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3.1.6. Serviço de Inspeção de Jogos 

 

O Serviço de Inspeção de Jogos (SIJ) é um serviço integrado no Turismo de Portugal IP., sendo responsável pelo controlo e fiscalização 

da atividade do jogo. O SIJ detém autonomia técnica e funcional, competindo-lhe a fiscalização da exploração e prática dos jogos de 

fortuna ou azar nomeadamente o funcionamento das salas de jogos dos casinos, bingos e outros locais onde seja autorizada a sua 

exploração, fiscalizar a aposta mútua sobre corridas de cavalos, aprovar os temas de jogos e prestar apoio técnico às autarquias e 

demais entidades em vista ao licenciamento de máquinas de diversão e cooperar com os tribunais e autoridades policiais na fiscalização 

e repressão dos jogos ilícitos. 

 

Durante o ano de 2012, foram objeto de fiscalização permanente por parte do SIJ, 11 casinos, 1 sala de jogo do bingo concessionada 

ao casino de Espinho e 17 salas de jogo do bingo fora dos casinos. Destas ações resultou um controlo de volume de jogo na ordem dos 

€ 1.591.433.681,05 que gerou uma receita bruta de € 338.391.973,69, correspondente: € 289.658.463,69 aos casinos, e € 

48.733.510,00 às salas de jogo do bingo. 

 

O SIJ, enquanto entidade liquidadora de impostos e contrapartidas aplicáveis em matéria de jogo, promoveu a arrecadação de € 

142.638.046,71, tendo sido entregue: € 25.831.847,29 nos cofres do Estado, € 2.389.368,32 ao Fundo de Fomento Cultural, € 

82.525,64 à Câmara Municipal da Figueira da Foz, € 185.852,84 à Câmara Municipal da Póvoa de varzim, e o remanescente, no 

montante de € 114.148.452,62, ao Turismo de Portugal, I.P. 

 

Do montante entregue ao Turismo de Portugal, I.P., € 70.268.919,62 constitui receita própria, encontrando-se consignado o total de € 

43.879.533,01, assim distribuído: 

 
Obras de interesse para o Turismo € 33.797.571,78 

Formação Turística € 3.623.594,11 

Entidades de relevância social € 1.014.419,80 

Funcionamento dos sistemas de requalificação ambiental (AMAT) € 291.808,72 

Gestão das infraestruturas da ADT de Troia € 166.702,06 

Instituto do Desporto € 2.612.348,63 

Instituto da Juventude € 139.021,95 

Entidades Regionais de Turismo € 659.616,95 

Ações de promoção turística € 1.574.449,02 

 


