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Antigo33"o
Limnites
de jogo e autoexelusão
os sítioseletrónicoseoneessionados
ao abrigodo presentedipl,omadevemconter
mecanismos
de autoexctusão
que permitamao jogadorimpedir o seu acesso
aos
jogose apostaspor períodos
difereneiaelos,
limitaro tempode permanêneia
em jogo
e o númeroe vatordasapostas
a reatizar.

Artigo34.o
Inibiçãode aeesso
1 - eompeteà entidadede fiscatização,
eontroloe regutação,em respeitopetas
regrasde proteçãodosdadospessoais,
a organização
de um regÌstode cidadãos
com
inibiçãode aeessoe eontendoa indicaçãodo período
de inibição,permitindoa sua
vatidação
semprequese apreselntem
pararegistoem qualquersítioetetrónico.
2 - o ato de vatidaçãoé eomunicadoem ternpo reat
à entidadeexploradora,
permitindoou reeusaRdo
de m<ldoautomáticoo acessodo jogadorà práticade jogos
e apostas.

EAPíTULO
VI
Ganantias
e eontrapartídas
Seeção!
Jogose apostas

Artigo3S.u
Jogosde fortunae azar
1 - A concessão
da exptoração
rJejogosde fortunae

€ìzardisponibitizados
por meios
etetrónieosé feita medianteo pagamentode uma quantia,
devida a títuto de
contrapartida
iniciat,no montantede
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2 - A verba referida no núme'roanterior é entregueao lnstituto do Turismode
Portugat,1.P.,e destina-se
a financiare subsidiar
investimentos
de interesseparao
turismo,açõesde promoçãoturísticae formaçãopara os recursoshumanosdo setor
turístico,nostermosa definir por despachodo membrodo Governoresponsávet
pel,a
áreado turismo.

Artigo 36.o
Apostas desportivas à

Regime

I de jogo
1-As
por meios

a)
b)
c)

nas
cos

exptoraçãodos jogos e apostasdisponibitizados
ao pagamento
de um imposto,designado
por

paraosjogosde fortunae azar;
brutaparao póquer;
a receitabruta paraasapostadesportivas
à cota.

2 - Não é exigida quatqueroutra tributação retativa ao exercícioda atividade
referida no número anterior ou de quaisqueroutras a que as empresas
concessionárias
estejam obrigadasnos termos dos contratosde concessãoe pelo
prazoem que os mesmosvigorarem.
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3 " Doimpostoespecialde jogo apuradonCIs
termosdasalíneasa) e b) do no 1, zo%
constituemreceitado Estado,entregueao Tesouro,
z,syoreceitada eutturae TT,sTo
destinam-se
a ser entreguesao lnstitutodo Turismode portugal,1"p",
constituindo
receitaprópriadesteorganismo.
4 " A verba referidano númeroanterior consignacla
ao lnstituto do Turismode
Portugat,l'P', destina-se
a suportaros encargos
com o funcionamento
do serviçode
fiscatização
e controtoda atividadede exptoraçãodos jogos
de fortuna e azar
disponibilizados
por meios eletrónicos,a financiare subsidiar:
investimentos
de
interessepara o turismo,açõesde promoçãoturística
e formaçãoparaos recursos
humanosdo setor turístico, nos termos a definir por
despaehodo membrodo
Governoresponsávet
petaáreado turisrno.

Artigo3g"u
Saldosnão reclamados
os satdosdas contaseorrentesdos jogadores,em que
se incluemos prémiosnão
rectamados,
que não forem movimentados
durante3 anos,nem seja possívet,
com
recursoaos dadospessoais
constantesdo registoou por qualqueroutro meio, a
convocatória
do seutitutar, reverterna favordo Estado,paraapoio
a instituiçoes
que
se dediquemà r:ecuperação
de pessoas
com probtemas
de dependência
do jogo.

CAPITIJLO
Vt[[
Regirnesancionatório

Artigo39.o
Responsabi[idade
contraordenacional
dasentidadesexplonadoras
- constituemcontraordenações
teves,puníveis
comcsimade €_
a €_:
a)
A exptoraçãode mrdatidadesafins dos jogos e
apostasprevistos
preseRte
diplomasema autorização
previstano artigo_;
b)
A exptoração
nãoautorizada
de novosjogose apostas;
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c)

A viotaçãodosdeveresde sigiloe de proteçãode dados,tal comoprevisto

d)

nosartigos_;
A violaçãodosdeveresde inibiçãode acesso,tal comoprevistonosartigos
-;

A reatizaçãode açõesde pubticidadeem viotaçãodo dispostono artigo

e)

-;

2 - Constituemcontraordenações
graves,puníveiscom coimade
a) A violaçãodas regrasdos jogos e apostas,tal como
diploma;
b) A redução do horário e a interrupção ou

exploraçãodosjogose apostas,conforme
c) A viotaçãodo deverde arregurar@

de internet,

dos respetivosequipamerntos
e das

dosservidores,tal

comoprevistano artigo_;
d ) A viotaçãodo deverde

no artigo_;
jogadores,tal como previstos

e ) A viotaçãodos deveres

no artigo_;
f) A viotação dos

contas bancáriase ao controlo de
go _;

Ai

funcionamento
dos mecanismos
de autoexctusão,

taI

_,

jogose apostasmedianteconcessão
de empréstimos
tilnto por parte da entidadeexploradoracomodosseus
comoprevistono artigo_.

Artigo40.o
Destinodascoimas
Os montantesobtidos com as coimasapticadasao abrigo do presentediptoma
revertem:
a) 60%parao Estado;
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b) 40e parao Instituto
doïurismode portugal,
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cnphutotx
Disposições
finaise transitórias

Artigo 41.o

.,.Frffi"'.,....
.

1.-

1t:!

'll'.;::.

Revogações

Sãorevogados:

.é;ìl

W

a)

O no 1 do artigo 21o e a alíneac),
'fl
Pubticidade;

b)

do Códigoda

B *,-.*

entradàïQ$vigor
O presentediptomaentraem

a pubticação
dasportariasregutamentares
a
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CAPíT[,.'LO
I
Objetoe âmbito

ArtigoÍ.o
0bjeto
o presentediptomatem por objectoregulara exptoração
dosjogosde fortunaou
azar e apostas,quandopraticadosà distânciaatravésde suportes
etectrónicos,
informáticos,tetemáticose interativosinstatados
em portuga[,nasquaisos meios
presenciais
têm um earáeteretcessório,
adiantedesignados
por jogose apostasontine, e as suasmodatidades
afins, tendo em vista garantira segLrrança
e ordem
pública, combater a frau<je e o branqueamento
de eapitais, prevenrir
comportamentos
práticas
e
aditivas,protegeros direitosdos menorese assegurar
a
proteçãodosjogadores.

ArtÍgo2.o
Âmbito
1 - Asatividades
de jogoinetuíclas
no

âmbitodo presentediptomasãoasseguintes:
jogos
os
ou apostas€rrnque são apostadasquantiasem dinheiro sobre
resuttados
futurose incertos,al.heios
aosparticipantes
e cujosganhosnãodependem
da períciado jogadormasapenasda sorte;
a)

os jogos cuja expLoraçlío
esteja autorizadaem casinose o jogo do bingo,
designados
por jogosde fortunaou azar:
e)
Osjogosde media"
2 - sem prejuízodo dispostono númeroanterior,os coReursos
de apostasmútuas
regutados
peto Decreto-Lei
g4lg5,
n.o
de zB de março,Ra sua atual redação,bem
comoa disciptinanormativada exptoração,
em suporteetectrónico,dosjogossociais
do Estadoconstantedo Deereto-Lei
n.o zïz/2a03,cle B de novembro,mantémo
mesmoregimede exptoração
erxctusiva
para todo o território nacionalconcedidoà
SantaCasada Misericórdia
de Lisboa.
3 As entidadesexptoradoras
de jogose apostasdefinidasno presentediploma,
consideram'se
obrigadas
ao cumprimento
dosdevereseonstantes
da tei no25/200g,
b)
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de 5 de Junho,na suaredaçãoatual,detendoa quatidade
de entidadessujeitaspara
os efeitosprevistosno citadodliptoma.
4 - O regime estabelecidono presentediptomaaptica-seem todo o território
naciona[.
Artigo3.o
Tutela
A tuteta sobreas atividadesclo jogo ou apostasreguladaspetó presentediploma
competeaosmembros
do Governoresponsáveis
petasáreas...,.......ê
do Turismo.

jjÏiï]"'.........'...
Paraefeitosde apticação
do presentediploma,osconceitosutitizados
têm o seguinte
significado:
a)

"Jogoou aposta",a ati'ridade:através:à,a
quatse arriscamvaloresmonetários

sobreresultadosfuturose incertosde um evento previamentedeterminado,que
dependem
da destrezado jogaclorou exclusiva
ou fundamentalmente
na sorte,sendo
os prémiosatribuídosem dinhêiroou benscom valor económico
e determinados
em
função dos valores arriscaclos, oú outros fatores previamente fixados na
regulamentação
de cadamodatidade;
b)

"Jogode fortunaou azilr", aquetescujo resuttado
é contingente
por assentar

exctusivaou f:undamentatmente
na sorte, designadamente
os previstosna portariano
217/2OOì,
de 26 de Fevereiro;
c)

"Mo.d:alidades
afins do jogo de fortuna ou azar", âS que consistemem
operaçõesocasionaisoferecidasao púbtico, mediante autorização,em que a
esperança
de ganhoresideconjuntamenìte
na sortee períciado jogador,ou somente
na sorte, e que atribuemconìo prénnÍo,dinheiroou bens com valor económico,
inctuindo as rifas, tômbolas, sorteios, concursospubl,icitários,concursosde
conhecimentos
e passatempos;
d)

"Apostaà cota", aquelasem que o apostador
joga contraum organizador
de

apostas,
sobreo resultadode urneventodesportivo
ou outro,combasenumacotaou
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pareetade valores,mediantetaeordoentre
organizadore apostador,por adesão
deste,ou combasenumacotaconvencional;
e)

"Apostamútua", aquetasem que todosos vatoresapostados
sãototatizaclos
num montanteeomum,sendouma percentagern
dessevator reservada
a prémiose
revertendoo remaneseeRte
para o organizador
das apostase para os beneficiários
estabeteeidos;
f)

"Apostadesportiva",aquelas
em quesefazemprognósticos
sobreo resuttado
de um ou vários eventos desportivos,inetuídos
num prCIgramapreviamente
estabetecidopeta entidade organizadora,ou sobre
resultadosde atividacles
desportivasque façam parte ou se desenvotvam
no âmbito de tais eventosou
eompetições;
g)
"Apostahípica", asquesãorealizadas
eombasenosresuttados
de corridasde
cavatos,
qualquerquesejaa modatidade
adotada;
h)
"Lotaria", a atividadecrejogo que pagaprémiosnoscasos que
em
o número,
a combinação
de númerosou os sinaisinscritosno bÍtneteou no seu
equivatente
etetrónicoem possedo jogadoreoincidem,
no todoou em parte,eomo resuttado
de
um sorteioque oeorrana data meneionada
Rosbithetes,seja qual for a forma de
partieipação
ou o suporte,tradicionat,informáticoou interativo;
i)
"Jogos de rnedio", aquelesque são ofereeidosatravés
de meios da
comunicação
sociaf,nomeadarnente,
de eanaisde tetevisão,estaçõesde rádio e
imprensaeserita;com reeursoa telemóveisou através
de sítiosna internet,eom
reatizaçãode apostas,sorteio5,coneursos,
passatempos
interativose outrosqure,
pelassuascaracterísticas,
integrema definiçãotegatdosjogosou apostasde fortuna
ou azar, inctuindoos que atribuamateatoriamente
prémiosem dinheiro,qual,quer
quesejaa forrnade partieipação
do púbtico;
j)
"Jogo por meios electrónieos,informáticos,telemátieos
e interat,ivos,,,
aquetesem que são utitizadosquaisquermeeaRismos,
instalação,equipamento
su
sistemaque permita produzir, armazenarou transmitir
documentos,dados e
informações,
inctuindoquaisquerredesde comunicações
abertasou restritascomo
tetevisão,internet, tetefonia fixa ou móvet, ou quaisquer
outras, ou ainda
comunieação
interativa,sejaem temporealou diferido;
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t)

"Exploradorde jogoserapostasdisponibilizados
por meioselectrónicosou
entidadeexploradora",entidadeautorizada,nostermosestabel,ecidos
no presente
diploma,a explorarjogose apostas
disponibitizados
por meiosetectrónicos;
m)

"Receita bruta", o montanteapuradoapós a deduçãoao vator total das
apostas
realizadas
do quantitativoatribuídoem prémiosaosjogadores;
n)

"Fornecedordo serviçointernet", qualquerentidade,púbticaou privada,
que disponibitize
umainfraestrutura
elou ofereçaserviçosde comunicações
através
de um sistemainformáticoque procedaà gestãoe ao tratamentoda conrunicação
proveniente
do jogador,ou outraentidadequetrate ou armazene,dados
informáticos
em nomee por contade outrenr
o)

"Sítio ou sítio electró,nico",o conjunto de páginasweb ou hipertextos
acessíveis
universatmente
atravésdo prr:tocolohtpp,na internet;
p)

"Não repúdio", a garantiade que nurnadada comunicação
ou transação
etectrónica,as partesenvotvidas
estejamdotadasdòs:,irneios
que thespermitam"não
negar"a efetiva realizaçãode tat transaçãoou processo,ou seja, quaisquerpartes
envolvidas
não repudiamo facto de que, em àata e tempo específicos,
ocorreuo
acessoa determinadainformaçãoou a comunicação
ou transaçãoelectrónicade
determinado
documento.

CAPíTULO
II
Disposições
gerais

'..::

.

,,:,

Regrasdosjogose apostas

1 - Os jogos e apostasobjeto do pnesentediptomaobedecemàs regrasbase
legalmentedefinidaspara a práticae desenvotvimento
de jogosde fortunae azar
exptorados
em casinos,para o jogo do bingoe às condiçõesgeraisde exptoração
definidasparaos jogose apost,as
cujo direito de exptoração
foi concedidoà Santa
Casada Misericórdia
de Lisboa.
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2 " o desenvolvimento
e a prátieade nova! modatidades
de jogo ou apostaou a
modificação
dosexistentes
só podemoeorrerapósa aprovação
dasrespetivas
regras
por portariado membrodo Governo
da tutetarespetiva.
3 Quatquermodatidadeou tipo de logo lu apostanão previsto
legalmenteé
proibido"
4'A regulamentação
deve,em funçãoda natürezado jogo ou aposta,estabelecer
os
requisitos
que permitamevitaro acesso
a nner{ores
e incapazes
e impedira utitização
de imagens,de mensagens
ou objetosque atentem,cliretaou indiretamente,
.";;;;
a dignidade
daspessoas
e osdireitose tiberdades
fundamentais
ou qualquerformade
discriminação,
queineitemà viiol,ência
ou à pr{ticade atividades
itícitas.

Artigoó;o
Proibições
objetivaSe subjetivas
1 - É proibidaa práticade atividades
de jogolouapostae a exploração
dosjogosde
fortuna ou azar e apostas,quandopraticadosà distância
atravésde suportes
etectrónicos,
informáticos,
tetemátieos
e intel'ativos
instatados
em portugatde jogo
ou apostassemque estejamenquadrados
e
adosno âmbitodo quadrotegate
regutamentar
previstono presentediptoma.
2 " É proibidatoda a atividaderetae
com a organização,
exploraçãoe
desenvotvimento
jogos
de
ou apostas
petopresentediptomaque, petasua
naturezaou em razãodo objetodosmesmos:
d)
Atentem da dignidadedas pessoas,db direito à honra, à
intimidadee à
Ìmagem,ou eoRtraqualqueroutrodireitorecoriheeido
constitucionatmente;
e) Envolvam
a pr'átieade erimesou infraçôes
ldministrativas;
f)
lncidamsobreacontecimentos
or,ratosproibidospetategistação
em vigor.
3 Em termossubjetivos,é proibidaa participação
nosjogosou apostasregutados
petopresentediploma:
a)
Aosmenorese aosdeelaradosineapazes
tegatou judiciatmente,
nostermosda
lei eivit;
b)
Àquetesque votuntáriaou judieialmen{eestejam interditados
de aeeder ao
jogo;
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c)

Aosacionistas,
proprietérrios
e trabathadores
da concessionária;

d)

Aos desportistas,
treinadores,juízes,árbitrose outrosparticipantes
diretos
nosacontecimentos
ou atividadesdesportivas
sobreos quaisse realizaa aposta,bem
com as pessoasque decidamsobreos recursosinterplostos
dos mesmos,bem como
seusfamiliaresdiretos;
e)

Aos corpos dirigentes das entidades desportivas participantes ou
organizadoras
do eventoou atividadedesportivasobreo qual.se reatizaa aposta;
f)
g)

Aosmembros
da entidaderegutadora
do jogo;
A quaisquer
outraspessoas
retativamente
às quaisa tei vànhaestabetecer
tal

Publicidade,
patrocínioe ourras;H:;

promoçãodasatividadesde jogo

1 - A pubticidadeaos jogos el apostasé permitidanos termosa estabetecer
em
diptomaregulamentar.
2 - Semprejuízodo dispostono númeroanterior,as comunicações
e divutgação
de
jogos e apostas deve ser €lfetuadade uma forma socialmente responsáve[,
respeitando,
nomeadamente,
a proteçãodas criançase jovens,bem como outros
gruposde riscoe privilegiando
ô aspetotúdicoda atividadedo jogo e não aspetos
quese prendam,com
a obtençãofácitde um ganho.
.......

3 - No quadroda l"egutamentáiçao
desta matéria,devemser estabetecidos
timites
máximosa afetarpelasentidadesexploradoras
portadoras
de ticençaà pubticidade
e
outrasformasde divutgação
€ prromoÇão
dosjogose apostas.
4 - E proibìdaa publicidade,
qualquerque seja o suportepubticitárioutilizado,em
sítioselectrónicos
de jogo ou iapostade entidadesexploradoras
cuja atividadenão
estejaconcessionada,
nostermosdo presentediptoma.
5 - A proibiçãoprevistano númeroanterioré extensivaa quem,por qualquermeio,
incluindoos patrocínios,
divulgrre
ao públ,ico,
com fins promocionais
ou pubticitários,
sítios electrónicosde jogo ou apostason-tine exploradospor entidadesnão
concessionadas
nostermosdo presentediploma.

$zrr

psaN*rt;aar"

5[çRE'TARIO
DFES'TADO
ADJUN'rO
DOMINIS]RO
ADJUNÏO
! D05 A55I"IN1O5
P/\RLAMENIÁRE5

6 - o dispostonos números1, 2 e 3 apliea-seàs empresas
eoncessionárias
da
exptoração
dosjogosde fortunra
e azarem easinos
e do jogo de bingo.

AntigoE"o
R'esponsabitidade
civiI em rnatériade ativfdadepublieÍtária
os anunciantes,os profissionais,
as agêrrciasde pubticidadee quaisqueroutras
entidadesque exerçama atividadepubticitária,bem eomo
os titularesdossuportes
pubticitáriosou as respetivasentidades exptoradoras,
respondemcivit e
sotidariamente,
nostermosdo eódigoda Pubticidade,
pela pubtieidade
ou quatquer
outra forma de promoçãode jogos ou apostason-lineem sítios
eteetrónieos
não
ticenciados
de acordocomo estabelecido
presente
no
dipr,onra.

eAPtTLtLO
rul
Regimede exploração
dosjogose apostas

Antigo9.o
Direitode exploração
semprejuízodosdireitostegai:;e contratuais
detidospelaSantacasada Misericórdia
de Lisboa,o direito de expl.orarjogos e apostasdisponibitizados
em suportes
electr'ónicos,
informáticos,
tetermátieos
e interativosé reservado
ao Estadoe só pode
serexercidopor outrasentidades
nostermosestabetecidos
no presentedipl,oma.

Ar tígo' t0"u
eoneessãs
da explonação
1 - A eoneessão
da exptoração
jogose apostasobjetodo presentediptomaé feita
<1e
mediantea atribuiçãoa pessoas
eotetivas
de lieença.
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2 - Só podem ser destinatáriosde uma ticença as pessoascotetivascom sede
estatutária,administração
centralou sedeempresarial
num Estado-membro
da união
Europeia
ou numEstadosignatário
do Acordosobreo Espaço
Económico
Europeu.
3 - A atribuiçãode licençade exploraçãode apostasà cota desportivaé regutadanos
termosdo presentediploma.
4- A concessãode jogos de fortuna e azar, só pode ser atribuídaàs entidades
concessionárias
de zonasde jogo em territórionacional,
decreto-lein." 422189,
de 2 de Dezembro.
5 - A concessão
do jogo de bingosó podeser atribuídaàs
de salasde jogo, nostermosdefinidospelo Decreto6 - O prazode concessão
podeser

, PoI

Governoda tutela respetiva,a pedido

que
exploradoras

tenhamcumpridoas suasobrigações,
quea autoriza.
no despacho

içõesda prorrogação

7- O pedidoa que se refereo

efetuadopetomenos180dias

antesdo termo do prazoda
8 - A prorrogação
só poderá
concessão,sendo4pe em

o decursode doisterçosdo prazoinicialda
dprazo de prorrogação
poderáexcederum

terçodo pr

Artigo í 1.o
Objeto da concessão

concessionados,
rìostermosdo presentediploma,os jogosde fortunae
azare as apoltasà cota desportiva.
2 - A concessão
do jogo do priquerabrangeo póquera dinheiroe os torneiosde
póquer.
3 - A concessão
dasapostashípicasé regutadaem diptomapróprio.
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Artigo,ÍZ.u
Csncurso
público
1 - A atribuiçãode lieença/eoneessão
de jogose apostasobjeto do presentediptorna
é efetuadamedianteconcursopúbtico,nos termosestabeleeidos parte
na
ll do
código dos eontratosPúbticos,aprovadopeto Decreto-Leino 1g/2008,
de 29 de
Janeiro,comasespeeificidades
previstas
na presenteLei.
2 - O membrodo Governoda tuteta respetivatem eompetência
para a

decisãode
contratar,de adjudicaras propostase a outorgade contratosde
concessão
no
âmbitodosconcursos
referidosno númeroanterior.
3 - Podeser detegada
na entidadede fiscatização,
controloe regutação
da atividade
de jogo e aposta,a competência
paraa práticade todosos demaisatosneeessários
no âmbitodo procedimento
coneursal
de for:rnação
do contrato.

Artigo,!3"o
!r,npedirnentos
1 - Sem prejuízodos demaisimpedimentos
constantesdo Códigodos Contratos
Púbticos,não podemeonstituir'secomoconcessionánias
ou detentorasde ticenças
para a exptoração
de jogose apostasno âmbitodo presentediploma,as pessoas
cotectivasque hajam sido eondenadas
por infracçõesprevistasna tegistação
que
regula os jogos e apostas,por crimes contra o patrimónioou
eontra direitos
patr:irnoniais,
fraudefiscat,fatsificação,bnanqueamento
de capitais,corrupçãoou
associação
criminosa.
2 - Nãopodemeonstituir'secclmoconcessionárias
ou detentorasde

ticençasparaa
exptoração
de jogose apostasno âmbitodo presentediploma,as pessoas
cotectivas
cujosórgãossociaisintegremernfunçõesde administração
ou de eontroto,indivíduos
que tenhamsidocondenados
com penade prisãosuperiora 1 ano,por crimedotoso,
ou petapráticadoserimesprevÌstos
na tegistação
que regulaosjogose apostas.
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Artigo 14.o
Caução
I - No prazode 10 diascontadoda data da notificaçãode decisãode adjudicação,
a
entidadeexptoradoradeve prestar caução,à ordem da entidadecom funçõesde
fiscatização,
controtoe regutação.
2 - A cauçãoé prestadapor depósitoem dinheiroou mediante

bancáriaou

segurocauçãoacionáveis
à primeirasolicitação.
3 - A cauçãorespondepeto cumprimentodas obri
concessionário,
petopagamentodossaldosdascontas
prémios não pagose pelas sançõespecuniárias
entidadesexptoradoras.
#
4 - As cauçõesque sejam utilizadas

no prazo de 30 dias,

contadoa partir da data da

õesde fiscalização,

controloe regulação.
5 - As cauçõessão integr

a favor da entidade com funçõesde

fiscalização,controto e
iniciarema exptoração
no
disponham
de

ou a interrompam,sem que paratat
do Governoda tutela.

Artigo15.o
Caução
% do montantefixado como contrapartidainiciat, nos

CAP|TULO
IV
Entidadesexploradorase regulação
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Artigo,Í6"n
P,eríodo
de funcionamento
1 " A exptoração
de jogose apostaselbjectodo presentedipl,omapode realizar-se
durante24 horaspor dia, todo:;osdiaseloano.
2 ' Quandocircunstâncias
excepeionaÍs
o justifiquem,o membrodo Governoda
tutetapodeautorizarou determinara reduçãodo horárioou
a suspensão
temporária
da exploração.

Artigo í 7"u
Direitose deveresclasentidadesexploradoras
1 - Asentidadesexptoradoras
têm direitoa desenvotver
a atividadede exptoração
de
jogo e aposta,de aeordocomosdireitose obrigações
resuttantes
da tei e do eontrato
de concessão.
2 - Asentidades
exptoradoras
obr:Ìgam-se
aindaa:
a) Pagarasquantiasfixadasparao exercícisda atividadeconeessionada;
b) Assegurara integridadee segurançados jogos e
apostas,garantindoa
transparêneia
nasregrasde participação
e no cátcutoerosprémios;
e) Assegurar
a seguraRça
dosdadosdosjogadores;
d) Adequara ofertaà procura;
e) Designar
um gestorresponsávet
petaexptoração,
a quema competeassegurar
a
relaçãocorn a entidadede fiscalização,controtoe regutação,
nomeadamente,
prestando
todaa informação
necessária;
f)

Assegurara exata escrituraçãoda eontabil,idade
espeeiatdo jogo e o
cumprimentodasleis vigentesquantoa prevenção
do branqueamento
de capitaise
de finaneiamento
do terrorismo;
g) Desenvotver
mecanismos
queimpeçamos grupossocialmente
vutneráveis
ao jogo
e àsapostas
de se registarno sítioetetrónico;

fz:o
i

p sawmail.

SECRETÃRIO
DEESTADO
ADJUNTO
DOMINISTRO
ADJUNTO
E DO9AssUNïOSPARIÂMENïARES

h) Reduzir quatquer risco de potencial dano para a sociedade,inctuindo
cotaboração
na luta contrao jogo itegate as atividadesitícitasassociadas.

Artigo18.o
Trabalhadores
1 - Os trabathadorese cotaboradoresdas entidadesexplor
serviçosdireta ou indiretamenteassociados
à oferta dos jogos

prestem
jeto do

presentediploma obrigam-sea cumprir e fazer
regutamentares
aplicáveis,guardarsigitoda inf

e

e que

mereçatal satvaguarda
e prestartoda a

fiscalizadoras
e

regutadoras.
t

2 - Sem prejuízo das demaisobrigações

res, é proibido aos

trabathadorese colaboradoresdas
qualquerfasedo processo
de
a)

Tomarparte no jogo, d

b)

Fazerempréstimos

c)

Ter participação,di

que intervenhamem

por interpostapessoa;

I nasreceitasdo jogo.

Artigoí9."
Regulação
e apostasprevistosno presentediptomacompeteao serviço
do Turismode Portugal,1.P.,que assumeas funçõesde
, de controlo e reguladora.(ou por entidadereguladoraque
venhaa ser criadaparao efeito)
2 - A definiçãodas suasatribuições,competências
e prerrogativasde autoridadeé
feita por diplomapróprio.
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EAPíTULO
V
Explonação
do jogo

SeeçãoI
SítÍose negistos
de jogadores

ArtigoZ0"o
Estruturação
dossítios
1 - As entidadesexptoradoras
estãoobrigadas
a instatarum sítio na interneteomo
nome do respetivo domínÍo, subordirradoà identÍficação ...pf,
para o
desenvotvimento
e comerciatização
através dtainternefdas atividadesde jogo e
apostaprevistas
no presentediptoma"
2 ' As entidadesexptoradoras
obrigam-se
a, previarnente
ao iníeioda exploração,
etaborarum projeto de estruturação
do sítio, que integrandoas methorespráticas
em termosde arquiteturade softwaree tecnotogia,assegure,
designadamente,
os
seguintes
elementos:
a)

A arquiteturae memóriildescritivado suportetéenieo,hardware
e software,
ondese atojeme por ondevenhama correrosjogose apostas;
b)

os tipose números
de j'gos e apostas
disponibitizados;

c)

Ascaracterísticas
dosjorlose apostas;

d)
A disponibitização
no sítio eletrónÍcode meeanismos
de autoexctusão
do
jogadore de inibiçãoparaosjogadores
exctuídos
de se poderemvottara registarno
sítioetetrónico;
e)
os timitesde aposta,bemcomoa existência
de mecanismos
que permitamao
jogadorimporautolimitesna apostaefetuaela;
f)
g)

A temporização
do jogo<luda ap.stanoscasosem que sejaaptieávet;
os meiosde pagamento
e o modode distribuiçã.dosprémios;
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h)

Os controlosde segurançada informaçãopropostos,de forma a assegurara
segurança
do sítioda internete dosseusdados.
3 - Ostermosda obrigaçãoreferidano número2 do presenteartigo serãoobjeto de
regulamentação
complementar.
4 ' O acessoao sítio etetrónicodos jogose apostasdeve ser canatizadoatravésde
uma infraestruturaatojada em território nacionat,com o objetivo de facititar o
controlo, auditoria e supervisãodo sistema de jogo, cujas
ões são
definidasem diplomaregutamentar.
5 - Independentemente
de o acessose efetuar através
qualqueroutro meio, nomeadamente,
apticativo
sempredirecionado
paraa inf
garantira integridade,
confidenciatidade

ou de
deve ser
, por formaa
processada

e armazenada.

I - Asentidadesexploradoras
identidadedos
do número
númeroI

2 :
pode

identi

garantirque o procedimentode registoda
o nomecompletodo jogador,
, designadamente,
pessoal,o númerode identificaçãofiscat, o

onde são debitadosos pagamentos
e creditadosos
e a moradade residência.
pessoaisdosjogadorespetasentidadesexptoradoras
só
se o respectivotitutar tiver dado, de forma inequívoca,o seu

3 - 5ó é permitidoum registopor jogador,sendoatribuídoa cadajogadorregistado
umasenhaexctusivaparaacessoao sítioeletrónico.
4 - As entidadesexptoradorasobrigam-seainda a imptementarnos módutosde
criaçãodos registosde jogadores,as ferramentasnecessárias
para verificaçãoda
veracidadeda informaçãoinserida e para garantia do estabetecidono número
anterior.
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5 -Podemser eriadosregistoscom perfi[ de convidado
de modo a permitir
jogadores
utitizaro sítioe jogarou apostarsemrecursoa dinheiro.
6 - As entidadesexptoradoras
obrigam-sea garantiro acessodos jogadores
registos
dosseusdadospessoais"

ArtígoZZ"u
Eeveresdosí'orneeedores
de senviços
de internet
1

sem prejuízodo cumprimentodos demaisdeverestegais
e regutarnentares
retativosao exercícioda sua atividade,os fornecedores
de serviçosde internet
obrigam-se
a fittrar os acessort
aossítios,em vista ao seLrbarramentosempreque
ocorrama ofertae prátieade jogose apostasnãs autorizados,
Rostermosa definir
em diptoma regulamentar,assegurando
igualmenteum acessoágit aos seus
servidorespor parte das autoridades
competentespara efeitos de sancionamento
penale eontraordenacisna[.
2 - As obrigações
constantes
do númeroanteriorabareamiguatmenteo barrameRto
de sítiossob sua administração
sempreque estesreeebamou dirijam eonteúdos
e
tráfegoparaoutrossítiosem viotaçãodasdÍsposições
do presentediptoma"

Secçãoll
'l-ransações
para o jogo

Antigo23.o
eontaseorrenrtes
1 ' Associada
ao registodo jogadoré eriadauma eontaeorreRtepor
ondeeorrem
todasastransações
realizadas.
2 - A aberturade umacontade jogadorsó podeefetivar-se
por iniciativaexpressa
do
seutitutar, sendoproibidostodosos processos
automáticos.
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3 - As contascorrentessão exctusivamente
creditadasou reforçadaspor iniciativa
dosjogadoresou com os ganhose perdasdecorrentesdo jogo reatizado.
4 - Ossítioscriadosao abrigodo presenrte
diptomadevemdisporde ferramentasque
permitama transferênciado satdoda conta corrente do jogador para a sua conta
bancária.
5 - Para os efeitos previstosnos númerosanterioresas entidadesexploradoras
obrigam-sea garantir que nas operaçõesrealizadasse
de forma
inequívocaa origemdas transações,nomeadamente,
quanto
dade
pagadora.
6 - As entidadesexploradorasdevem criar

1 - As contascorrentesdos

de

estar alojadasnum servidorlocatizado
aosrespetivosregistosserem

2 - As entid
parte dos

devem assegurara existência de processos,
de forma a evitar a negaçãodos atos por
entes no processode jogo, de forma a garantir a
dosatospraticados.

Secçãolll
Controlo técnico

Artigo25.o
Controlotécnico
- Asentidadesexploradoras
estãoobrigadasa:
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a)

Armazenar
osdadosretacionad.s
comasoperações
de jogo;

b)

eotocartodasuaínfraestrutura
de servidores
em territórionacionat;

c)

Certificara integridadr:dos seussistemasinÍ'ormáticos,
a tevara eabo por
entidadecertificadora
aprovaela
nostermosda tegistação
apticável,;
d)

Disporde um portalde registoque contenhaasinformações
necessárias
sobre
as transações,de modo a garantir a erxistência
de um fluxo permanentede
informação, de forma segura,entre as entidadesexptoradoras
e a entidade
fiscatizadora
e regutaelora;
e)

Submeter periodicamentea ul11servidor de arquivo
dedicado os daelos

retativosàsoperações
de jogo;
f)

Disporde mecanismos
que permitama gravaçrio
comptetadosdadosdo jogo
que possamser disponibitizadas
à entielade
de fiscal,ização,
eontroloe regutação,
de
moldea permitir a realizaçãode testesde verifieação,bem
como o controtode
sítuações
de fraudepor parteclosjogadores,
padrõesde apostassuspeitas,
operaçÕes
monetárias
suspeitas,
padrõesrJejogocomputsivo;
2 - As entidadesexptoradoras
devemassegurar
processos
e mecanismos
de gestão
que garantama integridade,confidenciatidade
e rdisponibitidade
da informaÇão
processada
e armazenada.
3 - os termos e modo de cumprimentodas obrigaçõesenuneiadas
nos números
anteriores
sãodefinidosem diptomaregutannentar"

SeeçãotV
eontroloeontahilístieo
e finaneeiro

Antígo26.u
eontroloeontalbf
lístÍeoc finaneeiro
1 ' As entidadesexptoradoras
obrigam-:;ea dispor de eontabitidadeanalítica
organizada
de modoa que seja autonornizado
um centrode eustospor ondeeorram
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exctusivamente
as verbasresultantesda exptoraçãodosjogose apostasreguladosno
presentediptoma.
2 - As verbasresultantesda exploraçãodos jogos e apostosreguladosno presente
diptoma devem ser depositadasem contas bancáriasautónomas,tituladas pelas
entidades exploradoras,e de instituições bancáriasabarcadaspeta regutação
bancárianacionale europeia.
3 - Os termose modo de cumprimentos
das obrigações
en
anteriores
sãodefinidosem diptomaregutamentar.

numeros

Artigo 27.o

Controlo
1 - Os pagamentos
têm de ser eí
pagamentoque detenhaa sua

de serviçosde
ação central em território

naciona[.
2 - As instituiçõesde
pagamento,estão sujeitas

a prestar e executarserviçosde
Bancode Portugat,nos termos da

tegistação
apticáve[.

SecçãoV
Inspeção

Artigo 28.o
Atividade inspetiva

I - A exptoração
e a práticade jogose apostason-lineprevistosno presentediptoma,
ficam sujeitosà Inspeçãotutel.ardo Estado,exercidapeto Serviçode lnspeçãode
Jogosdo Institutodo Turismode portugat,1.p..
2 - Semprejuízodascompetências
específicas
atribuídaspor tei a outrasentidadese
com observânciada legislaçãosubstantivae processualapticávet,a competência
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fiscalizadora
do Serviçode In:;peção
de Jogosabrangea instruçãodosprocessos
ea
apreciação
daseontra'ordenaç:ões
previstas
e punidasao abrigodo presentediptonra"

Artigo29"n
Fisea[ização,
eontroloe regulação
1 ' Sempreque a entidadede fiscatização,
controloe regutação
detetarum sítio na
internetabrangido
petopresentedipLoma
e não licenciado,que disponibitïze
jogose
apostason-tine,notificaa entielade
exptoradora
parano prazode g diasterminano
serviçoe removero sítioda int.ernet.
2 - easoa notificaçãonãosejetaeatada,a referidaentidade
de fisçatização
controto
e regutação
promovejunto dos fornecedores
de serviçosinternet o barramentodo
acesso
aossítiosnão[ieencÌados
e participaao tribunalcompetentea infração,tendo
em vistaa condenação
da entidadeexploradora
e a ordemde remoçãodo respetivo
conteúdodos motoresde bus;capor parte da entidadecom
eompetêneia
para o
efeito.
3 - A entidadede fiscatização,
controtoe regutação
deveiguatmente
coordenarcom
as entidadesbaneáriasa inib,içãode quaisquermovimentações
baneáriascom a
entidadeexptoradora
prevaricrtdora,
em termosa regutarem diptomaregulamentar
autónomo.

Artigo30"u
MeÍals
de pagamentoproibÍdos
1 - O jogoa créditoé interdito.
2 - Estáproibidoa qualquererlneessionário,
aosseusmandatários
ou trabathadores
concederempréstimos
aosjogadoresou disponibitizar
por meioseletrónieos,
direta
ou indiretamente,
dispositivos
que permitamaosjogaclores
concederem
empréstimos
entresi.
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3 - O sítio do concessionário
não podeconter nenhummençãoou pubticidadea favor
de uma empresa que disponibitizeempréstimosaos jogadores ou permita
empréstimos
entreetes,nempermitirqualquertigaçãoparao sítiode taisempresas.

SecçãoVl
Jogoresponsável

Artigo 3í.o
Jogo responsável

Competeà entidadede fiscalização,co$roto e
WMffi
umapotíticade jogo responsávert:
a)

Monitorizaro volume de
decorrentesda aberturaao jog<le
b)

Promovera realização
aditivose propora adoção
c)

Patrocinar
anuatmente

responsável
e

ações

otvimentode

eventuais aumentos

es
de

tendentesa identificarcomportamentos
preventivase dissuasoras;
nacionais
parao jogo
de sensibilização
da mesmanatureza,em termosa definir

em diptoma

Artigo32.o
Informaçãoaosjogadores
Os sítios
cos atribuídosnos termosdo presentediplomadevemfacuttar ao
jogador,no iníciode cadasessão,informaçãosobreos valoresmínimose máximosde
aposta,o tempo decorridode jogo, bem comoinformaçãosobrecomoacederaos
seusdadospessoais
e atertascontra as práticasexcessivas
de jogose apostas,sobre
autoexclusão
e confidencialidarJe,
assimcomo, sobre tinhastetefónicasde apoio a
probtemas
de dependência
e adição.
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Artigo33"o
[-imitesde jogo e autoexclusão
os sítioseletrónicoseoncessionados
ao abrigodo presentediptomadevemcon.ter
mecanismos
de autoexetusão
que permitamao jogadorimpedir o seu acessoaos
jogose apostaspor períodos
diferenciados,
timitaro tempode permanêneia
em jogo
e o númeroe vatordasapostas
a reatizar.

Artigo34.u
!nibiçãode aeesso
1 - competeà entidadede fiseatização,
coRtrotoe regutação,em respeitopetas
regrasde proteçãodosdadospessoais,
a organização
de um registode cidaclãos
eom
inibiçãode acessoe eontendoa indicaçãodo períodode
Ìnibição,permitindoa sua
vatidação
semprequese apresentem
par:aregistoem quatquersítioeletrónico.
z - o ato de vatidaçãoé comunicadoem tempo reat
à entidadeexptoradora,
permitindoou recusando
de modoautonnátieCI
o acessodo jogadorà práticade jogos
e apostas.

EAPíTULO
VN
Garantiase eontrapartidas
SeeçãoI
Jogose apostas

Artigo3S.u
Jogosde fortunae azar
1 ' A concessão
da exptoração
rJejogosde fortunac azardisponibitizados
por meios
etetrónicosé feita medianteo pagamentode uma quantia,
devida a título de
eontrapartida
inicial,no montantede

lz+o

psawaei

SECRëTÁRIo
Df ESTADo
ADJUNTo
DOMINISTRO
ADJUNTO
F DOsÂSsUNTOs
PARTAMIN]ARES

2 - A verba referida no númeroanterior é entregueao Instituto do Turismode
Portugal,1.P.,e destina-se
a financiare subsidiar
investimentos
de interesseparao
turismo,açõesde promoçãoturísticae formaçãopara os recursoshumanosdo setor
turístico,nostermosa definir por despachodo membrodo Governoresponsávet
peta
áreado turismo.

Artigo 36.o
Apostas desportivas à cota

RegimeÍïscale de

de jogo
1 - As empresas
por meios
imposto

ficam

açãodosjogose apostasdisponibilizados
ao pagamento
de um imposto,designado
por
a:

paraosjogosde fortunae azar;

a)

parao póquer;

b)

bruta paraas apostadesportivas
à cota.

c)

igida quatqueroutra tributação relativa ao exercícioda atividade
referida no número anterior ou de quaisqueroutras a que as empresas
concessionárias
estejam obrigadasnos termos dos contratosde concessãoe pelo
prazoem que os mesmosvigorarem.
2

Não

3 - Do impostoespecialde jogo apuradonostermosdasatíneasa) e b) do no 1, 20lo
constituemreceitado Estado,entregueao Tesouro
, 2,5ïoreceitada Culturae 77,51o
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destinam-se
a ser entregues
ao Institutodo Turismode portuga[,1.p",eonstituindo
receitaprópriadesteorganismo.
4 ' A verba referidano núRteroanterior eonsignacJa
ao Institutodo Turismode
Portugat,
1.P.,destina-se
a suportaros encargos
eomo funcionamento
do serviçode
fiscatização
e controtoda atividadecJec'xptoração
dos jogos de fortuna e azar
disponibitizados
por meios el.etrónicos,
a financiare subsidiarinvestimentos
de
interessepara o turismo,açõesde promoçãoturísticae
formaçãopara os recursos
humanosdo setor turístico, nos terrnosa definir por
despachodo membrodo
Governoresponsávet
petaáreado turismo.

Artigo3B"o
Saldosr.rãoreclamados
os saldosdas contaseorrentesdos jogadores,em que se
inetuemos prémiosnão
reelamados,
que não forem movimentados
durante3 anos,nem seja possível,eom
recursoaos dadospessoais
eelnstantes
do registoou por qualqueroutro meio, a
eonvocatória
do seutitutar, revertema favordo Estado,paraapoioa instituiçÕes
que
se dediquemà recuperação
de pessoas
eomprobtemas
de dependência
do jogo"

CAPíTL'tO
VIII
Regirnesancionatório

Artigo39"o
Responsabilidade
eontrasrdenraaional
dascntidadesexploradoras
- constituemeontraordenaçõers
leves,puníveis
eomcoimade €_f)

s)
h)

a €-::

A exploraçãode modatidades
afins dos jogos e apostasprevistosno
presentediptomasema autorização
previstano artigo_;
A exptoração
nãoautorizada
de novosjogose apostas;
A viotaçãodosdeveresde sigitoe de proteçãode dados,
tal comoprevisto
nosartigos_;
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A violaçãodosdeveresde inibiçãode acesso,tal comoprevistonosartigos

i)

-:

A reatizaçãode açõesde pubticidadeem viotaçãodo dispostono artigo

i)

_t
2 - constituemcontraordenações
graves,puníveiscom coimade €_

a €_;

i) A viotaçãodas regrasdos jogos e apostas,tal como previstono presente
diploma;

j) A reduçãodo horário e a interrupçãoou s
exploraçãodosjogose apostas,conformeprevisto
k) A viotaçãodo dever de assegurar
o bom
dosrespetivosequipam€)ntos
e dascond

comoprevistanoartigo-;

servidores,tal

{e

t) A violaçãodo deverde cotaboração
m) A viotaçãodos deveresreta

, tal como previstos

no artigo_;
n ) A violaçãodos

bancáriase ao controto de

transações,
tal
o) A inexistência
ou

dos mecanismos
de autoexclusão,

tal como

o

e apostasmedianteconcessão
de empréstimos
por parte da entidadeexploradoracomodosseus
previstono artigo_

Artigo40.o
Destinodascoimas
Os montantesobtidos com as coimas apticadasao abrigo do presentediptoma
revertem:
c) 60%parao Estado;
d) 40& parao Institutodo l'urismode portugat,1.p..
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CAPíTULO
IX
Disposições
finaÍs e transitórias
Artigo4l "o
Revogações
Sãorevogados:
c)

o no 1 do artigo 21oe a atíneac), do no 1 do artig#4.sqg:,código
da
',''*u.
pubticidade;
;.;Ìi'

d)

Artiq| 42.o

F*#

Entrada
O presentediptomaentraem vigor

portariasregulamentares
a

que se faz mençãonosartigos
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17.4 ANExo lv - Proposta de anteprojectos de diplomas para modelo
fechado ou restrito
17.4.t Diplomarelativo ao jogo online de fortune e azar
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CAPíTULO
!
Ob3'eto
e ânnbito

Artigo1""
0bj'eto
o presentediplomatem por objectoregutara exploração jogos
dos
de fortunaou
azar e apostas,quandopratieadosà distânciaatravés
de suportesetectrónicos,
iníormáticos,tetemáticose interativosinstaladosem portugat,
nasquaisos meios
presenciais
têm um carácteracessório,
adiantedesignados
por jogose apostasonline, e as suasmodal'idades
afins, tendo em vista garantira segurança
e ordem
pública, eombater a fraurie e o branqueamento
de eapitais, prevenir
comportamentos
e práticasaditivas,protegeros direitosdos menorese assegurar
a
proteçãodosjogadores.

Antigo2"u

1 'As atividades
de jogoinctuí<las
." JiÏï
presentediptomasãoasseguintes:
jogos
a)
Os
ou apostas€ìm que são apostadasquantiasem dinheiro sobre
resuttados
futurose Ìncertos,al,heios
aosparticipantes
e cujosganhosnãodependem
da períciado jogadormasapenasda sorte;
b)
os jogoscuja exptoraçlioesteja autorizadaem casinos
e o jogo do bingo,
designados
por jogosde fortunaou azar:
Osjogosde media.
2 - Semprejuízodo dispostono númeroanterior,os coReursos
de apostasmútuas
regutados
peto Deereto-Lei
g4l85,
n.o
de 28 de março,Ra sua atuat redação,bem
comoa disciptinanormativada exptoração,
em suporteelectrónico,dosjogossociais
do Estadoconstantedo Decreto-Lei
n.o zgz/zoo3,de g de novembro,mantémo
mesmoregimede exploração
elxctusiva
para todo o território nacionaleoncedido
à
SantaCasada Miserieórdia
de Lisboa.
3 - As entidadesexptoradoras
de jogose apostasdefinidasno presentediptoma,
consideram-se
obrigadas
ao cunnprimento
dosdeveresconstantes
da Lei no25l200g,
c)

l2s2

praw+uael

sfcRETÁRIo
TI! [sïADo ADJUNïo
DOMtNIsTRO
/\D,IUN]'I)
I DOSA55UNTO5
PARLAMFI\üïARËs

de 5 de Junho,na suaredaçãoatual,detendoa quatidade
de entidadessujeitaspara
os efeitosprevistos
no citadodiptoma.
4 - O regimeestabelecidonrl presentediptomaaptica-seem todo o território
naciona[.
Artigo3.o
Tutela
A tuteta sobre as atividadesclo jogo ou apostasreguladasp-eto,presentêrdiptoma
competeaosmembros
do Governoresponsáveis
petasáreas.,,......j,íb
do Turismo.

Artigo 4.o
Defihiçõe-s

Paraefeitosde aplicação
do presentediplorna,osconceitòsutitizados
têm o seguinte
significado:
a)

"Jogoou aposta",a ati'ridadeatravésda qual,se arriscamvaloresmonetários

sobre resultadosfuturose incertosde um evenió previamentedeterminado,que
dependem
da destrezado jogaclorou exclusiv.a
ou fundamentatmente
na sorte,sendo
os prémiosatribuídosem dinheiioou.benscom val.oreconómico
e determinados
em
função dos vatores arriscaclos
' oú outros fatores previamente fixados na
:)

regulamentação,de
cadamodatidade;
b)

"Jogodà fortunaou aziìr", aquelescujo resultadoé contingente
por assentar

exctusivaou,fundar,nentatme,ntér
na sorte,designadamente
os previstosna portariano
217/,ZA07,
de 26 de Fevereiro;
,,.:.
611nrdo jogo de fortuna ou azar,,, âs que consistemem
::rúodàlidadês,
operaçõesr;
ocasionaisoferecidasao púbtico, mediante autorização,em que a
esperança
ds ganhoresideconjuntamente
na sortee períciado jogador,ou somente
c)

na sorte, e que atribuemconìo prémio,dinheiroou bens com valor económico,
inctuindo as rifas, tômbolas, sorteios, concursospubticitários,concursosde
conhecimentos
e passatempos;
d)

joga contraum organizador
"Apostaà cota", aquelers
em que o apostador
de

apostas,
sobreo resultadode um eventodesportivo
ou outro,combasenumacotaou
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parcetade valores,medianttlacordoentre organizador
e apostador,por adesão
deste,ou combasenumacotaconvencionat;
e)

"ApostamútL!a",aquetasem que todosos valoresapostados
sãototatizados
num moRtantecomum,sendouma percentagem
dessevator reservada
a prémiose
revertendoo remanescente
Barao organizador
das apostase para os benefieiários
estabeteeidos;
f)

"Apostadespontiva",aquetas
em que sefazemprognóstieos
sobreo resuttado
de um ou vários eventos desportivos,inetuídos Rum programa
previamente
estabetecidopeta entidade organizadora,ou sobre resultados
de atividades
desportivasque façam parte ou se desenvotvam
Ro âmbito de tais eventosou
competições;
g)
"Aposta[rípica",asquesãoreatizadas
combasenosresultados
de corridasde
cavatos,
qualquerquesejaa modatidade
adotada;
h)
"l-otaria", a atividaderje jogo que pagaprémiosRoscasosem que
o número,
a combinação
de númerosou os sinaisinscr.itos
no bi.theteou no seu equivatente
eletrónicoem possedo jogadorcoincidem,no todoou em parte,
eomo resuttado
de
um sorteioque ocorrana data mencionada
nos bithetes,seja qual,for a forma de
participação
ou o suporte,tradieionat,
rïnforrnátieo
ou interativo;
i)
"Jogos de tnedia", aquetesque são ofereeidosatravés de
meios da
comunicação
social,nomeadamente,
de eanaisde tetevisão,estaçõesde rádio e
imprensaescrita,corn recursoa tetemóveisou através
de sítiosna internef,com
reatizaçãode apostas,sorteios,concursos,
passatempos
interativose outrosque,
petassuascaracterísticas,
integrema definiçãotegatctosjogosou apostasde fortuna
ou azar, incluindoos ,QU€atrilbuamateatoriamente
prrémios
em dinheiro,quatquer
quesejaa formade participaçêro
do púbtico;
j)

"Jogo por meios electnónicos,infonmáticos,telenláticos
e interativos,,,
aquelesem que são utitizadosquaisquermecaRismos,
instalação,equipamento
ou
sistemaque permita produzir, armazeRarou transmitir
doeumentos,dados e
informações,
incluindoquaisquerredesde eomunieações
abertasou restritaseonRo
televisão, internet, tetefonia fixa ou móvel, ou quaisquer
outras, ou ainda
comunicação
interativa,sejaerntemporealou diferido;
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"Exploradorde jogose apostasdisponibilizados
por meioselectrónicosou
entidadeexploradora",entiderde
autonizada,
nostermosestabetecidos
no presente
t)

diploma,a exptorarjogose apostas
por meioselectrónicos;
disponibitizados
m)

"Receitabruta", o mo,ntanteapuradoapós a deduçãoao valor total das
apostasreatizadas
do quantitatilvoatribuídoem prémiosaosjogadores;
n)
"Fornecedordo serviçrointernet", qualquerentidade,púbticaou privada,
que disponibitize
umainfraestrutura
e/ou ofereçaserviçosde comunicações
através
de um sistemainformáticoque procedaà gestãoe ao tratameniódá'éomunicação
proveniente
do jogador,ou outraentidadeque trate ou armazenerdados
inforrnáticos
em nomee por contade outrenr
"sítio ou sítio electrónico", o conjunto de :páginaslweb ou hÍpertextos
acessíveis
universalmente
atravésdo protocotohtpp, na internet;

o)

p)

"Não repúdio", a garantiade que numa dada comúnicação
ou transação
etectrónica,as partesenvotvidas
estejamdotadasdosmeiosque thespermitam"não
negar"a efetivareatização
de tat transâçãô'ou
processo,
ou seja, quaisquerpartes
envolvidas
não repudiamo facto dé que, em data e,,têmpoespecíficos,
ocorreuo
acessoa determinadainformaçãoou a comunicação
ou transaçãoelectrónicade
determinado
documento.

tl
.',.cnRítut-o
gerais
Eisposições

""'

Artigo5'o
:i,i:,,

Regrasdosjogose apostas

Os jogos:e apostasobjeltodo presentediptomaobedecemàs regrasbase
legalmentedefinidaspara a práticae desenvolvimento
de jogosde fortunae azar
1

explorados
em casinos,para o jogo do bingoe às condiçõesgeraisde exploração
definidasparaos jogose apostascujo direito de exploraçãofoi concedidoà Santa
Casada Misericórdia
de Lisboa.
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z - o desenvotvimento
e a práticade novasmodatidades
de jogo ou apostaou a
modifieação
dosexistentes
só podemocorrerapósa aprovação
dasrespetivas
regras
por portariado membrodo Governo
da tutetarespetiva.
3 - Quatquermodatidadeou tipo
de jogo ou apostanão previstolegatmente
é
proibido.
4 - A regutamentação
deve,ernfunçãoda naturezado jogo ou
aposta,estabetecer
os
requisitos
que permitamevitaro acessoa rnenores
e ineapazes
e impedira utitização
de imagens,de mensagens
ou objetosque atentem,direta ou indiretamente,
contra
a dignidade
daspessoas
e osdireitose tiberdades
fundamentais
ou qr.tor", *rma de
discriminação,
queincitemà viotênciaou à prática
de atividades
itícitas.

Artigo6"u
Froibiçõesobjetfvase subjetívas
í - É proibÍdaa práticade atividades jogo
de

ou apostae a exptoração
dosjogosde
fortuna ou azar e apostas,quandopraticados
à rcistânciaatravésde suportes
electrónicos,
informáticos,
tetemáticos
e interativosinstatados
em portugatde jogo
ou apostassemque estejamenquadrados
e aprovados
no âmbitodo quadrotegate
regutamentar
previstono presentediptorna.
2 - É proibidatoda a atividade
retacionadaeom a organização,
exptoraçãoe
de jogosou apostasregutados
petopresentedipr,oma
gue, petasua
f1;envotvimento
natureza
ou em razáodo objeto dosmesmos:
g)
Atentemda dignidaoeoas pessoas,
do direito à honra, à intimidadee
à
ou contraquatqueroutrodireitoreconhecido
eonstitucionalmente;
ïu*_:t,
h) Envolvam
a práticade crimesou infraçõesadministrativas;
i)
Incidamsobreaconteeimentos
ou atosproibidospetategistação
em vigor.
3 - Em termossubjetivos,é proibida
a participação
nosjogosou apostasregutados
petopresentediptoma:
a)
Aosmenorese aosdectarados
incapazes
Legalou judiciatmente,
nostermosda
lei civit;
b)
Àquetesque votuntáriaou judiciatmente
estejaminterditadosde acederao
jogo;
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Aosacionistas,
proprietéuios
e trabathadores
da concessionária;

d)

Aos desportistas,
treinadores,juízes,árbitrose outrosparticipantes
diretos
nosacontecimentos
ou atividades
desportivas
sobreos quaisse realizaa aposta,bem
com as pessoas
que decidamsobreos recursosinterpostosdos mesmos,bem como
seusfamiliaresdiretos;
e)

Aos corpos dirigentes das entidades desportivas participantes ou
organizadoras
do eventoou atividadedesportivasobreo quatse realizaa aposta;
f)

Aosmembros
da entidaderegutadora
do jogo;
g)
A quaisquer
outraspessoas
relativamente
às quaisa lei venhaestabetecer
tal
proibição.

Artigo 7.o
Publicidade,patrocínio e outras formas dà promoçãodas atividadesde jogo
.

i

1 - A pubticidadeaos jogos e apostás:é permitida nos termos a estabetecerem
,'t,,t'a,,,.
diptomaregutamentar.
.
2 - Semprejuízodo dispostono númeroanterior,as comunicações
e divutgação
de
::'úma
jogos e apostas deve ser:,,,,,èfg1Lra6a
de
forrna socialmente responsável,
respeitando,
nomeadamente,
a proteçãodas criançase jovens,bem como outros
gruposde riscoe privitegiando
o aspetotúdicoda atividadedo jogo e não aspetos
quese prendarn
comaiobtenção
fácil de um ganho.
3 - No quadroda;'regutamentarção
desta matéria,devemser estabetecidos
timites
máximôi:':á
afetai petasentidadesexptonadoras
portadorasde ticençaà pubticidadee
outrasforrnasde àivutgáçao
e promoçãodosjogose apostas.
4 - É proibìdaa pubticidade,
qualquerque seja o suportepubticitárioutitizado,em
sítiosetectrónicos
de jogo ou ilpostade entidadesexploradoras
cuja atividadenão
estejaconcessionada,
nostermosdo presentediptoma.
5 - A proibiçãoprevistano núrneroantenioré extensivaa quem,por qual,quer
meio,
incluindoos patrocínios,
divulgueao púhtico,com fins promocionais
ou pubticitários,
sítios electrónicosde jogo ou apostason-[ine exploradospor entidadesnão
concessionadas
nostermosdo presentediploma.
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6 - o dispostonos número:;1,
2 er 3 aptica-seàs empresasconeessionárias
da
exptoração
dosjogosde fortunae azarem easinos jogo
e do
de bingo.

ArtiEo8.u
Responsabilidade
eiviremrrnatériade atividadepubricitária
os anuneiantes,
os profissionais,
as agênciasde pubticidadee quaisquer
outras
entidadesque exerçama atividadepubticitária,
berncomoos títularesdossuportes
pubticitáriosou as respetivas
entidarJesexploradoras,respondem
civit e
sotidariamente,
nostermosdo eódigoda Pubticidader,
pela pubtieidade
ou quatquer
outra forma de promoçãode jogos
ou apostason-tineem sítioselectrónicos
não
licenciados
de acordocomo estabelecido
no presentediptoma.

CAPITULO
IIü
Regimede"exploraçãodosjogose apostas

Antigog.o
DÍneitsde exploração
semprejuízodosdireitostegaise eontratuais
detidospelasantacasada Misericórdia
de Lisboa,o dir:eitode exptorarjogos
r-"apostasdisponibitizados
em suportes
etectrónicos,
informáticos,
tetemáticos
e interativosé reservado
ao Estadoe só pode
serexereidopor outrasentidadels
nostermosestabetecidos
no presentediptoma.
Artfgo,Í0"o
Cerneessão
da exploração
í - A concessão
da exptoração
de jogose apostasobjetodo presente
diptomaé feita
mediantea atribuiçãoa pessoas
eotetivas
de ticenca.
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2 - Sô podem ser destinatáriosde uma licença as pessoascoletivascom sede
estatutária,administração
centralou sedeempresarial
numEstado-membro
da união
Europeiaou num Estadosignatáriodo Acordosobreo EspaçoEconómico
Europeu.
3 - A exploraçãode apostasà cota desportivaé regutadaem diplomapróprio.
4- A concessãode jogos de fortuna e azar, só pode ser atribuída às entidades
concessionárias
de zonasde jogo em territórionacional,nostermosdo definidopeto
decreto-lein." 422/89,de 2 de Dezembro.
5 - A concessão
do jogo de bingosó podeser atribuídaàs
de salasde jogo, nostermosdefinidospetoDecreto-lei
n.
6 - O prazode concessão
podeser prorrogado,

membrodo

Governoda tuteta respetiva,a pedidof

as que
da prorrogação

tenhamcumpridoas suasobrigações,
no despacho
quea autoriza.
7- O pedidoa que se refereo

petomenosí80 dias

antesdo termo do prazoda c
8-Aprorrogaçãosó

de doisterçosdo prazoinicial da

concessão,
sendoque em

prazo de prorrogaçãopoderáexcederum

terço do prazodegncessão

ArtigoI í.o
Objeto da concessão
1 -

azare as

Íìostermosdo presentediploma,os jogosde fortunae
à cota desportiva.

2 - A concessão
do jogo do póquerabrangeo póquera dinheiroe os torneiosde
póquer.
3 - A concessão
dasapostashípicasé regutadaem diptomapróprio.
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Artigo,tZ"u
Coneunso
públieo
1 - A atribuiçãode lieença/concessão
clejogose apostasobjetodo presentediploma
é efetuadamedianteconcursopúbtico,
nos termosestabetecidos
na parte ll do
código dos contratosPúbtieos,aprovadopeto
Decreto-Leino 1gl200g,de 29 de
Janeiro,comasespeeificídaders
previstas
RapresenteLei.
2 - o membrodo Governoda tuteta respetiva
tem competêneia
para a decisãode
contratar,de adjudicaras propostas
e a outorgade contratosde concessão
no
âmbitodosconcursos
referidosno númeroanterior.
3 - Podeser delegadana enticlade
de fiscatização,
controtoe regutação
da atividade
jogo
de
e aposta,a competência
paraa práticade todosos demaisatos
Recessários
no âmbitodo procedimento
coneursal
elefor:mação
do eontrato.

Ar tigo1B.u
lrnpedinnentos
1 - sem prejuízodos demaisimpedimentos
constantesdo código dos contratos
Púbticos'não podemconstituir-se
eomoconeessionárias
ou detentorasde ticenças
para a expto'açãode jogose
apostasno âmbitodo presentediptoma,as pessoas
colectivasque hajam sido condenadas
pon infraeçõesprevistasna tegistação
que
reguta os jogos'e apostas,por crimes
contra o patrimónioou contra direitos
patrÌmoniais,
fraudefiscat,falsificação,branqueamento
de capitais,corrupçãoou
associação
criminosa.
2 - Nãopodemconstituir-se
comoconcessionárias
ou detentorasde tieençasparaa
exploração
de jogose apostasno âmbitodo presente
diploma,as pessoas
eotectivas
cujosórgãossociaisintegremennfunções
de administração
ou de controto,indivíduos
que tenhamsidocondenados
com penade prisãosuperiora I ano, por
crimedotoso,
ou petapráticadoscrimesprevistos
na tegistação
que regutaosjogose apostas.
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Artigoí4.o
Caução
1 - No prazode 10 diascontadoda data da notificaçãode decisãode adjudicação,a
entidadeexploradoradeve prestar caução,à ordem da entidadecom funçõesde
fiscatização,
controtoe regutação.
2 - A cauçãoé prestadapor depósitoem dinheiroou mediantegar

bancáriaou

segurocauçãoacionáveis
à prinreirasolicítação.
3 - A cauçãorespondepeto cumprimentodas ob
pelo pagamentodossaldosdascontas
concessionário,
premios não pagose petas sançõespecuniárias
c

entidadesexploradoras.
4 - As cauçõesque sejam utitizadas

no prazode 30 dias,

contadoa partir da data da noti

de fiscalização,

controtoe regulação.
5 - As cauçõessão in
fiscatização,controlo e
iniciarema exptoraçãono
disponham
de préffi a

a favor da entidade com funçõesde
gue as entidadesexploradorasnão
ou a interrompam,sem que para tal
do Governoda tuteta.

Artigo 15.o

Caução
% do montantefixado como contrapartidainiciat, nos

CAPITULOIV
Entidades exploradoras e regulação
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Artigoí 6.u
lreríodode funeionamento
1 - A exptoração
de jogose apostasobjectodo pru"sente
diptomapode reatizar-se
durante24 horaspor dia, todososdiasdo ano"
2 ' Quandocircunstâncias
e,xeepeíonais
o justifiquem,o membrodo Governoda
tutetapodeautorizarou determinara redução
do horárioou a suspensão
temporiíria
da exptoração"

Artigo í Z"u
Direftose eleveres
dasentidadesexploradoras
1 - As entidades
exploradoras
têm direitoa desenvotver
a atividadede exptoração
de
jogoe aposta,de aeordocomos
direitose obrigações
resu[tantes
da lei e do contrato
de concessão.
2 - Asentidades
exptoradoras
obrigam_se
aindaa:
a) Pagarasquantiasfixadasparao exercício
da atividadeconcessionada;
b) Assegurara integridadee segurança
dos jogos e apostas,garantindoa
transparência
nasregrasde participação
e no eátcutorlosprémios;
c) Assegurar
a segurança
dosdadosdosjogadores;
d) Adequara ofertaà procura;
e) Designgr
um gestorresponsávet
petaexptoração,
a quema eompeteassegurar
a
retaçãocom a entidadede fiscatização,
controtoe regutação,nomeadamente,
prestando
todaa informação
nercessária;
f)

Assegurara exata escrituraçãoda contabitidade
espeeial do jogo e o
cumprimento
das teisvigentesquantoa pru"venção
do branqueamentode capitais e

de financiamento
do terrorismo:

g) Desenvotver
meeanismos
qLleimpeçamos grupossoeiatmente
vutneráveis
ao jogo
e àsapostas
de se registarno sÍlioeteetnónico:

igztz
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h) Reduzirqualquer risco cle potencial,dano para a sociedade,inctuindo
colaboração
na tuta contrao jogo itegate as atividadesitícitasassociadas.

Artigo18."
Trabalhadores
1 - Os trabalhadorese cotaboradoresdas entidadesexplor
serviçosdireta ou indiretamenteassociados
à oferta dos jogos
presentediptomaobrigam-sea cumprir e fazer
regulamentares
apticáveis,guardarsigitoda informaçãgjr{
mereçatal salvaguarda
e prestartoda a colabor

prestem
eto do
e

e que
fiscalizadorase

reguladoras.
2 - Sem prejuízodas demaisobrigações

, é proibidoaos
que intervenhamem

trabalhadorese colaboradorer;
das
quatquerfasedo processo
de
a)

Tomarparteno jogo,

b)

Fazerempréstimos

c)

Ter participação,di

por interpostapessoa;

i nasreceitasdo jogo.

Artigo í 9.o
Regulação

e apostasprevistosno presentediplomacompeteao serviço
do ïurismo de Portugal,1.P.,que assumeas funçõesde
izadora, de conllroloe reguladora.(ou por entidade reguladoraque

venhaa sercriadaparao efeito)
2 - A definiçãodas suasatribuições,competências
e prerrogativasde autoridadeé
feita por diplomapróprio.
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EAPíTULO
V
Exploração
do jogo

SeeçãoI
SítÍose negistosde jogadores
Artigo20"u
Estruturação
dossítios
1 - As entidadesexptoradoras
estãoobrigadas
a instatarum sítio na internetcom o
nome do respetivo domírrio,
subordinadoà identificação ..pf, para
o
desenvotvimento
e eomerciatização
atravésda internetdas atividadesde jogo
e
apostaprevistas
no presentediptoma.
2 - As entidadesexptoradoras
obrigam-se
â, previamenteao iníeioda exptoração,
elaborarum projeto de estruturação
tdosítio, que integrandoas methorespráticas
em termosde arquiteturade software
e tecnologÍa,assegure,
designadamente,
os
seguintes
elementos:
a)

A arquiteturae memóriadescritivarJo
suportetécnico,hardwaree software,
ondese atojeme por ondevenham
a correrosjogose apostas;
b)
os tipose números
de j.gos e apostas
disponibitizados;
c)
As caraeter.ísticas
dosjogose apostas;
d)
A disponibitização
no sítio eteetrónieode mecanismos
de autoexetusão
do
jogadore de inibiçãopara j.gadores
os
exetuídos
de se poderemvottara registarno
sítioetectrónieo;
e)
os limitesde aposta,bemcomoa
existência
de mecanismos
que permitamao
jogadorimporautotimitesna
apostaefetuada;
f)

A temporização
do jogoeruda apostanoscasosem que
sejaapticávet;
g)
os meiosde pagamento
e o modode distribuiçã.dosprémios;
h)
os eontrorosde seguranç:a
da informaçãopropostos,
de forma a assegurar
a
segurança
do sítioda internete rJosseusdados.
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3 - Ostermosda obrigaçãorefreridano número2 do presenteartigo serãoobjeto de
regutamentação
complementar,
4 - O acessoao sítioetectrónicodosjogose apostasdeveser canalizado
atravésde
uma infraestruturaatojadaennterritório nacionat,com o objetivo de facititar o
controlo, auditoria e supervi:;ão
do sistemade jogo, cujas especificações
são
definidasem diplomaregulamentar.
5 - Independentemente
de o acessose efetuar atravésdo sítio etectrónicoou de
qualqueroutro meio, nomeadermente,
aplicativoou dispositivo,o tráfegodeve ser
sempredirecionado
paraa infraestruturareferidano númèro:
anterior,por forma a
garantira integridade,confidencialidade
e disponibilidade
da informação
processada
e armazenada.

Ar tigo21.'
Re_gisto
de jogâdores,,
1 - Asentidades
exploradoras
obrigam-ie,a
garantirque o procedimento
de registoda
identidadedosjogadorescontempte,designadamente,
o nomecomptetodo jogador,
do númerodo cartãode iden.tiificação
pessoal,o númerode identificaçãofiscal,o
númeroIBANda conta bancáriirondesãodebitadosos pagamentos
e creditadosos
prémios,a data,,de
nascimento
13a moradade residência.
..'

Z - O tratamentodosdados,peCsoais
dosjogadorespelasentidadesexptoradoras
só
se o respectivotitutar tiver dado, de forma inequívoca,
Pode,ser,,efectuâdo
o seu
': '
consentimènto
3 - Sóé Bermitidoum registoprsljogadlor,sendoatribuídoa cadajogadorregistado
umasenhàlexctusiva
paraacesso
ao sítioelectrónico.
4 - As entidadesexploradoras
obrigam-seainda a imptementarnos módutosde
criaçãodos registosde jogadores,as ferramentasnecessárias
para verificaçãoda
veracidadeda informaçãoinsreridae para garantiado estabetecidono número
anterior.
5 -Podemser criadosregistoscom perfil de convidadode modo a permitir aos
jogadores
utilizaro sítioe jogarou apostarsemrecursoa dinheiro.
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6 ' As entidadesexptoradot'as
obrigam'sea garantiro acessodos jogadores
aos
registos
dosseusdadospessoilis.

ArtÍEoZZ."
DeveresdosforneaecÍores
de serviçosde internet
1 - sem prejuízodo cumprimento
dos demaisdeverestegaise regutamentares
retativosao exercícioda suâ atividade,
os fornecedores
de serviçosde internet
obrigam-se
a fittrar os acessos
aossítios,em vista ao seu barramento
sernpreque
ocorrama ofertae práticade jogos
e apostasnão autorizados,
nostermosa definir
em diploma regutamentar,assegurando
igualmenteum acessoágit aos seus
servidorespor parte das autoridades
eornpetentes
para efeitos de sancionamento
penaIe contraordenacionat.
2 - As obrigações
constantes
clonúmeroanteriorabarcamiguatmente
o barramento
de sítiossob sua administração
sempreque estesreeebamou dirijam
conteúdose
tráfegoparaoutrossítiosem viotação
dasdisposições
do presentediptoma"

Secçãoll
'firansaçÕes
para e jogo
ArtigoZB.u
eontascorrentes
1 - Associada
ao registodo jorgador
é criadauma conta eorrentepor onde
correm
todasastransações
reatizadas.
2 - A aberturade umaeontade

iogadorsó podeefetivar-sepor iniciativaexpressa
do
seutitutar, sendoproibídos
todosos proeessos
automátieos.
3 - As contascorrentessãoexr:tusivamente
creditadasou reforçadaspor iniciativa
dosjogadores
ou comos ganhos
e perdasdecorrentes
do jogo reatizado.
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4 - Ossítioscriadosao abrigodo presentediptomadevemdisporde ferramentasque
permitama transferência
do satdoda conta correntedo jogadorpara a suaconta
bancária.
5 - Para os efeitos previstosnos númerosanterioresas entidadesexploradoras
obrigam-sea garantir que nas operaçõesrealizadasse identifique de forma
inequívoca
a origemdastransações,
nomeadamente,
quantoao titular e à entidade
pagadora.
6 - As entidadesexptoradorasdevem criar mecanismos
que
contasanónimas
ou em nomede terceiros.

de

Cclntrolo
1 - As contascorrentesdos

num servidorlocatizado

em território nacional,devendcl

respetivosregistosserem

canatizados
e processados
para
2 - As entidades
procedimentos
e medidas
parte dos di
propriedade

ar a existência de processos,

interveni
dos

forma a evitar a negaçãodos atos por
no processode jogo, de forma a garantira
praticados.

Secçãolll
Controlo técnico
Artigo 25.o
Controlo técnico

1 - Asentidadesexptoradoras
estãoobrigadasa:
a)

Armazenaros dadosrelacionados
com asoperações
de jogo;

b)

Cotocartoda suainfraestruturade servidores
em território nacional;

lzot

GOVERÌVO
DE
.[,C)Ri:UG-*ïf,

SICREÌARiO
DFTSTADO
ADJiJNÏO
DOMINIl;TRO
ADJUN'ÍO
T DOsA55UNïOS
PARLAMfNïAR[S

e)

certificar a integrida<Je
dos seussistemasinformátieos,a levar
a cabo por
entidadeeertifieadora
aprovada
Rostermosda tegistação
apticávet;
d)

Disporde um portalderregistoque contenha
as informações
neeessárias
sobre
as transações,de modo a garantir
a existênciade um ftuxo permanente
de
informação, de forma segura,entne
as entidadesexptoradoras
e a entÌdade
fiscalizadora
e regutadora;
e)

Submeterperiodicamentea um servidor
cle arquivo dedicado os dados
retativosàsoperações
de jogo;
f)

Disporde meeanismos
que permitama gravação
eompretadosdadosdo jogo
que possamser disponibitizadas
à entidader
de fiseatização,
controtoe regutação,
de
motdea permitir a reatizaçãode testes
de verificação,bem como o controtode
situações
de fraudepor partedosjogadores,
padrõesde apostassuspeitas,
operaçoes
monetárias
suspeitas,
padrõesde jogocompulsivo;
2 - As entidadesexptoradoras
devemassegurar
processos
e meeanismos
de gestão
que garantama integridade,confideneiatidade
e disponibitidade
da informação
processada
e armazenada.
3 - os termos e modo de crrmprimento
das obrigaçõesenuneiadas
nos números
anteriores
sãodefinidosem dipitoma
regutarnentar.

SeeçãoIV
Contro[oeontabitístieoc finaneeiro

Artigo26"o
eontro[oeontahilístico
e financeiro
1

As entidadesexptoradorasobrigam'se
a dispor de contabitidadeanalítiea
organizada
de modoa que sejaautonomizado
um centrode custospor ondecorram
exctusivamente
as verbasresuttantes
da exptoração
dosjogose apostasregulados
no
presentediptoma.
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2 - As verbasresuttantesda exploraçãodos jogos e apostosregutadosno presente
diplomadevem ser depositadas
em contasbancáriasautónomas,tituladaspetas
entidades exploradoras,e de instituições bancáriasabarcadaspeta regulação
bancárianacionale europeia.
3 - Os termose modo de cumprimentos
das obrigações
enunciadas
nos números
anteriores
sãodefinidosem diptomaregulamentar.

Artigo27."
Controlode

1 - Os pagamentos
têm de ser eretuaOo@

de serviçosde
central em território

pagamentoque detenhaa sua sede
nacionat.
2 - As instituiçõesde pagam
pagamento,estão

e executar serviçosde
Bancode Portugat,nos termos da

tegistação
apticável.

SecçãoV
Inspeção

Artigo28.o
Atividadeinspetiva
1 - A exptoração
e a práticade jogose apostason-lineprevistosno presentediploma,
ficam sujeitosà Inspeçãotutetar do Estado,exercidapeto Serviçode Inspeçãode
Jogosdo lnstitutodo ïurismode portugat,1.p..
2 - Semprejuízodascompetências
específicas
atribuídaspor lei a outrasentidadese
com observânciada legislaçãosubstantivae processualaplicável, a competência
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fisealizadora
do serviçode Inspeção
de Jogosabrangea Ìnstruçãodosprocessos
ea
apreciação
daseontra'ordenações
previstas
e punidasao abrigodo presentediptorna.

Fisearizaçã::ï:ïe

reguração

1 - Sempre
quea entidade
delfiscalização,
controto
e regutação
detetarum sítiona

internetabrangido
petopresentediptomae não lieenciado,
que disponibitize
jogose
apostason-tine,notificaa entidadeexptoradora
parano prazode g diastermÌnaro
serviçoe removero sítioda internet.

2 - easoa notificaçãonãosejaacatada,
a referidaentidadede fiscatização
controto
e regulaçãopromovejunto drcsfornecedones
de serviçosinterneto barramentodo
acesso
aossítiosnãoticenciâdrcs
e participaao tribunaIeornpetente
a infração,tendo
em vistaa condenação
da entidadeexptoradora
e a ordemde remoçãodo respetivo
conteúdodos motoresde buscapor parte
da entidadeeom eompetêneia
para o
efeito.
3 - A entidadede fiscatização,
controtoe regutação
deveigualmenteeoordenar
eom
as entidadesbancáriasa initliçãode quaisquer
movimentações
baneáriaseom a
entidadeexploradora
prevaric,adora,
em termosa regularem diptomaregutamentar
autoRomo"

Artigo30.o
Meiosde pagamentopnoibidos
1 - O jogo a eréditoé interdito.
2 - Estáproibidoa quatquereoncessionário,
aosseusmandatários
ou trabathadores
coneederempréstimos
aosjogardores
ou disponibitizar
por meioseteetrónícos,
direta
ou indiretamente'
dispositivos
que perrnitamaosjogadores
eoncederem
empréstim,s
entresi.
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3 - O sítio do concessionário
não podeconter nenhummençãoou pubticidadea favor
de uma empresa que disponibitize empréstimos aos jogadores ou permita
empréstimos
entreeles,nempermitirquatquertigaçãoparao sítiode taisempresas.

SecçãoVl
Jogo responsável

Artigo3í.o
Jogo responsável
Competeà entidadede fiscal,ização,
coffirotoe
W6ffiffi
umapolíticade jogo responsávet:

fvotvimentode

a)

eventuais aumentos

b)

tendentesa identificar comportamentos
preventivase dissuasoras;

Monitorizar o votume de
decorrentesda aberturaao jogo e
Promovera reatização
aditivose propora adoção
c)

Patrocinar
anualmente

responsáve[
ed

nacionais
de sensibitização
parao jogo
as da mesmanatureza,em termosa definir

em diploma

Artigo32.o
Informaçãoaosjogadores
Ossítios
cos atribuídosnostermosdo presentedipl,omadevemfacuttarao
jogador,no iníciode cadasessão,informaçãosobreos vatoresmínimose máximosde
aposta,o tempo decorridode jogo, bern como informaçãosobrecomo acederaos
seusdadospessoais
e alertascontraas práticasexcessivas
de jogose apostas,sobre
autoexclusão
e confidenciatidade,
assimcomo, sobre tinhastetefónicasde apoio a
problemas
de dependência
e adição.
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Artigo33."
!_irnites
de jogo e autoexelusão
0s sítioselectrónicos
concessionados
ao

abrigodo presentediptomadevemeonter
mecanismos
de autoexctusão
que permitamao jogadorimpedir o
seu acessoaos
jogose apostaspor períodos
rdiferenciados,
limitaro tempode permanência
em jogo
e o númeroe vatordasapostas
a reatizar.

Artigo84"u
Inibiçãode aeesso
1

eompeteà entidadede fiseatização,
controtoe regutação,em respeitopetas
regrasde proteçãodosdadospessoais,
a organização
de um registode eidadãos
com
inibiçãode acessoe eontendoa indicação
do períodode inibição,permitindoa sua
vatidação
semprequeseapresentem
pararegistoem quatquersítioeteetrónico.
2 - o ato de vatidaçãoé comunicado
em tempo reat à entidadeexptoradona,
permitindoou recusando
de modoautomáttco
o acessodo jogadorà práticade jogos
e apostas.

EAPíTIJLO
Vü
Garantiase eontrapartidas
Secçãoi
Jogose apostas

Artigo3S"o
Jlogosde fontunae azar
1 - A coneessão
da exptoração
de jogosde fortunae azardisponibitizados
por meios
etectrónicosé feita medianteo pagamento
de uma quantia, devidaa títuto oe
contrapartida
iniciat,no montantede
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2 - A verba referidano núme'roanterioré entregueao lnstituto do Turismode
Portugal,1.P.,e destina-se
a financiare subsidiar
investimentos
de interesseparao
turismo,açõesde promoçãoturísticae formaçãopara os recursoshumanosdo setor
turístico,nostermosa definir por despachodo membrodo Governoresponsávet
peta
áreado turismo.

Artigo 36.o
Apostas desportivas à cota

Regimefiscal e de

de jogo
1 - As empresas
por meios

dosjogose apostasdisponibilizados
ao pagamento
de um imposto,designado
por

ficam

imposto
a)
b)

c)

a:

paraosjogosde fortunae azar;
piìrao póquer;
bruta paraasapostadesportivas
à cota.

2 - Não

qualqueroutra tributação retativa ao exercícioda atividade
referida no número anterior ou de quaisqueroutras a que as empresas
concessionárias
estejam obrigadasnos termos dos contratosde concessãoe pelo
prazoem que os mesmosvigorarem.
3 - Doimpostoespecialde jogo apuradonostermosdasalíneasa) e b) do no1, ZO%
constituemreceitado Estado,entregueao Tesouro
receitada Culturae 77,5%
, 2,5Yo
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destinam'se
a ser entregues
ao Institutodo ïurismode portugat,1.p.,eonstituindo
receitaprópriadesteorganisrno"
4 " A verba referidano númeroanterior consignada
ao lnstituto do Turismode
Portugal,l'P', destina-se
a srtportaros eReargos
com o funeionamento
do serviçode
fiscatização
e controtoda atividadede exploraçãodos jogos
de fortuna e azar
disponibitizados
por meiosetectrónicos,a finaneiare subsidiar
investimentos
de
interessepara o turismo,açciesde promoção
turístieae formaçãoparaos recu'sos
humanosdo setor turístieo,nos termos a
definir por despachodo membrodo
Governoresponsávet
petaáreado turismo.

Artigo3E"u
Saldosnão reclarnados
os satdosdas contaseorrentesdos jogadores,
em que se inetuemos prémiosnão
rectamados,
que não forem Rìovimentados
durante3 anos,nem seja possívet,
com
reeursoaos dadospessoais
constantesdo registoou por quatqueroutro meio,
a
convocatória
do seutitutar, revertema favordo Estado,para
apoioa instituições
que
sedediquemà recuperação
de pessoas
comprobtemas
de dependência
do jogo.

CAPíTULOVIII
Regimesancionatório

ArtigoB9.u
Responsabilidade
contraordenaeÍonaI
dase^tidadesexploradoras
- constituemeontraordenações
reves,puníveis
eomcoimade €-a €-:;
k)
A exptoraçãode nrodalidaeles
afins dos jogos e apostasprevistosno
presentediplomaseÍna autorização
previstano artigo_;
t)
A exploração
nãoautorizada
de novosjogose apostas;
m)
A viotaçãodosdever'es
de sigitoe de proteçãode dados,tal eomoprevisto
nosartigos_;
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A viotaçãodosdeveresde inibiçãode acesso,tal comoprevistonosartigos
-;

o)

A reatizaçãode açõesde publicidadeem viotaçãodo dispostono artigo
_i

2 - Constituemcontraordenações
graves,puníveiscom coimade €_

a €_;

q) A viotaçãodas regrasdos jogos e apostas,ta[ como previstono presente
diptoma;
r) A redução do horário e a interrupção ou
exptoração
dosjogose apostas,conformeprevisto
s) A violaçãodo dever de assegurar
o bom
dosrespetivosequipamerntos
e das

s
E

comoprevistanoartigo_;

ffi

t ) A violaçãodo deverde cotaboração

no artigo_;

u ) A violaçãodos deveresretati

tal como previstos

no artigo_;
v) A viotação dos

bancáriase ao controlo de

transações,
tal
w) A inexistência
ou def

dos mecanismos
de autoexclusão,

tal comopr*evistos
no

x)o
ou

dos
medianteconcessão
@&ffi#ltica
de empréstimos
rugs e apostas
jofues
a
porparteda entidadeexptoradora
comodosseus
ffi
tat c@previsto no artigo_.

Artigo40.o
Destinodascoimas
Os montantesobtidos com as coimasaplicadasao abrigo do presentediptoma
revertem:
e) 60%parao Estado;
f) 40& parao lnstitutodo l-urismode portugal,1.p..

lzts

p rawuaet
I *u'tit*t,*tilï':,
cnpírulolx
Disposições
finais e transitórias

Artigo41"o
Revogações
5ãorevogados:
e)

O no I do artigo 21oe a atíneac),
do no 1 do
pubticidade;

da

f)

O presentediptomaentraem

portariasregutamentares
a

que se faz mençãonosartigos
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17.4.2 Diplomarelativo às apostasà cota desportiva

Ante-Projecto
para
Apostasà cota sobreeventosdesportivosou
O direito de promoverconcursos
de apostasmútuas
tendo este concedidoà SantaCasada

Estado,
organizaçãoe

exptoração
em regimede exclusivopara
Paraalém da satisfaçãotúdicado

de jogos legais,explorados

em estritascondiçõesde segur

petosprincípiosdo jogo

pretende-se
responsávet,

de apostasreceitasque revertam

parafins de interessepúbtico.
Atravésdo

do dispostono artigo1.odo Decreto-Lei
n.o

84185,de

-se à criaçãode um novojogo socialdo Estadoque
sobre eventosdesportivosde quatquermodatidadee
ou sorteios, cuja organizaçãoe exptoraçãoé igualmente

atribuída

Casada MÍsericórdiade Lisboa,atravésdo seu Departamento
de

Jogos.
Assim,
Nostermosda alíneaa) do n.o1 do artigo198.oda Constituição,
o Governodecretao
seguinte:
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Artigo1.u
Objeeto
sãocriadascomojogo social'do Estado
as apostasà cota sobreeventosdesportivos
ou outros'as quaissãoatribuídasà santa
easada Misericórdia
de Lisboaparaserem
organizadase exptoradaspreto seu
Departamentode Jogos, em regime
de
exctusividade
para todo o território naeional,
nos termosdo dispostono n.o 1 do
artigo2.odo Deereto-tei
n." g4lg5,de ZBde Março.

Artigo2.o
Eefiniçãoe regimede exploração
1 - As apostasà cota eonsistem
numjogo,

no qual os participantes
prognosticam
um

ou maisfactosocsrridosno dr:eurso
de unr determinadoeveRto,desportivoou

de
outra Ratureza,
cuja ocorrêneÍa
e sujeitaa umadeterminada
probabitidade
definida
pelo organizadordo jogo para
cada faeto, denominadacota, organizadopeto
Departamento
de Jogosda Santacasa da Miserieórdia
de Lisboa,que habititaa
prémioscateuladosem função
do vator rJa aposta reatizada,muttipticada
peto
coefieientedefinido"
2 - A exptoraçãodas apostasà
eota pode ser efectuadaem eonjunto
com
organizações
similaresao Departamento
de Jogosda scMLde outrospaíses.
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