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No que diz respeito às contrapartidas anuais, estão afectas nos termos da Leì

e dos contratos de concessão, a diversos fins (Orçamento do Estado, Turismo

de Portugal, obras e afins de interesse turístico nos municípjos onde existam

as concessões, subsídios e afins com retevância social e de saúde, desportos,

cultura e de apoio à juventude, à proteção e sustentabjLidade ambiental. e ao

íomento culturat).

As receitas do jogo destinam-se, ainda, a financiar o seMço que procede á

inspeção e fiscatização da atividade do jogo, que constitui uma unidade

orgânica do Ïurismo de portugat, t.p..

Estas receitas do jogo destinam-se a ser entregues ao Turismo de portuga!,

l.P, com exceção da receita do Estado que é entregue diretamente Detas

concessionárias ao Tesouro.

Jogo do bingo:

A exptoração do jogo do bingo, fora dos casinos foi tegatmente aprovado em

1982.

As receitas geradas peLo jogo do bingo são distribuídas pelo Instituto

Português do Desporto e da Juventude de portugat, pelas entidades

responsáveis do Ìurismo e peto Instituto do Turismo de portugal.

O jogo do bingo é aquete que, nos últimos anos) teve uma diminuição mats

drãstica no seu votume de oferta. Nos últimos anos baixou 55% (de quase

1í0.000 para 61 mit euros), com o número de satas a bajxar 6í% (de 44 satas
para Í7).
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Tributação:

A tegalização dos jogos de fortuna e azar constitui uma imDortante atividade

contributiya e geradora de receitas.

No que diz respeito ao regime fiscat apticado aos jogos, [icava-se

essêncialmente nas receitas de IRS tributadas sobre os

de bingo. Os jogos sociais são t do Selo, com

taxa de 4,5% sobre o valor da

. No que diz respeito ao I as prestações de serviços

relativas a ofertas de jo-õ e, nos, retàtivamente a todos os serviços

não conexos diretam o jogo,:qr particular com a restauração, bares,

espetácutos e associ e culturais.

modalidades conexas com os jogos de fortuna e azar, que não

a deíinição tegat de jogos de fortuna ou azar. Áqui se incluem rifas,

tômbolas, sorteios, concursos publ.icitários, de conhecimentos, passatempos,

totarias de beneficência e outros. A exptoÍação destas modalidades conexas

necessÌta de autorização do rvlinistro da Administração Interna, ou de quem

tenha competência detegada.
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A definição tegat dos jogos de fortuna ou azar, em toda a sua amplitude,

ìmptica que se integrem de atguma forma os Jogos que, diariamente, através

dos media, são postos à disposição do púbtico em gerat.

Através da rádio, da tetevisão, imprensa, são promovidos jogos promocionais,

jogos de apostas, sorteios, concursos de conhecimento, passatempos

interatjvos e outros, cujas características, sem dúüda, os quatificam como
jogos de fortuna ou azar, o que, de íacto representa uma via de concorrênciâ

desteat que consubstancia a viotação do exclusivo de exptoração de jogos de

fortuna ou azar outorgada peto Estado às concessionárias dos casinos.

Apostas hípicas:

. Portugat é um país com evidente interesse poputar petos cavalos, com

condiçôes potenciais para o desenvolvÍmento da íiteira que os enquadra e que

poderia constituir uma significativa ativjdade económica transversal _ desde a

agricultura ao turismo, passando por um conjunto de tnteresses económico:,

sociais e cutturais intercatares.

De acoÍdo com a Fundação Atter Reat, entre 2OO8 e 201í foram reatizadas 74
jornadas (corridas) com cerca de 1.500 espectadores por jornada. 2g das 74
jornadas ocorreram no concelho da Maja.

Os únicos dois concuÍsos púbticos tançados em portugal (em 1995 e 1996) Dara

apostas mútuas hípicas, ficaram desertos por razão de natureza da

necessidade de avultados investimentos.
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Jogo online:

A eyotução da atiüdade do jogo é marcada pel.a possibitidade de a oferta

poder realizar-se com recurso a uma nova ptataforma - a Internet. porque o

jogo através do espaço yirtual veio permitir ao jogador praticá-to a partir de

equipamento pessoal, a quatquer hora e em qualquer lugar e aos operadores,

em resultado da desmaterialização dos meios, a o e o

ctique.

Em 2003, foi submetido um projeto de tei üsando

enquadrar e regulament e atribuindo a sua exptoração

em exctusivo, às de fortuna e azar. Mas tal iniciativa

tegistatiYa não

em Portugat, determina que o jogo online é
-r -: 4:.

.or fuao @rlogos sociais em suporte etectrónico que sejam

Fpeta SanFCasa da Misericórdia de Lisboa.

lise é tão comptexa, que se deve ter presente o número de

toda a Europa relativa a esta matéria. Em portugal importa

r sobretudo o acórdão BWIN e o acórdão Betctic,

O acórdão do Tribunat de Justiça de Setembro de 2009 foi íavorávet à Santa

Casa da Misericórdia de Lisboa e à Associação portuguesa de Casinos.
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A Associação portuguesa de Casinos, tntentou contra a BWIN uma ação
jurídica, cuja decisão, em Setembro de 2011, condenou este operador de
jogos online.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa demandou também outros operadores

onltne (a SportingBet e a Só Apostas), aguardando-se a respectiva decisão
judiciat.

Por outro lado, a Associação portuguesa de Casinos, em 2011, acionou o

Estado português, pedindo a sua condenação.

Quase ninguém consegue quantificar económica e financeiramente o jogo

online. Estudos e afins, quantiíicam no máximo o seu valor para portugat em

cercâ de 40 milhões de Euros.

Realidade Comunitária:

Não existe harmonização na Legislação comunitária relativa ao unjveÍso do
jogo oferecido na lnternet. Nesse quadro, o Tribunal. de Justiça das

comunidades Europeias tem consideraoo que compete a cada Estado MembÍo

aprecÍar a sua própria escala de valores.

As mudanças relativas ao jogo têm sido amptamente discutidas quer no

Partamento Euíopêu, quer na Comissão EuroDeia.

No jogo online, a fatta de contacto direto entre o consumidor e o oDerador

dos jogos de azar em linha implica riscos de fraude maiores e de natureza

dìferente, cometjdas pelos operadores contra os consumidores, em

comparação com os mercados tÍadicionais desses joeos.

Ir 
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A5 tendências da atividade do jogo na União Europeia assentam

essencialmente no modelo baseado em operadores licenciados que prestam

serviços num quadro estritamente regutamentado ou no modeto de monopótio

ngorosamente controtado (detido pel.o Estado ou por outra entidade).

Após a Presidência francesa da União Europeia, em 2008, vários Estados

Membros iniciaram reformas substanciais no sectoÍ. raçoes

online e/ou com

um reforço dos monopótíos, ador púbtico, ou com

uma forte inteÍvenção

. A liberalização controlada ê exigênciãs muito apertadas para os

ciô afominante, mas as especificidades de

nadas íormas de aposta acaba por toldar

as recentes no universo do jogo onlìne, é para a sua

da sua grande comptexidade jurídica, económica e social.

oi tegatizado na Bétgica, Dinamarca, Grécia, Hungria, potónia,

Sérvia e proximamente Espanha.

. Até ao momento nenhum país do mundo conseguiu legalizar totalmente este

tipo de jogo, retirando-o da itegatidade (só nos Estados Unidos da América o

jogo ontine itegal tem um valor global aproximado de 5 mit mithões de euros).

opeÍaoores parece

cada país qa exclusão
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Valor do Jogo em portugal:

. O universo do jogo em portugaL, quantificadamente, tem o valor económico

para o Estado de cerca de 605 miLhóes de Euros.

Em 2011, o Estado arrecadou um vator de cerca de 103 mithões de Euros
provenientes do denominado imposto especial de jogo, resuttante oa

tributação dos jogos de fortuna ou azar exptorados em casjnos.

O Casl'no Lisboa é o tíder do ranking dos casinos nacionais, com g8,1 mithões

de euros de receitas de jogo e 27% de quota de mercado em 2011.

Os valores das contÍapartidas iniciais e anuais tiquidadas às concessionárias de

casinos de 2001 a 2011, atingiram em 11 anos um vator máximo de 2.000

mithões de Euros,

Já a Santa Casa da Misericórdia de LÍsboa, distribuiu em 2011, cerca de 505

mithões de Euros dos resultados apurados no exercício, em cumprimento dos

objectivos definidos e que fazem parte da sua missão de sotjdariedade nas

áreas, da ação socjaL, da educação, da cuttura e da saúde.

O votume de negócios do futebot profissional, apresentado aos clubes da
primeira liga (Zon Sagres) estará estabitizado em cerca de 300 mifhões de

Euros ano tendo por base as úLtimas quatro épocas desDortivas.

No que diz respeito às apostas hípjcas mútuas em portugat, o seu imDacto na

economia nacional ainda é pouco expressivo. Dados da Federação Equestre

Portuguesa faLam de um vator aproximado de 3g mithôes de Euros.

Podemos dizer que na úttima década, os casinos têm contribuído com uma

média anual de ÍOO mithões de euros, resuttantes da tributação em imDosto

l'*



GOVERNO DE
PORTUGAI.

especial de jogo, enquanto dos jogos da Santa Casa da Misericórdia tem

resultado uma média de 460 mithões de Euros Dor ano.

Os casinos portugueses são responsáveis peta criação de 3.000 empregos

diretos e mais de 15.000 indiretos. De destacar que os casinos em portugal,

adotaram um conceito que foge à mera lógica de espaço físico e adoptaram

conceitos mais multidisciptinares.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem

distribuídos petas distintas áreas, com 59%

departamento de acão social e

A Federação Equestre Portuguesa ra do cavalo dê emprego

diretamente e indiretamente a (4.000 diretos e 1.500

indiretos).

. A potítica púbtica de turismo sobremaneira das receitas Drovenientes

da atiüdade dos casi

. Há um à a.tta da ideia de que os eventos despoftrvos

deve ber um retorno equitatiyo da atiüdade do jogo.

do Jogo:

ização e a sua regulação do jogo são efectuadas peta Inspeção de

Jogos, que é um serviço integrado no Turismo de portugal l.p e pela ASAE.

. O jogo online tem sofrido grandes atteraçôes ao nívet da regulação, estando

atuatmente a Europa na charneira entre a imptementacão e a revisão da

regutamentação do jogo online.
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Existe uma enorme diversidade de sotuções tegistativas para a regulação oo
jogo onlin€, mas o ,,Loca[ Licensing Market" parece estar a prevatecer sobre

as demais soluçóes.

0s impactos derivados da demissão do Estado de fiscatizar e regutar o jogo

orline, são diversos e muito negativos. para as Finanças, por perderem não só

potenciaL de receita, como por conviverem com sítuaçôes de ilegatidade,

permitindo a queda de receitas tributadas retativamente às entidades

Iegatmente concessionadas pelo Estado.

Cerca de 10% do sector dos jogos de fortuna e azar encontra-se online- Ao

contrário do sector de mercado oÍÍline, os jogos online são transfronteiriços

por natureza.

Para a economja e para o turismo nacionais, o impacto negativo também e

muito grande, desde togo pelo peso que o sector turístjco tem na economia

portuguesa e tambem pelo peso muito significativo, das receitas do jogo dos

casinos físicos para o desenvolvimento do sector turístico e para promoção do

destìno Portugal e consequentemente para a economia nacionat.

Para o universo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é refevante ter

presente que a oferta atuatmente existente de jogo eLectrónjco,

extremamente timitado e parte do monopótio da Santa Casa da Misericórdia

de Lisboa, não corresponde àquito que são as tendências comerciais e de

confiança do jogo onlìne. para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o

rmpacto será negativo tanto quanto seja a sua expectativa de vir a assumir

uma parte da exptoração do jogo oníine no modeto de reguLação que venha a

5er assumido.

l l88
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Para os casinos físicos portugueses, independentemente do modelo que venha

a ser adotado, os impactos negativos derivados da atuat situação de

itegatidade do jogo online são muitos. E, desde togo, poderão pôr em causa os

pressupostos em que assentou o Decreto-Lei n.o 27512001, que autorizou a

prorrogação dos contratos de concessão da exploração dos jogos de fortuna ou

azar nos casinos e, designadamente, o quadro a e fixou

r a o

muito grande. Em particular

turismo.

públicas é

púbtica de

. Recorde-se que a e é responsávet por

10% do PIB e 8,2% do emprego onal e principat geradora de divisas no

âmbito do sector da

e futebol português, é grande se persistir

, porque em particutar o futebol é um dos

mercado das apostas desportiyas. Para os

desportiyo a fatta de regutação do jogo onlíne

e vêm terceiros a arrecadar receitas geradas a paÉir do [abor e

no produto que desenvotvem as competições desportivas

profissionais, sem o retorno pela livre utitização deste bem com um vator

económico associado-

. A atiüdade equina e as apostas mútuas hípicas, também ficam prejudicadas

se a regutamentação não existir. Daí que a introduçáo em portugal das

l18e
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corridas de cavatos, pode ter o eíeito acelerador de atividades
desenvotvidas no meio rurat, favorecendo o desporto equestre,

cavatos, o turismo e o emprego.

normatmente

a criação de

Soluções juridicas:

Todas estas matérias conexas, com o que poderemos qualificar como universo
do jogo, devem merecer estabitidade legisLativa e segurança jurídica. Dai
decorrer não fazer sentido precipitações nas soluções jurídicas e propostas
jurídicas a apresentar.

Faz todo o sentido que, no âmbito de um pacote político Legistativo para o

Jogo em Portugat, se aperíeiçoe tudo o que diga respeito às apostas híDicas
em Portugat.

Os modetos possíveis para a legatizaçâo dos jogos de apostas onlire em
Portugat é antes de mais relevante, que se tenham presentes, de entre outras
coisas que cada país é um caso e que com as tecnotogias de informação e
comunicação (TlC), o mundo é gtobal e vive e trabalha em rede.

O modeto aberto ou tiberat, hoje somenre seguido em Malta e pel.o Reìno
Unido (que o está a reequacionar), consiste na criação de licenças sem timjtes
de número para o jogo orline independentes da exptoÍação ofÍtíne dos
respectivos jogos, para as áreas dêsportivas à cota e para cada jogo de
casino, inctuindo o póquer e o jogo do bingo, A ser implementado em
Portugal, no atual quadro vigente, terá mais problemas do que solucões.

lleo
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O modelo semiliberal mitigado permitirá na prática aos operadores eÍstentes
passarêm a disponibilizãÍ online (isotadamente ou em parceria) 06 seus jogo6

a dinheiro, âcÍescêntando uma ticença para iìs apostas desportivas, que

deixariam de ser um exclusivo da Santâ Casa da üisericórdia de Lisboa. Com

este modelo, mantêm-se totalmente os direitos conferidos ao6 casinos e salas

de bingo e parciatmente os direitos conferidos Dor tei

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Consequentemente deverá ser criado

adjudicação de liceÍÌças para a

sobre apostãs desportivas (e ou

poctas à cota

no mercado

ÍrÌediante concurso púbtico.

. E mantém-se ainda a Sociais do Estado oíÍline e

ont'ne pela santa Casa dã Àtise de Lisboa e pÍomove-sê a extensão

contratoE de concessão de casinos eoÍ,lire d6 jogos

bingos. r*-ão operadores exclusivamente ot lÍne paÍa

podendo 06 atuais operadores, se nisso tiverem

opogitoÍes ao concurso público internacional Dara

identificadas.

ou restrito, mantém intactos 06 direitoE constituídos do6

e satas de bingo quanto aos jogos que ativamente exploEm, bem

como 6 da Santa Casa da itisericórdia de Lisboa que manteria os Jog6 Sociais

do Estado. Esta sotução impôe à Santa Casa da fiisericórdia de Lisboa a

exploração dos tipos ou formatos de apostas desportivas atualmente

disponibitizadas peto operadores il.egais no mercado, em ordem a preencher o

líe1
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quadro de oferta tegal com todas as modatidades que se apresentam atratjvas
e rentáveis.

É imprescindívet a aprovação de um pacote potítico tegisl.ativo gtobal para o
universo do jogo em portugal, tal é a complexidade das matérias que abarca,
A tributação do jogo não visa satisfazer encargos púbticos, mas anres
aprovejtar a receita de uma ãtividade regulada para a prossecução de
potíticas púbticas e determjnadas finatjdades de interesse público consígnadas
na lei, estatuindo'se, assim, um princípr'o de instrumentatidade destas verbas.
No caso dos jogos de fortuna e azar, a receita proveniente do imposto
especiat de jogo é consignada ao desenvotvimento turístico das zonas onde o
mesmo se desenvolveu (benéfico para essas regiões como compensação pero
ónus socÌal de ter ali sediado um casino,,, Dem como para o financiamento do
turismo nacionat.

Quanto à tributação das apostas, esta é feìta através do lmposto do Seto,
revertendo as receitas para a prossecução dos fins de apoio sociaL da Santa
Casa dã Misericórdia de Lisboa e para financiar atividades de promoção e
desenvolvimento do desporto.

Constata-se que existem princípjos gerats comuns aos dois sistemas oe
regutação e tributação, e que esta realidade justifica uma tei de bases do

Jogo que enquadre todos os princípios gerajs desta atividade e contenha o
regime comum a todas as tjpoLogias de jogo ou apostas. Lei de bases que seria
desenvotvida através de diptomas específicos para cada tipotogia de jogo ou
apostas, regulando os termos e condiçôes da sua exDloracão.

l1e2
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O atual quadro regutador das apostas hípicas tem de ser reüsto (data de

í992), porquanto no mesmo só poder ser autorizada a exptoração de apostas

mutuas em corridas de cavatos dentro e fora dos hipódromos (estas últimas

designadas por apostas mútuas hípicas urbanas), estando Droibida a

exploração de apostas mútuas com base nos resultados de corridas de cavatos

reatizadas no estrangeiro.

A estruturação desta atiúdade tem de ser

receitas provenientes das apostas online nas

permitir desenvotver, nomeada

construção de hipódromos e a íazer sentido,

autonomização da legalização onlìne.

Portugat, pÍecisa de um

em Portugat,

de fiscalização para o jogo

. A regutamentação do exge, ndentemente do modelo oue se

uer a lm ntar, q rnFmeios para garantir o integral cumprimento

oa

um a, deve ser implementado o controle efetivo dos

, o btoqueamento efetivo das páginas de sítios itegais e a

de medidas efetiyas e meios de controte da pubticidade.

áo da exploração à Santa Casa da ,vlisericórdia de Lisboa das aDostas

e Jogos Sociais do Estado em suporte electrónico não veio afterar os

pressupostos anteriormente enunciados, na medida em que foi concedido o

exctusivo a uma única entidade, tutelada pelo Estado.

yÌer a

sangue,

a. De entre outras coias, deve ser criãoa

l'"
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Ou seja, não existiu portanto uma abertura no mercado, nem surgiram várÍos
operadores em concorrência. O que nos permite dizer que não existe uma
verdadeìra disponibitização online daquehs apostas e a circunstância de o
respectlvo suporte electrónico não conter o atgoritmo de jogo, ou seja, a
ptataforma de acesso murticanat que utitiza o sistema informátìco da Santa
Casa da /vlisericórdia de Lisboa limlta_se a vender lotarías ou talões das
apostas, mas o jogo não está a decorrer ati. Consequentemente é um sjstema
que não tem interatividade, na medida em que o jogador pode apostar mas
não fica, de imedjato, a conhecer o resuLtado do jogo e a saber se ganhou ou
perdeu. E esta é que é a essência do jogo ontine, assentando num sistema
rnterativo entre a máquina e o jogador, que lhe permite ver em tempo real o
resuttado da sua aposta.

A sofisticação dos meios tecnotógicos que são postos ao serviço desta
atÌvidade torna mais complexo e exjgente o exercício da função de inspeção,
fiscatização e regutação.

Atualmente, em teímos de modeto de regulação, a Santa Casa da Mjsericórdia
de Lisboa, desenvotve uma ativjdade de fiscatização e acompanhamento da
sua própria atiüdade. euanto aos jogos de fortuna e azar existe uma
verdadeira atividade de fiscatìzação ..externa,, das entidades a quem está
concessionada a sua exptoracão.
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COA,IISSÃO INTERA,IINISTERIAL DE ÁCOMPANHÁMENTO DOS JOGOS DE

APOSTAS ONLTNE

. cabinete do Ministro e dos Assuntos partamentares / SEAMAAP _
Secretário de Estado Feticiano Barreiras Duarte lCoordenador);. Gabinete do Secretárjo de estado do desporto e Juventude _ Dr. JoãoBibe;

. Gabinete do Secretário de estado Adjunto do primeiro Minìsrro _ Dr.ïomás Moreno;

. cabinete do Secretário de estado da presidência do Consetho deMinistros - Dr. Francisco Azevedo e Sjl.va;

. Representantes do Ministerio da Economia - Dr. Tiago Martinho (MEE);
Dru Teresa Monteiro (SG Turismo de portugaL);

. Representante do Ministério da Sotidariedâde e Segurança Sociat. Dr.Fernando paes Afonso (Vice"provedor da SCML)

Situação atual:

A principal dificutdade que se cotoca a portugat é a presença no seu mercado
oe operadores não licenciados na sua jurisdição. Esta presença fora qo quadrojurídico vigente e, consequentemente, não monitorìzáver. peras entidadeoficiais, compromete não só a atividadê dos operadores tícltos berÍì como arÌgorosa aval.iação do verdâdeiro votume de mercado de Jogo Onune emPortugal, situação fundâmentat pãra a devida regularizâção fiscât e respectivâ
redistribuição de verbâs.

O direito de explorar Jogos de Fortuna e Azâr a dinheiro está reservado aoEstado. Este.atribuiu a exploÍação dos Jogos de Lotaria e apostas wrfrtuas àSanta Casa da Misericórdiâ de Lisboa (SCML), bem como a exptãraçao dosjogos de Casino e Bingo a um conjunto dê entidades privadas, em regime decontrato de concessão, após concurso púbtico pal"a o efeito.

Atualmente, apenas a SCML detém a autorização para exptorar em tinha os
Jogos que the estão atribuídos , os denominados jogos sociais do estado.
Qualquer_outro operador que não um destes, ru*o q.L ticenciaào noutro rtvtda.EU, não tem autorização para comerciatjzar jogos a dinheiro, ontine ouofftine, em portugal.
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Estimativas da dimensão do jogo em portugal:

Há uma estimatjva para o caso português no âmbjto de um Grupo de TÍabatho
Ministeriat constituído no finat de 2010 para a avaljação de potíticas sobre o Jogo Em
tinha em Portugat. De acordo com os jndjcadores que o grupo de trabaLho conseguiu
reunjrr, o volume do mercado de apostas desportivas não licenciadas no Ínercaoo
nacionaL, seria de cerca de 600 mithões de euros.

EnquadÍamento legal

Em Portugal vigora o princípio da proibiçáo geraL da exploração do Jogo fora do
quadro acima descrito. A ntvel euíopeu, este regime foi objectô de aprecìação peLo
lnbunaL de Justiça da União Europeja (processo C-42l07) - em sede de oedido de
decisão prejudjciat suscitada por um tribunal naciona[ - em paÍticular no que respeita
a conformidade, face aos artigos 41.., 49." e 5ó.. do Tratado CE, da tegislação
nacronat que reserva para um determinado organjsmo (SCML) o direito de exptorar,
em regime de exclusivo, para todo o território nacjonal, jogos de fortuna ou azar,
lotarias e apostas, consideranclo jnfracçáo a promoção, órgãnização, expLoraçào e
angariação, inctusive peta Intemet, de apostas mútuas sobre eventos deiporttvos e
proibindo uma empresa que exerce a atjvidade de exploração de apostas mútuas e
totarias por via electrónjca, com sede noutro Estado Membro, de promover, organizar
e exptoraÍ essas apostas mútuas e Lotarjas pela Internet e cotocaí à disposição dos
vencedores o vator dos prémios.

O TribunaL de Justiça concluiu peta conformidade da projbicão com o ordenamento
comunitaho. íeconhecendo, pois, a justificação do referjdo regime de exctustvo.

Os operadores não licenciados em portugaL invocam a sua capacìdade de oDeradores
já estabelecjdos e ticenciados noutros Estados-Membros da LJE (sobretudo Matta e
Reino Unido) para prestarem e promoverem 05 seus serviços e produtos em portugal,
ategando, portanto, a tiberdade de prestação de servjços assegurada peLo Tratado
sobíe o Funcionamento da União Europeia.

Publicidade e coimas

Em Portugal é pÍoibida a pubticidade e o patrocínio aos jogos de fortuna ou azar,
incluindo os jogos em Linha, com exceção dos jogos sociais do Estado - os que sào
organizados e exploÍados em regime de direjto exclusivo peta SCML (art.2Í." do
Código de Pubticidade, Decreto-Lej n. .330/90, 23 de Outubro).

rEPI-L e LPFP, Ligas Porruguesa e Europcia de Fureboì IÌofissionaÌ
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os probtemas que se verificam com as comunicaçôês comerciais estão rctacionadoscom. a publicidade e o patrocínio de operadores não ticenciados, ;tividadessancionadas peta legistação portuguesa com o pagamento de uma coima.

O que é preciso resolver?

ki._:T9 
ji reíerido-anteriormente, o facto_ de estes operadores atuarem de forma

:i:.::g-!l1i'991."T 
porrusar produz uma dificutdade óÉvia ÃJ'.ãpìüïi.ìrpor.o,ongìnDando a-diminuição nas receitas para entidades de sotidiriealàËiJciaì,, .urturuf

Por outro [ado,. não retribuem à socied-ade o que esta lhes entrega, apticando altaspercentagens das. receitas (801ü a 95%) para prémios esti.ufuiãã ï"iüopu.,a _contranamente-à Scrnl que distribui todos os seus resultaaos fiqu-iãos aì Àãì 
"uuru,

e que arrecada imposto sobre o preço oas apostas.

,,, em primeira anátise, ponderar sobre se deverá ou não optar_se pela integraçao dasempresas de apostas desportivas Online no quaaro lurídico naciãil;* 
*.'

,, em caso de resposta afiÍmativa à primeiÍa questão, apurar qual o regime juridicomais adequado para enquadrar tal via.
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17.2 ANEXO tl - Proposto de onteproiecto de diploma para modelo aberto

ou liberal

capítuto | - Objeto e âmbito

Capituto ll - Disposições gerais

Capítuto lll - Regime de exptoração do6 jogos e

capítuto lV - Entidades exploradoras e regutação

Capítuto V - Exptoração do Jogo a

Secção | - Sítios e registos de

secção ll - Transações paía o

secção lll - Controto

Secção lV - Control.o

Secção V - Inspeção

Capítuto Vt -

e de afetação de receitiìs

sancionatório

çoes finais e transitórias

apostas

líee

capi
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Ârtigo 1.o

obJêto

o presènte dìploma rem por objecto regutar a erploraçào oos logG de fonuna ouãzar e apostas, quando praticados à distância atrarés de slportes eletrónicos,
informáticos, retehátjcôs e interâtivos jnstatados em ponugar, nõ quaÈ os meiospfesenc'ais rêm um carácter acesório, adiãnte designãdos por togos ê apdtas on.
tìnê, e a sud nodalidads afins, tendo èm ürta garantir a seguÍança e ordêmpública, combârer a fraldê e o branqueômento de capiraÈ, prwedr
componamentos e práticas aditivd, protegêr os dì.retos d6 nenores è 6segurar a

arttSo 2.q
Ãmbito

I . ,óó atìüdades de jogo jnctuídas no âmbito do presente dìploma são
a) os jogos ou ãpoÍas en que são apostadõ quanras em
resLltados tutlc ê jncertos, athejc aos participant* e Lulos gann6
aa pencia do Jogador ms apenas da sortej
b) os jogos cuja explôração esteja autorìuada em cas,nos e o jogo do bingo,
oessnadG pôr jogos dè forruna ôu àer:
c) 0s josos de Ded,o.
2 . sem prejuizo do dÈposto no núnero anterior, os concuB6 de apostâs mLtuas
regulãdos pelo Deoero-Lêi n.o 84/35, dè 28 de harço, na sua atual redação, bemcorc a dhciplina nümatüa da explorãção, em supone etectrónico, dos jogos sociais
do Estado constante do D<reto,Lei n.o 23212003, de I de novembro, mamém omesmo regime de eÌptorãção exctusiva parâ todo o território nacional concedido àSanta Casa dã À,1Èericórdia dê Lisboa.
3 rs entidades exptoradoras de jogos ê apostd derinìdas no preente diptomê,
conroeram{e obrigadas ôÕ cumphmento dG dserês consrants dã Lej n. 2512003,

roo



de 5 de Junho, na sua rêdação atúat, detendo a qualidade de
os efeitos preünôs no citado djptoha.
4 ' o regime stabelecido no pr-èsente diploma apüca{e

GOVERNO DE
PORTUGAI

sobre d atiüdãdes do Jogo ou ãpostas Égutãdas p
aos membros do Gdemo .esponsáveis peló área

Parã eteitd de aphcação do presente

sobrc r€sultados futuros e
dependem da destreza do j

'!oso ou aposrã,, a àhüd arriscam valores monetiáÍios

05 Prémios àtÍibuidG em din

resulõmentaçãqde\bdã modalid

ou íundamentãlmentê na sorte, sëndo
coin vôlor económlco e deremmadG em

na sone, designâdamente

Íunçáo d6 vàlores arrisca tros fatores preüamenre firâdos na

é contìnsente por assentar
os p.eüstos na Portarja nó

217 2

fint do jogo dê fonund ou aÈr", as que corstêm em
is oferecidas ao público, mediante aúorjzação, en que a
.side conjhtamentê nâ sorre e pericia do josador, ou somente

.a sone, e que atrjbuêm cofro prémio, djnheiro ou bens con valor €conómico,
incluindo õ riÍõ, tombotas, $rtej6, concursos pubLicitán6, concuE6 de
conhdmentG e pósarempos;
dl "Áposta à cot.', aquetú em què o apGtadorjoga co.tra um orsanizador de
apostas, sobre o rêsultado de um evento desportì.vo ou outrc, con base numa cota ou

ro'



parcela de klores, mediante acordo èntre orgãnizador ê aposrador, por adesãodeste, ou com base nuha cota convencionalj
e) Áposta hútua," aquetas em que todos os valores apGtadc são totalìzados
nun montante comlm, sèndo uma percentôgem dêsse valor reseryada a prémios e

ra o organjador das apostas e parâ os beneficìárjos

Í, Áposrâ dêsportiva". aqLêtàs en qre se lazem orognortjcos soore o re\Llrddo
oe ur ôü varior evelros despoErvo., Inc.uroos nun p.o8rãÍc previaôê.!e
estãbelecido pela entidãde oÌganìzadora, ou sobrê resuuados de atiúdades
desponivas q!€ fôçam pane ou se desenvotÉm no ambúo de tais èvenros ou

g) Áposta hiptcà', as quesão realizadd com base nos.esutradG de corridôs decavalos, quatqlerqleseja a modatidãde adotadã;
h) 

."Lotaria", 
a ativjdade de jôgo que pasa prémios nos cõos em q!€ o número,

a combinação de númetus ôu os sinajs jnscritos no bjll,cc o! no seu equivalenre
eGÍonjco em pose do josadoÍ coincidem, no rodo ou eh pâne, com o resúlrado deum soneìo que ocoía na dãtà m-Êncionada nos bithêres, sera qual tor a ,orma departicipação ou o suporre, tradìcionat, inforfrárico ou inrerâtivo:
i) "JoSos dè Dsdid", aquetes quê são oterecidos ãtravés de mëìos da.omunicação sociat, nomeadamente, de canôìs de teleúsáo, estações de rádio eimprensa escrita, coh recuBo a relemóveÈ ou aÍavés aê süos na ,nrer,er, comreaLi2açáo de aposras, 5ortei6, concuBos, pa$ateõpos jnterativos e ouÍos que,
peLas suõs !ãràcteinicas. inregren è oeÍn(áo €gal dos Jogos ou apo\tas de Íortunâ
ou dd, irctuindo os que atnbuah aleãtoriamente prémr6 em dinheiro, qualquer
que sèja a foroa de partjcipaçào do público;
J) Jolo por heios êtet.ónicos, informáricor, têtêmáticos é Interativor,,,
aquels em qre são urìtizadG qlaìsquer mecânÈmos, insraração, -"quipamênto ousistema que permita produir, armazenar o! Íànsmnìr o*umentos, dãdos emfomaçõs, indujndo quÈquer redes de comunicações ôherrâs ou .estrìras comotel.q3ão. Drerne., teleÍonia Í.,a ou Tovet, o_ qud6que,oLrras, ou djnoacomunicação interãtiva, sejà em tempo .êal ou diíerido;

pnr+mil
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t) "Explorôdor de jqos ê aposta, dirponihitiza.tos por mêio, elêtróoi@s ou
entidadê èìploÍadora", enridade autorjzada, nos temos esrabelecjdG no prsente
diploma, a explorar jog6 e apostõ disponibilizados por meios etetróni.6;
m) "Reêfta brútâ,, o hortantè apurado ap6 a dedução ao vator totat dú
ap6tõ rêatizada do quanrjtàtivo arribúido em prémj6 a6 josãdores;
n) "ForneedÕr do séryiço internêt!,, qualquer eiridadê, públiG ou privada,
que dnponibilìze uma ìnriaesttutura e/ou oíercça seMçc de comlqiqaçóes ãÍavés
de um sistemã rnfomãtico quê Drdeda á gesrão e do üaratr
prcveniente do josâdor, ou oLtrà enridadeq€ úare ouarmdÊ

''sitio oú ririo êtêrÌónico", o conjuiro

em nome e por conta dê outrem

êletónr.a, õ parts envotüdàs êstejam d

envotvidõ não repudiam o fact
ace$o a deteminada informação ou
deteminôdo d(umento.

CIPíÌULo II

eid&ue lhes pemiram nào

âcsíveis unive^ã lmen re ãt ràves do prcr$olo htp
p) "Não repúdio , à Baiãnrià de qiÈndi! pHfÉ6o ., t,"n.ç;o

, ou *la, qualsquer panës
empo 6p*ific6, doÍeu o

gmunlcação ou rransação ëletrónica de

Regras dõr Jogos ê apostas

lesaLmentè deinidas pôra a prárica e desenvotúnenro de jog6 de íorrunà ê uar
explorâdos en casinos, paÊ o jogo do bingo e às condiçõe gerais de exproraçáo
dëfiddas para os jogos e apostas cujo dneib de exploraçao roj concedido à santa
Cóa da MÈeÍicórdia de Lisboa.

r,,
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a) Âos nenorês e aos declãrados ìncapa2e5 lesãt

2-0desenvolümentoe

modiíicação dos existentes
por porranà do membro do
3 Quatquer modalidade

4 . A .egu(amentação dwe, em função da naturea do jogo ou aposra, estãbeLecer osreq$rts que permitam wtar o ac€5so ã menores e incãpazes ermpedr a utilizaçáo
bjetos que ãtentem, dÍetâ ou ÌndÍeramenrê, contraa dignidadê das pesoõ e 6 direjros e tiberdades rundamenlaE ou quãrqler forma dedÈcriminação, que incitem àüolênciaou à piár,ca de atiúdàdes jlicitas.

arflgo 6.o

proiòições objetiv.s € suôrêtjvôs
1 É proibida a prárica de arivjdades de jogo ou apoÍa e â exploraçâo dos jogos detortuna o! azar e êpostãs, quando prãtjcêdos à distrincia através de súpoÌtes
eretron'cos, informáticG, telemático e ihrerativos lnstaEdos en portugai de jogo
o! apostas sem que estejan enquadrados e aprovados no âhbìto do q!ôdro tegal eregulômefràr prevÈto no presênte diptoma.
2 . É proibida todâ a atividade retacionâda com a orgãnização, exploraçáo eaesenvotqmento dejogos ou apostas reguGdos peLo presenre dip(oma que, pela suanaturea ou em razão do objeto dos mesm6:
a) Atentem da dignidade das pesoas, do dÍeito à honra, à inínidade e àimagem, ou conÍâ quatquer ourro dÍeirô reconhecido constjtucìonalmentè,
b) Envolvôh a práiica de crimes ou inf.açôes administrarrvds;
c) 

_ 
incidàm$bre acomecifrentos oL ãtos projbidos pela lesirlação efr ügor.

3 
, 
Lfr termos sJbjerivos. e p|oiboa d pa.tkiDarao -os logos ou apoíãs regllados

à práticà de novas modâlidades de jogo ou ap6ra ou ô
só podem ocorer após a ãüovação das resperivas regrõ
Gove.no da tüteta respetiya.
ou tìpo de joeo ou aposra não prevjsto legalmente é

oujldiodLmênte, nos termos da

b) Àquetes que voluntárja ou judiciaLmenrê estejam interditados de acedër ao

| ',*



c) A6 acionistõ, proprietários € trabôthadores da concêssionárja;
d) À6 desportista, rrejnâdores, juízes, áóitros e outc pârticipanr€s dnetos
nos aconreclhenrG ou ariüdades desportjvó sobre 6 quajs * reauza a âDosta. bem
com õ peseó que d<idam sobre os kuEos intërpGtos d6 mesmos, bem como

e, Âos corpos dirigenres das enridades desponivas panicipantes ou

GOVIRNO DE
PORTUGAI

ï;ï:r.ï
4 É

organiadoÊs do èvenìo ou atiúdade desportjva sôbre o qual se
Í) Â6 nembros da entidãde Êguladora do jogo;
g) Â quaisqle. outrôs pe$oas relativâmeite às quais sta*ce. tal

*f
Publicidadè, patrocinio e outras

term6 a estabetecer em1 . A publicidadè aos josot e

stupos de d3co eçliütêsiôndo

2 sem prejúzo do dispose no númerJ eÍior, a5 comunicaçôes e divulsãção de
jog6 e apGras drye qlRlFô deìhà íoha sdalmenre ,esponsdvel,
resp€itando, nomeadãmenre, I das chanças e jovens, bem como oLrr6

eqlireciôndo Espero lúdico dd ariüdadê do joso e náo asperos

3 No qua?_q!9,?ësJlà@ção de5tã maiêria. dëvëm ser Arãber&d6 tim,Ls
mïpEEÍerqKldIiÈ@d6 exptorãdoras Dortadoràs de licençd á oublicidãde e
orlrSoqê dqlEàção e promoção do\ jogos ê dpostas.

a à publicjdàde, quàlquer quê 5ejõ o suporte publ.ctariú

concesonãda, nos temos do presêntê diplona.

5 A prolbição paista no núnero antenor é exteníva a quem, por qualquer mêìo.
inclúindo os parrcílios, divutg@ ao púbtico, coh fins promocioiaÈ ou pubticftáriG,
sític eletónico, de jogo ou aposras on-tine exptoradG por entidades .ão
concsionaoas nos temos do presente diploma.

r*
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6 o dispGro nos núheros
erproraçáo dos jogos de Íortuna

Concè$áo

r a conce$ão da exploração de jogos e
mediante a atnhúçâo a pe$os coletjvas

empresas conc6ionárias da

ardgo8.o

Rsponr.bflid.dê civil em hatériã do àtividãde publtcìíiria
os munci&tes, os proísionôis, as agências de publiodade e quaìsq!ër oLtrõ
entidades que exerçàm a atjúdade pubtìcitáriâ, befi coho os nüLôrs d6 suportespubücitárìs o os resperivs entjdades expto.adoras, rspondeh .iül eeudôrilmste, rcs temc do Código dã puhti.idadê, peta pubLicidade ou qualq!êr
outrã foha de promoçâo de jos6 ou apostas on-line em sitios eletrónicos iào
lÍcerciadG de acordo com o estabelecido no pr*ntê diptona.

Ârtjgo 9.!

Direito dê ëxploraç5o
sem prejuizo dc dÍeitos legàis e convatuais detidos pelâ 5ãnta Casa da Miserjcôrdiô
de Lisboa, ô direito de explorãr jogos e apostas disponibili2ados em supones
êrettunicos, infomárice, telenáric6 e jnteratjvos é reservado ao Esrado e só pode
ser qerido por oLtrõ enridads nos temos esrabelecidos no pBenre djploma,

cÀPtÌuLO l
Regìme dè qrpto.açao dos io!6 e âpoltás

âpo5t6 obleto do presente diptohà é feita

r*
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2 - 9t !úden w d6tin.gd6 dê ma Licença $ p*oâ5 coleríõ @m sede
ertatútária, adnÍdstrãção centÊt o! 5ede emp|sri.t nm Estndo-mmbrc da união
Eurcpeia ou num Étado signâúrio do Àcodo sobÉ o Bpaço Ecoúmi@ turcpeu.
3 o prdo de colGúo pode !ê. prorcgado, por unã úiic. E, pelo nembro do
GNho dã tltela esDetiE, . pedido fun&memado &3 entidades qptoradorõ qe
tenham cunprldo õ sus obrigaçõ6, 6tab€Lecmdo.F õ condjçõè da prcrogação
no despacho q(E a aútoria.

4 O pêdido a q@ * Éfere o númerc ànterjor d*
diõ antês do tmo do p.@ da concsão_

5 - A pbnogação só podeií corer aDós o decuBo

eguhr en diptomá próprio, e d apoit6

r abnnge o póquer a dinhêire ê 6 tomi6 de

hipi6 é règúladâ em dipbna pnáprio.

cw*5ão, s€ndo qe em c.so arlm o4tu d
têço do pra de conc*ão inicià1. | .-

1 - Á atribulção da cdf,6ão de jog6 e ap6ta5 objero do precnre diploma é
efêt@da mêdiante @ncuM público, ms t€mo,6t !èle<jd6 na parte I do Codigo
dor Cotrâtor Públjc6, .pr@adc peLo Oe.rêro,Lei í. 18/2OOs, de 29 de Janêtre, cm
as ep<ifiddads pRjst6 na oenre !ei.

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

l2o7



2 O membro do Gwerno dã turela Èspetìva tem competência para a decjsão
conlratarj de adjudi.ar as p.opostas e a outorga de conlraros dê conce$âo
ãmbito dós concuBos reíeridos nô número ânterior.

I Pode seÍ delegada na enridade de íÈcatìação, côntrolo e resuhção dâ âtiüdade
de jogo e aposta, a competência para a pÍárica de rod6 us aenaE aÌos nece$ános
no âmbjto do procedihenro concuBal de formação do .onrrãro.

F&{iü3ii

Ârtigo l!..

thpedimènto3

1 . sen prejuizo dos demais impedr.nentos constantes do cod,go dos Conrratos
Públicos, não podem constitúFse como @nce$ìonáris o! dete.roras de Licençaspan a exploração de jogs e àpoÍas no âmbito dô presênte diplomà, as pesoas
colectivas que hajam sido condenadâs por iníracções preúsras na lesislôção qle
regula os jogos e apostasj por crimes contra o patrinónio ou contra dÍeitospaÍimoniais, fraúde Íjscal, fahìticôção, branqueamento oe capÌtau, cotrupção ou

2 . Não podem consdrli.-se como conc6ionárias ou derenroras de Lcenças pàra a
exploGção de jog6 e npoÍãs no ãmbito do presente diploma, as pessoas coLectìvas
cuj6 ôrgáos sociais integrem em Íunçoes de administrôção ou de controlo, individuosque tenham sido cofdenados com pena de prisào supenor a 1 ano, por Íìme doloso,
ou pela prátlca dôs cnmes preústG na legislação qle reguLa os 1096 e aposras,

r .No pr@ de 10 djôs conrado da
entidadë exploradora deve prstar
iiscalizàção, conÍolo e regutação.

decìsào de adjudicação, ã
entidade com funç@s dê

r*
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2 - Â èuÉo é p6tôdá por dêpóGito m dinheirc @ mêdianre gúdria banoiria oú
sêgure 6ução aclonráv€is à primêirâ solicitiçâo.

3 - Â @ução r6pondê peto cumprimênro das obdgaçõ$ Legai! ê contratu.is do
@ncessionário, peto palamnto d6 sald6 dd contas @rrent€, do6 joeadoÍês, pêlos
préni6 náo pag6 ê pelú saiçós pecuniáÍiâs por que Etãm Èponlaves s

fls@Lizaçáo, cdrroLo e Íegúaçáo, *rl)É qué
iniclãrem a qplôação no pta ètabetlid-

5 . Ás cauço* são hrêgatthre perdidõ a f

.firponham dê préüâ .utoriação do nhb

a c.ução .oíêspondê a

CAPÍTULO IV

tldàds êrgtor.dors ê regutôçáo

. - As @uçõ€r q@ 5ejam úitiadõ dsem
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2 - Quando circunstâncias excepcjonais o justifiquem, o membro do coverno da
tuteta pode autorizar ou determinar a redução do horário ou a suspensão temporária
da exptoracão.

AÍtigo í 7.o

Oirêitos e deverês das entidades exploradoras

1 As entidades exploradoras têm direito a desenvolver a ativjdade de exptoraçao de
logo e aposta, de acordo com os direitos e obrjgaçóes resultantes da lei e do contrato
de concessão.

2 - As entidades exploradoras obrigam_se ainda a:

a) Pagar as quantias fixadas para o exercício da atividade concessionada;
b) Assegurar a integridade e segurança dos jogos e apostas, garantindo a
transparência nas regras de participaçáo e no cátcuto dos prémios;

c) Assegurar a segurança dos dados dos jogadores;

d) Adequar a oferta à procura;

e) Designar um gestor responsável peu expLoração,
relação com a entidade de fiscatizaçáo, controto
prestando toda a informação necessária;

f) Assegurar a exata escrituração
cumpnmento das leis vigentes quanto a
de íìnanciamento do terrorismo;

a quem a compete asseguÍar a
e regutação, nomeadamente,

da contabitidade especiaL do jogo e o
prevenção do branqueamento de capitais e

g) Desenvolver mecanismos que jmpeçam os grupos socialmente vulneráveis ao Jogo
e às apostas de se registar no sítio etetrónico;

h) Reduzir quatquer risco de potenciar dano para a sociedade, incluindo a
cotaboração na tuta contra o jogo itegat e as atividades itícitas associadas,

l21o
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Artigo 19..

Trabalhadores

1 - Os trabalhadores e colaboradores das entidades exp{oradoras que prestem
serviços direta ou indiretamente associados à oferta dos jogos e apostas objeto do
presente diptoma obrigam-se a cumprir e fazer cumprir as disposições tegais e
regulamentares aplicáveis, guardar sigilo da iníormação a que tenham acesso e que
mereça tal salvaguarda e prestar toda a colaboração às enti
regutadoras.

2 - sem prejuízo das demais obrigações tegais e Íeg
trabathadores e colaboradores das entidades
quatquer fase do processo de exploração e jogo e

Tomar parte no jogo, diretamente

Fazer empréstimos aos jogad

c) Ter pãrticipação, direta o Jogo.

lação

a)

b)

no presente diploma compete ao serviço
o de Portugal, 1.P., que assume as funções de

e reguladora. (ou por entidade regutadora que
efeito)

suas atribuições,competências e prerrogativas de autoridade é

d e l

enti

2 - A

feita por próprio.
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CAPITULO V

Explorâção do jogo

Secção I

Sítjos e registos de jogadores

Artigo 20.o

Estruturação dos sítios

1 As entidades exptoradoras estão obrigadas a instarar um sítio na internet com
nome do respetivo domínio, subordjnado à identificação ..pt. para
desenvotvimento e comerciatização através da internet das ativjdades de Jogo

o

o

aposta previstas no presente diDtoma.

2 - As entidades exptoradoras obrigam_se a, prevjamente ao início da exptoração,
eta'orar um projeto de estruturação do sítio, que integrando as methores práticas
em rermos de arquitetura de soítwâre e tecnotogia, assegure, designadamente, os
seguintes elementos:

a) A arquitetura e memória descritiva do suporte técnico, hardware e soÍtware.
onde se atojem e por onde venham a correr os Jogos e apostas;

b) Os tipos e números de jogos e apostas disponibilizados;

c) As características dos jogos e apostas;

d) A disponibilização no sítio etetrónico de
jogador e de inibição para os jogadores excluído5
sítio etetrónico;

mecantsmos de autoexcLusão do
de se poderem vottar a registar no

e) Os timites de aposta, bem como a existência de mecanismos que permlram aojogador impor autotimites na aposta eÍetuada;

í) A temporização do jogo ou da aposta nos casos em que seja apticávet;
g) Os meios de pagamento e o modo de djstribuição dos prémios:

h) Os contÍolos de segurança da informação propostos, de forma a assegurar a
segurança do sítio da internet e dos seus oaoos.

l l  t )
I
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3 - Os termos da obrigâção referida no número 2 do presente artigo serão objeto de
regutamentação compl€mentar.

4 - O acesso ao sítio eletrónico do6 jog6 e apostas deve ser canalizado através de
uma infraestrutura atojada em território nacionat, com o objetivo de facilitaÍ o
controlo, auditoria e supervisão do sistema de jogo, cujas especificações são
definidas em diptoma regulamentar.

5 - Independentemente de o acesso se efetuar através do co ou de
qualquer outro meio, nomeadãmente, apticativo ou di 5er
sempre direcionado para a infraestrutura referida no nú
garantir a integridade, confidençialidade e di
e armazenada.

1 - A5 entidades exDloradoras ob que o pÍocedimento de registo da
identidade dos jogadoÍes

do número do cartão de
, o nome completo do jogador,

o número de identificação fiscat, o
número IBAN da debitados os pagamentos e creditados os

de residência.prémios, a

do6 jogadores petas entidades exploradoras só
titutar tiver dado, de íorma inequívoca, o seu

3 - S ó m regìsto por jogador, sendo atribuído a cada jogador registado
para acesso ao sítio eletrónico.

4 - As entidades exptoradoras obrigam-se ainda a imptementar nos módutoE de
criação dos registos de jogadoÍes, as ferramentas necessáÍias para veriÍicação da
veracidade da informação inserida e para garantia do estabetecido no número
anterior.

5 -Podem ser criados registos com perfit de convidado de modo a permitir aos
jogadores úitizar o sítio e jogar ou apostar sem recurso a dinheiro.

I

uma sen
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6 - As entidades exptoradoras obrjgam-se a garantir o acesso dos jogadores aos
registos dos seus dados pessoais.

^rtigo 22.o

Deveres dos fornecedores de sêrviços de internet
í Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres tegais e regufamentares
relativos ao exercício da sua atividade, os fornecedores de serviços de rnrernet
obrigam-se a fittrar os acessos aos sítios, em vista ao seu barramento sempre que
ocorram a oferta e prática de jogos e apostas não autorizados, nos termos a definir
em dipLoma regutamentar, assegurando iguatmente um acesso ágir aos seus
servidores por parte das autoridades competentes para efeitos de sancionamento
penal e contraordenacionat.

2 - As obrigaçôes constantes do número anterior abarcam igualmente o barramento
de sítios sob sua administração sempre que esÌes recebam ou dirijam conteúdos e
tráfego para outros sítios em violação das disposições do presente diDtoma.

p sawuaii

Secçáo ll

Transações para o jogo

Artigo 23.o

Contas correntes

1 - Ássociada ao regìsto do jogador é criada uma conta
todas as transações reatizadas.

coÍrente por onde correm

2 - A abertura de uma conta de jogador só pode efetivar_se por iniciativa expressa do
seu títular, sendo proibidos todos os processos automaticos.

3 - As contas correntes são exclusivamente creditadas ou reforçadas por inicjativa
dos jogadores ou com os ganhos e perdas decorrentes do jogo reatizado.

|l214
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4 - Os sítios criados ao abrigo do presente diptoma devem dispor de ferramemas que
permitam a transferência do saldo da conta corrente do jogador para a sua conÉ
bancária.

5 - Para os efeitos previstos nos números anteriores as entidades exDtoradoras
obrigam-se a garantir que nas operações Íeatizadas se identiíique de forma
inequívoca a origem das transaçôes, nomeadamente, quanto ao titular e à entidade
pagaõora.

6 - As entidades exploradoÍas devem criar mecanismos que
contas anónimas ou em nome de terceiros. è;.

Arti€ 24.'

oe

Controlo

1 - As contas correntes dos jogado

em território nacionat, devendo
canatizados e processados para es-sa i ura.

2 - As entidades exptoraÌEiiÈ*-devem
procedimentos e medidas tecÈbtóÀÉqde forma
parte dos dif ìnte

propriedade

num servidor locatizado

respetivos registos serem

rar a existência de processos,

a eütaÍ a negação dos atos por

de jogo, de forma a garantir ano processo

praticados.

Secção lll

Controlo técnico

AÍtigo 25..

Controlo técnico

1 - Ás entidades exptoradoras estáo obrigadas a:

a) Armazenar os dados relacionados com as operações de jogo;

b) CotocaÍ toda sua infraestrutura de servidores em território nacionau
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c) certificar a integridade dos seus sistemas informáticos, a levar a caDo Dor
entidade certificadora aprovada nos termos da tegislação apticávet;

d) Dispor de um portat de registo que contenha as informações necessárias sobre
as transações, de modo a gârantir a existência de um fluxo permanenre oe
informação , de forma segura, entre as entidades exploradoras e a entìdade
fiscatizadora e regutadora;

e) submêter periodicamente a um servidor de arquivo dedicado os oaoos
retativos às ope.açôes de jogo;

f) Dispor de mecanismos que permitam a gravação completa dos dados do jogo
que possam ser disponibitizadas à entidade de fiscaLização, cootroto e regulação, de
motde a permitir a reatização de testes de verificação, bem como o controto de
situaçôes de fraude por parte dos jogadores, padrões de apostas suspeitas, operações
monetárias suspeitas, padrões de jogo computsivo;

2 - As entidades exploradoras devem assegurar processos e mecanismos de gestão
que garantam a integridade, confidenciatidade e disponibitidade da inÍormaçao
processada e armazenada.

3 Os termos e modo de cumprimento das obrigaçôes enunciadas nos números
anteriores são definidos em diptoma regutamentar.

Secção tV

Controlo contabilístico e financeiro

ArtÌgo 26.o

Controlo contabilístico e financeiro

1 - as entidades exproradoras obrigam-se a dispor de contabilidade analítica
organizada de modo a que seja autonomizado um centro de custos por onde corram
excLusivamente as verbas resuttantes da exptoração dos jogos e apostas regulados no
presente diploma,

1216



GOVERNO DE
PORTUGAI

2 As verbas resuttantes da expl.oração dos jogos e apostos regulados no presenle
diptoma devem ser depositadas em contas bancárias autónomas, titutadas Deras
entidades exptoradoras, e de institúções bancárias abarcadas peta regutação
bancária nacional e euroDeia.

3 - Os termos e modo de cumprimentos das obrigações enunciadas nos números
anteriores são definidos em diptoma regulamentar.

Artig' 27..

Controlo de pagamentos

1 - Os pagamentos têm de ser efetuados atra de serviços de
pagamento que detenha a sua em território
naciona[.

2 - As instituições
pagamento, estão
tegistação apticávet.

oe pagamento

sujeitas à Portugat, nos

Atiüdade inspetiva

e execuÌarserviços de

termos da

ão e a prática de jogos e apostas on-tine preüstos no presente diptoma,
à Inspeção tutelar do Estado, exercida peto Serviço de Inspeção de

1  A e x

ficam s

Jogos do Instituto do Turismo de portugat, 1.p..

2 - sem prejuízo das competências específicas atribuídas por lei a outras entidades e
com observância da tegislação substantiva e processual apticáyet, a competência
fiscatizadora do Serviço de Inspeção de Jogos abrange a instrução dos processos e a
apreciação das contra-ordenações preüstas e punidas ao abrigo do pÍesente diptoma.

Artigo 28.'
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Artìgo 29.o

Fiscalização, controlo e regulação

1 - Sempre que a entidade de fiscatização, controto e regul.ação detetar um sttto na
internet abrangido peto presente diptoma ê não ticenciado, que disponibilize togos e
apostas on-line, notifica a entidade expLoradora para no prazo de g dias termjnar o
servrço e removeí o sjtio da internet.

2 - caso a notificação não seja acatada, a referida entidade de fiscatização controto
e regutação promove junto dos fornecedoÍes de serviços jnternet o barramento do
acesso aos sítios não licenciados e participa ao tribunaf competente a jnfraçào, renoo
em usta a condenação da entidade exploradora e a ordem de remoção do respeuvo
conteúdo dos motores de busca por parte da entidade com competência para o
efeito.

3 - A entidade de fiscaLìzação, controto e regutação deve iguatmente coordenar com
as entidades bancárias a jnibição de quaisquer movimentações bancárias com a
entidade expLoradora prevaricadora, em termos a Íegutar em diptoma reguiamentar
autónomo.

u",o,o" jjïÏo.o,o,oo,

í O jogo a crédito é jnterdito.

2 - Está proibido a qualquer concessionário, aos seus mandatários ou trabathadores
conceder empréstimos aos jogadores ou disponibitizar por meios etetrónicos, direta
ou indiretamente, dispositivos que permitam aos jogadorês concederem empréstimos
entre si.

3 - O sítio do concessionário não pode conrer nenhum menção ou pubtjcidade a favor
de uma empresa que disponibil.ize empréstimos aos jogadores ou permtË
empréstimos entre eles, nem permitir quatquer figação para o sítio de tais empresas.

1218
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Secção Vl

Jogo responsável

AÉigo 3í. '

Jogo responsável

Compete à entidade de fiscalização, controto e
uma potitica de jogo responsável:

a) Monitorizar o volume de jogo, avatiar
decorrentes da abertura ao jogo e apostaãpn-tine;

Ë .i-

b) Promover a reatização de estudosl
aditivos e propor a adoção medidas de

c) Patrocinaranuatmente iativas
responsável e duas operaçôes p
em diploma regutamentar.

regutação no

car comportamentos
rSSUaSOras;

sensibitização para o jogo

oa mesmanatureza, em termos a definir

Artigo 32."

aos jogadores

atrÈuÍüos nos termos do presente diploma devem facuttar ao
sessão, informação sobre os valores mínimos e máximos de

rido de jogo, bem como informação sobre como aceder aos
is e atertas contra as práticas excessiyas de jogos e apostas, sobre

e confidencialidade, assim como, sobre linhas teteíónicas de aDoio a
probtemas de dependência e adição.

r"
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