qiÈndi!
pHfÉ6o ., t,"n.ç;o
êletónr.a, õ parts envotüdàsêstejamd

eid&ue lhespemiram nào
panës
, ou *la, qualsquer

envotvidõ não repudiamo fact

empo 6p*ific6,

ace$o a deteminada informaçãoou

doÍeu

o

gmunlcaçãoou rransaçãoëletrónica de

deteminôdo
d(umento.

CIPíÌULo II

Regrasdõr Jogosê apostas
lesaLmentè
deinidas pôra a prárica e desenvotúnenrode jog6 de íorrunàê uar
explorâdosen casinos,paÊ o jogo do bingoe às condiçõe geraisde exproraçáo
dëfiddas para os jogos e apostascujo dneib de exploraçaoroj concedidoà santa
Cóa da MÈeÍicórdiade Lisboa.

r,,

p;a"*+mn
2 - 0 d e s e n v o l ü m e n t oàepráticàde novas
modâlidades
de jogo ou ap6ra ou ô
modiíicaçãodosexistentessópodemocorer
apósa ãüovação
dasresperivas
regrõ
porporranàdomembro
do Gove.noda tüteta respetiya.
3 Quatquer
modalidade
ou tìpo de joeo ou aposranão prevjsto legalmente
é
4 . A .egu(amentação
dwe, em funçãoda naturea do jogo ou aposra,
estãbeLecer
os
req$rts quepermitam
wtar o ac€5so
ã menores
e incãpazes
ermpedra utilizaçáo
bjetosqueãtentem,dÍetâ ou ÌndÍeramenrê,contra
a dignidadê
daspesoõ e 6 direjros
e tiberdades
rundamenlaE
ouquãrqlerformade
dÈcriminação,
queincitemàüolênciaouà piár,cade
jlicitas.
atiúdàdes

arflgo6.o
proiòiçõesobjetiv.s € suôrêtjvôs
1 É proibidaa práricade arivjdadesde jogo
ou apoÍa e â exploraçâodosjogosde
tortunao! azar e êpostãs,quandoprãtjcêdos
à distrinciaatravésde súpoÌtes
eretron'cos, informáticG,telemático e ihrerativos
lnstaEdosen portugaide jogo
o! apostas
semqueestejanenquadrados
e aprovados
no âhbìtodo q!ôdrotegale
regulômefràr
prevÈtonopresênte
diptoma.
.
2 É proibida todâ a atividade retacionâda
com a orgãnização,exploraçáoe
aesenvotqmento
dejogosou apostas
reguGdos
peLopresenre
dip(oma
que,pelasua
naturea ou em razãodo objeto dosmesm6:
a)
Atentemda dignidade
das pesoas,do dÍeito à honra,à inínidade e
à
imagem,
ouconÍâ quatquer
ourrodÍeirô reconhecido
constjtucìonalmentè,
b) Envolvôha práiica de crimesou inf.açôes
administrarrvds;
c)
incidàm$breacomecifrentos
oLãtosprojbidos
pelalesirlação
efr ügor.
_
3 Lfr termossJbjerivos.
-os
e p|oiboad pa.tkiDarao
logosou apoíãsregllados
,
a)

Âosnenorêse aosdeclãrados
ìncapa2e5
lesãtoujldiodLmênte,

b)

Àquetes
que voluntárja
ou judiciaLmenrê
estejaminterditados
de acedërao

nostermosda

|',*
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c)
A6 acionistõ, proprietários€ trabôthadores
da concêssionárja;
d)
À6 desportista, rrejnâdores,juízes, áóitros e outc pârticipanr€sdnetos
nosaconreclhenrGou ariüdadesdesportjvósobre6 quajs* reauzaa âDosta.bem
com õ peseó que d<idam sobreos kuEos intërpGtos d6 mesmos,bem
como
e,
Âos corpos dirigenres das enridades desponivas panicipantes ou
organiadoÊsdo èvenìoou atiúdadedesportjvasôbreo qual se
Í)
Â6 nembrosda entidãdeÊguladorado jogo;
g)
Â quaisqle.outrôspe$oasrelativâmeiteàsquais
sta*ce.
tal

*f
Publicidadè,
patrocinio
e outras
1 . A publicidadèaos josot e

term6 a estabetecerem

2 semprejúzodo disposeno númerJ eÍior, a5comunicaçôes
e divulsãção
de
jog6 e apGras drye qlRlFô
deìhà íoha sdalmenre ,esponsdvel,
resp€itando,
nomeadãmenre,
I
das chançase jovens, bem como oLrr6
eçliütêsiôndo
stuposde d3coeqlireciôndo
Espero lúdicodd ariüdadêdo joso e náoasperos

ï;ï:r.ï
3

No qua?_q!9,?ësJlà@çãode5tãmaiêria.dëvëmser Arãber&d6 tim,Ls

mïpEEÍerqKldIiÈ@d6
orlrSoqê
4

É

exptorãdoras
Dortadoràs
de licençdá oublicidãde
e

dqlEàção e promoçãodo\ jogosê dpostas.
a à publicjdàde,
quàlquerquê 5ejõo suportepubl.ctariú

concesonãda,
nostemosdopresêntê
diplona.
5 A prolbiçãopaista no núnero antenoré exteníva a quem,por qualquermêìo.
inclúindoos parrcílios, divutg@ao púbtico,coh fins promocioiaÈou pubticftáriG,
sític eletónico, de jogo ou aposrason-tine exptoradG por entidades .ão
concsionaoasnostemos do presentediploma.

r*

F3ïTüËâi
6 o dispGro nos núheros
erproraçáodosjogosde Íortuna

empresasconc6ionárias da

ardgo8.o
Rsponr.bflid.dê civil em hatériã do àtividãdepubltcìíiria
os munci&tes, os proísionôis, as agências publiodade
de
e quaìsq!ër oLtrõ
entidadesque exerçàma atjúdade pubtìcitáriâ,
befi coho os nüLôrs d6 suportes
pubücitárìs o os resperivs entjdades
expto.adoras, rspondeh .iül e
eudôrilmste, rcs temc do Código
dã puhti.idadê,
petapubLicidade
ou qualq!êr
outrã foha de promoçâode jos6 ou apostas
on-line em sitios eletrónicosiào
lÍcerciadGde acordocomo estabelecido
no pr*ntê diptona.

cÀPtÌuLOl
Regìmedè qrpto.açaodosio!6 e âpoltás

Ârtjgo 9.!

Direito dê ëxploraç5o
semprejuizodc dÍeitos legàise convatuaisdetidospelâ
5ãntaCasada Miserjcôrdiô
de Lisboa,ô direito de explorãrjogose apostas
disponibili2ados
em supones
êrettunicos,infomárice, telenáric6 e jnteratjvos
é reservadoao Esradoe só pode
serqerido por oLtrõ enridads nostemos esrabelecidos
no pBenre djploma,

Concè$áo
r a conce$ãoda exploraçãode jogose âpo5t6
obleto do presentediptohàé feita
mediante
a atnhúçâoa pe$os coletjvas

r*
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2 - 9t !úden w d6tin.gd6 dê ma Licença$ p*oâ5 coleríõ @m
sede
ertatútária,adnÍdstrãçãocentÊt o! 5edeemp|sri.t nm Estndo-mmbrcda
união
Eurcpeiaou numÉtado signâúriodo Àcodo sobÉ o BpaçoEcoúmi@turcpeu.
3 o prdo de colGúo pode!ê. prorcgado, por unã úiic. E, pelo nembro
do
GNho dã tltela esDetiE, . pedidofun&memado&3 entidadesqptoradorõ qe
tenhamcunprldo õ sus obrigaçõ6, 6tab€Lecmdo.Fõ condjçõè da prcrogação
q(E a aútoria.
no despacho
4 O pêdidoa q@ * Éfere o númercànterjor d*
diõ antêsdo tmo do p.@ da concsão_
5 - A pbnogaçãosó podeií corer aDóso decuBo
cw*5ão, s€ndoqe em c.so arlm o4tu d
têço do pra de conc*ão inicià1.
| .-

| - Podeh*r ccsstonad
aar, @n exeçãÒ do logo

eguhr en diptomápróprio, e d apoit6
r abnnge o póquera dinhêireê 6 tomi6

de

hipi6 é règúladâemdipbna pnáprio.

1 - Á atribulçãoda cdf,6ão de jog6 e ap6ta5 objero do precnre diploma
é
efêt@damêdiante@ncuM público,ms t€mo,6t !èle<jd6 na parte I do Codigo
dor Cotrâtor Públjc6, .pr@adcpeLoOe.rêro,Leií. 18/2OOs,
de 29de Janêtre,cm
asep<ifiddads pRjst6 na oenre !ei.

l2o7
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2 O membro
do Gwernodã turelaÈspetìvatem competência
paraa decjsão
conlratarj de adjudi.ar as p.opostase a
outorga de conlraros dê conce$âo
ãmbitodósconcuBos
reíeridos
nônúmero
ânterior.
I PodeseÍdelegada
naenridade
de íÈcatìação,
côntroloe resuhção
dâ âtiüdade
jogo
de
e aposta,
a competência
paraa pÍáricade rod6 usaenaEaÌosnece$ános
noâmbjtodo procedihenro
concuBal
deformação
do.onrrãro.

Ârtigol!..
thpedimènto3
1 . sen prejuizodos demaisimpedr.nentos
constantes
do cod,godos Conrratos
Públicos,
nãopodemconstitúFse
como@nce$ìonáris
o! dete.roras
de Licenças
pan a exploração
jogs
de
e àpoÍasno âmbitodô presênte
diplomà,as pesoas
colectivas
que hajamsidocondenadâs
por iníracções
preúsrasna lesislôção
qle
jogos
regula os
e apostasjpor crimes contra o patrinónio ou contra
dÍeitos
paÍimoniais,
fraúdeÍjscal,fahìticôção,
branqueamento
oe capÌtau,cotrupção
ou
2 . Nãopodemconsdrli.-se
comoconc6ionárias
ou derenroras
de Lcenças
pàraa
exploGçãode jog6 e npoÍãs no ãmbitodo presente
diploma,as pessoas
coLectìvas
cuj6 ôrgáossociaisintegremem Íunçoesde administrôção
ou de controlo,individuos
quetenhamsidocofdenados
compenade prisàosupenor
a 1 ano,porÍìme doloso,
pela
ou
prátlcadôscnmespreústGnalegislação
qle reguLa
os1096e aposras,

r .No pr@ de 10djôsconrado
da
entidadëexploradora
deveprstar
iiscalizàção,conÍolo e regutação.

decìsào
de adjudicação,
ã
entidadecomfunç@sdê

r*

PORII'GAI

2 - Â èuÉo é p6tôdá por dêpóGitom dinheirc@ mêdianregúdria banoiriaoú
sêgure6ução aclonráv€is
à primêirâsolicitiçâo.
3 - Â @uçãor6pondê peto cumprimênrodas obdgaçõ$ Legai!ê contratu.is do
@ncessionário,
petopalamnto d6 sald6 dd contas@rrent€,do6joeadoÍês,pêlos
préni6 náo pag6 ê pelú saiçós pecuniáÍiâspor que Etãm
Èponlaves s
. - As @uçõ€rq@ 5ejamúitiadõ dsem
@ntâdoa p.nir da dara da noritrcçâo da
5 . Ás cauço* são hrêgatthre perdidõ a f
fls@Lizaçáo,cdrroLo e Íegúaçáo, *rl)É qué
iniclãrema qplôação no pta ètabetlid.firponhamdê préüâ .utoriação do nhb

a c.ução.oíêspondêa

findo com @ntraparud. iniciat. nc

CAPÍTULO
IV
tldàds êrgtor.dors ê regutôçáo

Ârrtgo i6.0
Peíodô <tef unctonan4rô
iogosê ãp6tôs objÉto do p@nre diplomâpodê reata._sê
dra,rod6 05diõ do arc.
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2 - Quandocircunstâncias
excepcjonais
o justifiquem,o membrodo covernoda
tutetapodeautorizarou determinar
a redução
do horárioou a suspensão
temporária
da exptoracão.

AÍtigo í 7.o
Oirêitose deverêsdasentidadesexploradoras
1 As entidadesexploradoras
têm direito a desenvolver
a ativjdadede exptoraçao
de
e
aposta,
logo
de acordocom os direitose obrjgaçóes
resultantesda lei e do contrato
de concessão.
2 - As entidadesexploradoras
obrigam_se
aindaa:
a) Pagarasquantiasfixadasparao exercícioda
atividadeconcessionada;
b) Assegurara integridade e segurançados jogos
e apostas, garantindo a
transparência
nasregrasde participaçáoe no cátcutodosprémios;
c) Assegurar
a segurança
dosdadosdosjogadores;
d) Adequara oferta à procura;

e) Designar
um gestorresponsável
peu expLoração,
a quem a competeasseguÍara
relaçãocom a entidadede fiscatizaçáo,
controto
prestandotoda a informaçãonecessária;

e regutação,nomeadamente,

f)

Assegurara exata escrituração da contabitidade
especiaLdo jogo e o
cumpnmentodas leis vigentesquantoa prevenção
do branqueamento
de capitaise
de íìnanciamento
do terrorismo;
g) Desenvolver
mecanismos
que jmpeçamos grupossocialmentevulneráveis
ao Jogo
e àsapostasde se registarno sítioetetrónico;
h) Reduzir quatquer risco de potenciar
dano para a sociedade,incluindo a
cotaboração
na tuta contrao jogo itegate asatividadesitícitas
associadas,

l21o
i
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Artigo 19..
Trabalhadores
1 - Os trabalhadorese colaboradoresdas entidadesexp{oradorasque prestem
serviçosdireta ou indiretamenteassociados
à oferta dos jogos e apostasobjeto do
presentediptoma obrigam-sea cumprir e fazer cumprir as disposiçõestegaise
regulamentares
aplicáveis,guardarsigiloda iníormaçãoa que tenhamacessoe que
mereçatal salvaguarda
e prestartoda a colaboraçãoàs enti
regutadoras.
2 - sem prejuízo das demaisobrigaçõestegaise Íeg
trabathadorese colaboradoresdas entidades

quatquer
fasedo processo
de exploração
e jogoe
a)

Tomarparte no jogo, diretamente

b)

Fazerempréstimos
aosjogad

c)

Ter pãrticipação,direta

o Jogo.

lação
no presentediplomacompeteao serviço
del

o de Portugal, 1.P., que assumeas funçõesde

enti

e reguladora.
(ou por entidaderegutadora
que
efeito)

2 - A
feita por

suasatribuições,
competências
e prerrogativasde autoridadeé
próprio.
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CAPITULO
V
Explorâção
do jogo

SecçãoI
Sítjose registosde jogadores
Artigo 20.o
Estruturaçãodossítios
1 As entidadesexptoradoras
estãoobrigadasa instararum sítio na internet com
o
nome do respetivo domínio, subordjnado
à identificação ..pt. para o
desenvotvimento
e comerciatização
atravésda internet das ativjdadesde
Jogo
apostaprevistasno presentediDtoma.
2 - As entidadesexptoradoras
obrigam_se
a, prevjamenteao início da exptoração,
eta'orar um projeto de estruturaçãodo sítio, que
integrandoas methorespráticas
em rermosde arquiteturade soítwâree tecnotogia,
assegure,designadamente,
os
seguinteselementos:
a)

A arquiteturae memóriadescritivado suportetécnico,
hardwaree soÍtware.
ondese atojeme por ondevenhama correros
Jogose apostas;
b)
Ostipose númerosde jogose apostasdisponibilizados;
c)

Ascaracterísticas
dosjogose apostas;

d)
A disponibilizaçãono sítio etetrónico de
mecantsmosde autoexcLusão
do
jogadore de inibiçãopara osjogadores
excluído5de se poderemvottar a registarno
sítioetetrónico;
e)
Os timitesde aposta,bem comoa existênciade
mecanismos
que permlramao
jogadorimporautotimitesna aposta
eÍetuada;
í)

A temporização
do jogo ou da apostanoscasosem que seja apticávet;

g)

Osmeiosde pagamento
e o modode djstribuiçãodosprémios:

h)

Os contÍolosde segurançada informaçãopropostos,
de forma a assegurara
segurança
do sítio da internete dosseusoaoos.

ll t)
I

pmwam
3 - Ostermosda obrigâçãoreferidano número2 do presenteartigo serãoobjeto de
regutamentação
compl€mentar.
4 - O acessoao sítio eletrónicodo6jog6 e apostasdeve ser canalizadoatravésde
uma infraestruturaatojadaem território nacionat,com o objetivo de facilitaÍ o
controlo, auditoria e supervisãodo sistema de jogo, cujas especificaçõessão
definidasem diptomaregulamentar.
5 - Independentemente
de o acessose efetuar atravésdo
qualqueroutro meio, nomeadãmente,
apticativoou di
sempredirecionadoparaa infraestruturareferida no nú

co ou de
5er

garantir a integridade, confidençialidadee di
e armazenada.

I

1 - A5entidadesexDloradorasob

que o pÍocedimento de registo da

identidade dos jogadoÍes

, o nome completo do jogador,

do número do cartão de

o númerode identificaçãofiscat, o
debitadosos pagamentos
e creditadosos
de residência.

númeroIBANda
prémios,a

do6jogadorespetasentidadesexploradoras
só
titutar tiver dado, de íorma inequívoca,o seu
3-Só
umasen

m regìstopor jogador,sendoatribuídoa cadajogadorregistado
paraacessoao sítioeletrónico.

4 - As entidadesexptoradorasobrigam-seainda a imptementarnos módutoEde
criaçãodos registosde jogadoÍes,as ferramentasnecessáÍias
para veriÍicaçãoda
veracidadeda informaçãoinserida e para garantia do estabetecidono número
anterior.
5 -Podemser criadosregistoscom perfit de convidadode modo a permitir aos
jogadoresúitizar o sítioe jogarou apostarsemrecursoa dinheiro.

1213

p sawuaii
6 - As entidadesexptoradoras
obrjgam-se
a garantiro acessodos jogadoresaos
registos
dosseusdadospessoais.

^rtigo 22.o
Deveresdosfornecedoresde sêrviçosde internet
í

Sem prejuízo do cumprimentodos demais
deveres tegaise regufamentares
relativos ao exercícioda sua atividade, os
fornecedoresde serviçosde rnrernet
obrigam-sea fittrar os acessosaossítios,em vista
ao seu barramentosempreque
ocorrama oferta e práticade jogose apostas
não autorizados,nostermosa definir
em dipLomaregutamentar,assegurandoiguatmente
um acesso ágir aos seus
servidorespor parte das autoridadescompetentes
para efeitos de sancionamento
penale contraordenacionat.
2 - As obrigaçôesconstantesdo númeroanterior
de sítiossob sua administração
sempreque

abarcamigualmenteo barramento
esÌesrecebamou dirijam conteúdose

tráfegoparaoutrossítiosem violaçãodasdisposições
do presentediDtoma.

Secçáoll
Transações
para o jogo
Artigo23.o
Contascorrentes
1 - Ássociadaao regìstodo jogadoré criada
uma conta coÍrente por onde correm
todasas transações
reatizadas.
2 - A aberturade umacontade jogadorsó pode
efetivar_sepor iniciativaexpressado
seutítular, sendoproibidostodosos processos
automaticos.
3 - As contascorrentessão exclusivamente
creditadasou reforçadaspor inicjativa
dosjogadoresou com os ganhose perdasdecorrentes jogo
do
reatizado.
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4 - Ossítioscriadosao abrigodo presentediptomadevemdisporde ferramemasque
permitama transferênciado saldoda conta correntedo jogador para a sua
conÉ
bancária.
5 - Para os efeitos previstosnos númerosanterioresas entidadesexDtoradoras
obrigam-sea garantir que nas operaçõesÍeatizadasse identiíique de forma
inequívocaa origemdastransaçôes,nomeadamente,
quantoao titular e à entidade
pagaõora.
6 - As entidadesexploradoÍasdevem criar mecanismos
que
contasanónimasou em nomede terceiros.
è;.

oe

Arti€ 24.'
Controlo
1 - As contascorrentesdosjogado

num servidorlocatizado

em territórionacionat,
devendo

respetivosregistosserem

canatizados
paraes-sa
e processados
i

ura.

2 - As entidades exptoraÌEiiÈ*-devem

rar a existência de processos,
procedimentose medidastecÈbtóÀÉqde forma a eütaÍ a negaçãodos atos por
parte dos dif
ìnte
no processode jogo, de forma a garantir a
propriedade
praticados.

Secçãolll
Controlo técnico

AÍtigo 25..
Controlotécnico
1 - Ásentidadesexptoradoras
estáoobrigadasa:
a)

Armazenaros dadosrelacionados
com asoperações
de jogo;

b)

CotocaÍtoda suainfraestruturade servidores
em território nacionau
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c)

certificar a integridadedos seussistemasinformáticos,
a levar a caDoDor
entidadecertificadoraaprovadanostermosda
tegislação
apticávet;
d)

Disporde um portatde registoque contenha
as informaçõesnecessárias
sobre
as transações,de modo a gârantir a existência
de um fluxo permanenreoe
informação , de forma segura, entre as entidades
exploradorase a entìdade
fiscatizadora
e regutadora;
e)

submêter periodicamentea um servidor de
arquivo dedicado os oaoos
retativosàsope.açôesde jogo;
f)

Disporde mecanismos
que permitama gravaçãocompletadosdados jogo
do
que possamser disponibitizadas
à entidadede fiscaLização,
cootrotoe regulação,de
motde a permitir a reatizaçãode testes de
verificação,bem como o controtode
situaçôesde fraudepor parte dosjogadores,padrões
de apostassuspeitas,
operações
monetáriassuspeitas,padrõesde jogo computsivo;
2 - As entidadesexploradorasdevemassegurarprocessos
e mecanismos
de gestão
que garantama integridade,confidenciatidade
e disponibitidadeda inÍormaçao
processada
e armazenada.
3

Os termos e modo de cumprimentodas obrigaçôes
enunciadasnos números
anterioressãodefinidosem diptomaregutamentar.

SecçãotV
Controlocontabilísticoe financeiro

ArtÌgo 26.o
Controlocontabilísticoe financeiro
1 - as entidades exproradorasobrigam-se
a dispor de contabilidadeanalítica
organizadade modoa que seja autonomizado
um centro de custospor ondecorram
excLusivamente
as verbasresuttantes
da exptoraçãodosjogose apostasreguladosno
presentediploma,
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2

As verbasresuttantesda expl.oração
dos jogos e apostosreguladosno presenle
diptoma devem ser depositadasem contas bancáriasautónomas,titutadas Deras
entidades exptoradoras,e de institúções bancáriasabarcadaspeta regutação
bancárianacionale euroDeia.
3 - Os termos e modo de cumprimentosdas obrigaçõesenunciadasnos números
anterioressãodefinidosem diptomaregulamentar.

Artig' 27..
Controlode pagamentos
1 - Os pagamentos
têm de ser efetuadosatra
pagamentoque detenhaa sua

de serviçosde

em território

naciona[.
2 - As instituiçõesoe pagamento
pagamento,
estãosujeitasà

e execuÌar serviços de

Portugat,nos termos da

tegistação
apticávet.

Artigo 28.'
Atiüdade inspetiva
1 Aex

ão e a práticade jogose apostason-tinepreüstosno presentediptoma,

ficam s

à Inspeçãotutelar do Estado,exercidapeto Serviçode Inspeçãode
Jogosdo Institutodo Turismode portugat,1.p..
2 - sem prejuízodascompetências
específicas
atribuídaspor lei a outrasentidadese
com observânciada tegislaçãosubstantivae processualapticáyet,a competência
fiscatizadora
do Serviçode Inspeçãode Jogosabrangea instruçãodosprocessos
ea
apreciaçãodascontra-ordenações
preüstase punidasao abrigodo pÍesentediptoma.
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Artìgo 29.o
Fiscalização,controlo e regulação
1 - Sempreque a entidadede fiscatização,
controtoe regul.ação
detetar um sttto na
internet abrangidopeto presentediptomaê não ticenciado,
que disponibilizetogose
apostason-line, notifica a entidadeexpLoradora
para no prazode g diastermjnaro
servrçoe removeío sjtio da internet.
2 - casoa notificaçãonãoseja acatada,a referida
entidadede fiscatização
controto
e regutaçãopromovejunto dos fornecedoÍesde serviçosjnternet
o barramentodo
acessoaossítiosnão licenciados
e participaao tribunafcompetentea jnfraçào,renoo
em usta a condenação
da entidadeexploradorae a ordemde remoçãodo respeuvo
conteúdodos motoresde buscapor parte da entidade
com competênciapara o
efeito.
3 - A entidadede fiscaLìzação,
controtoe regutaçãodeveiguatmentecoordenarcom
as entidadesbancáriasa jnibição de quaisquermovimentações
bancáriascom a
entidadeexpLoradora
prevaricadora,
em termosa Íegutarem diptomareguiamentar
autónomo.

jjïÏo.o,o,oo,
u",o,o"
í

O jogo a créditoé jnterdito.

2 - Estáproibidoa qualquerconcessionário,
aosseusmandatáriosou trabathadores
concederempréstimosaosjogadoresou disponibitizarpor
meiosetetrónicos,direta
ou indiretamente,dispositivos
que permitamaosjogadorêsconcederem
empréstimos
entresi.
3 - O sítio do concessionário
não podeconrernenhummençãoou pubtjcidadea favor
de uma empresa que disponibil.izeempréstimos
aos jogadores ou permtË
empréstimos
entre eles, nempermitirquatquerfigaçãoparao sítio
de tais empresas.
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SecçãoVl
Jogo responsável

AÉigo3í.'
Jogo responsável
Competeà entidadede fiscalização,controtoe regutação
no
umapotiticade jogo responsável:
a)

Monitorizar o volume de jogo, avatiar

decorrentes
da aberturaaojogoe apostaãpn-tine;
Ë

b)

.i-

Promover
a reatização
de estudosl

aditivose propora adoçãomedidasde

c)
Patrocinaranuatmente
responsável
e duasoperaçôes
p

car comportamentos
rSSUaSOras;

iativas

sensibitização
parao jogo

oa mesmanatureza,em termosa definir

em diplomaregutamentar.

Artigo 32."
aos jogadores
atrÈuÍüosnos termosdo presentediplomadevemfacuttar ao
sessão,informaçãosobreosvaloresmínimose máximosde
rido de jogo, bem como informaçãosobrecomo acederaos
is e atertascontraas práticasexcessiyas
de jogose apostas,sobre
e confidencialidade,
assimcomo, sobre linhasteteíónicasde aDoioa
probtemas
de dependência
e adição.

r"

