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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 I.P., 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, a aprovação dos temas de jogos e a prestação de apoio técnico às autarquias e demais entidades com vista ao 

licenciamento de máquinas de diversão, e a cooperação com os tribunais e autoridades policiais na fiscalização e repressão dos jogos 

ilícitos.  
 

Durante o ano de 2014, foram objeto de fiscalização permanente por parte do SIJ, 11 casinos, 1 sala de jogo do bingo concessionada 

ao casino de Espinho e 15 salas de jogo do bingo fora dos casinos. Destas ações resultou um controlo de volume de jogo na ordem dos 

€ 1.378.889.123,00 que gerou uma receita bruta de € 317.070.163,76, correspondente: € 267.050.684,76 aos casinos, e € 

46.019.479,00 às salas de jogo do bingo.  
 

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

126.789.575,81, tendo sido entregue: € 24.863.475,98 nos cofres do Estado, € 2.306.242,39 ao Fundo de Fomento Cultural, € 

74.001,81 à Câmara Municipal da Figueira da Foz, € 183.886,57 à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, € 518.771,48 à Câmara 

Municipal de Cascais, € 199.592,22 à Infratróia, e o remanescente, no montante de € 98.643.605,36, ao Turismo de Portugal, I.P.  

Do montante entregue ao Turismo de Portugal, I.P., € 63.286.013,04 constitui receita própria, encontrando-se consignado o total de € 

35.357.759,32 assim distribuído: 

    - Obras de interesse para o turismo 27.259.381,70 

    - Inst. Port. do Desporto e Juventude (desporto) 1.847.731,34 

    - Ações de formação turística 3.519.534,90 

    - Ações de promoção turística 315.468,62 

    - Entidades regionais de turismo 1.004.373,99 

    - Subsídios a entidades de relevância social 947.724,78 

    - Inst. Port. do Desporto e Juventude (juventude) 213.830,60 

    - Requalificação ambiental (AMAT) 249.546,40 

 

Destaca-se o papel do Turismo de Portugal, I.P. através do SIJ, no controlo dos fluxos financeiros e operações geradas nas salas de 

jogos dos casinos do País, tendo em vista a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, na parte que diz 

respeito às empresas concessionárias da exploração dos jogos em casinos.  

 


