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e) Jogos

Drngo;

Dancados: bocani chemìn de Íer, bacaró de bonca aberta, éçarté e

Í) Jogos em móquínas pagondo díretamente prémìos em Ííchas ou moedas;

g) Jogos em móquinas que, nõo pogando diretomente prémíos em íichds ou moedos,
oesenvolvom temas própríos dos jogos de Íortuna ou ozar ou opresentem como
resultddo pontuações dependentes excrusiva ou Íundamentolmente da sorte.

2 - É permitido às concessíontjrids ddoptar indiÍerentemente bancas simples ou
ouphs pard o prótíco de qualquer dos jogos bancados reÍerídos na alínea a) do n.o 1
deste ortígo.

3 - Compete ao membro do Governo da tutelo outorizor a exploroçõo de novos tjpos
de jogos de Íortuna ou ozor, o requerimento dos concessíonáríds e apos parecer da
Inspeçoo- geral de Jogos."

Os casinos dispôem de uma oferta diversificada de modatidades de jogo. O eremento
dominante da oferta são, contudo, as máquinas, que representam cerca de E0% do
votume das receitas de jogo.

É também permitida a expl.oração de jogos de fortuna e azar a bordo de aeronaves
ou navÌos registados em portugat, quando fora do território nacionat, nos termos co
artigo ó." da Lei do Jogo,

E e, ainda, prevista, nos termos do artigo 7." da Lei do Jogo, a exploração, petas
concessionárias das zonas de jogo, de jogos não bancados e de máquinas automáticas
de jogo fora dos respectivos casjnos, embora tat artigo nunca tenha sido
regulamentado, pelo que, até à data, não teve apticação pÍática.

nao
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1.1 Dos jogos da Santo Casa da l isericórdio de Lisbu

Como já foi reÍeÍido, a lei atribuiu à sCr{L o direito exctusivo de proceder à

êxptoração das totarias e apostas mutuas, em norne e por conta do Estado português.

A scr,ll é uma p6soa coletiva de direito Drivado e

Cada jogo de totaria e apostâs é c toda a sua organização e

freqGncias de sorteio6,exploração, incluindo preço da

percençrgem concreta recotha de apostas, forma de seleção

dos Ínediadores autorizadoE, de pagamentos dos prémios, é regutada

por portaria do

Atiás o artigo 8." da Lei do Jogo prevê essa poGsibil.idade:

3í
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"Foro dos óreos dos municípíos em que se locolizem os casinos e dos

conÍínem, a exploroção e a pratíco do jogo do bingo podem tombén

salos própríos, nos termos do legisloção especio! aptícovel.,,

A atribuição da expl.oração

medrante concurso público

púbtl'cas ou privadas.

de salas de jogo do bingo

a que se podem candidatar

que com estes

eÍetuar-se em

fora dos casìnos é feita

apenas pessoas colectivas

ao {ongo dos úttimos anos, o jogo do bingo terá sido aquete que teve uma diminuição
mais drástica no seu votume de oÍerta, tendo-se verificado uma tendência de
progressrva quebra de receitas na exptoração deste jogo.

Assim, nos úttimos 20 anos, a receita bruta da venda de cartões de bingo teve uma
redução de cerca de 55% (de 109.357.0g0 Euros para 60.529.925 Euros), enquanro
que o número de satas em funcionamento, no mesmo período, teve uma quebra de
61% (passaram de 44 salas em expl.oração pa[a 17).

4.6 De outros modalìdades conexas com os jogos de Íortuna e azsr

As modalidades conexas dos jogos de fortuna ou azar são modatidades cuja atnbuição
do prémio pode depender conjuntamente da sorte e perícia do jogador. Não
integram a definição tegat de jogos de íortuna e azar, embora ofereçam dinheiro ou
bens com valor económico como prémio. Aqui se incluem as rifas, tômbolas, soneÌos.
concursos pubticitários, concursos de conhecjmentos, passatempos, totarias de
beneficência, entre outros.



GOVERNO DE
PORTUGAI

Da definição tegat de modatidades afins podem ser indiüduatizados quaüo

elementos: ils operações de oferta ao púbtico, a esperança de ganho, o facto de os

resultados podeÍem depender conjuntamente da sorte e perícia do jogaoor ou

somente da sorte, e os prémios a atribuir consistirem em coisas com valor económico

ou dinheiro, no caso das lotarias de beneíicência.

A exptoração destas modaridades conexas necessita o. u*onr"#t nta,.o o"
l lMminisÍação lntema ou de quem disponha da respectiva comiãtência deìfoada e

mediante a satisfação dos segúntes Íequisitos:

1. Quando impliquem a emissão de

assistência ou interesse púbtico;

a fins de

2. A sua venda não ser

sclì^L;

sejam explorados jogos da

3, A sua exploração ser com fins tucrativos, satvo quando:

mentos ou passatempos organizadosa) 5e tratem de

pubticitários de promoção de bens ou serviços e,

quando não ocasionem para o jogador outro dispêndio

custo norma[ dos serviços púbticos de correio ou

munìcações, ou o custo do jornat ou Íeüsta que,

comprovadamente, deve ter pubticação periódica há mais de um ano;

4. Não desenvolvam temas característicos dos jogos de fortuna e azar,

nomeadamente, póquer, roleta, bingo, totaria de números ou instantânea,

Totobola e Totoloto, ou usar materiais e símbotos comuns à sua exptoração

como dados, cartas, campainhas, frutos;
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5. Não permjtam a troca do prémio atribuído por dìnheiro ou íichas.

5. DO UNIVERSO DOJOGO ON LINE EAA PORTUGAL

5.1 Caraterização do Jogo Online

A evolução da atividade do jogo e marcada pela possibitidade de a sua oferra Dooer
reatizar-se com recurso a uma nova ptataforma: a internet. O jogo através oo espaço
virtual veio permitir ao jogador praticá-l.o a partir de equipamento pessoaL, a
quatquer hora e em quarquer tugar e, aos operadores, em resuttado da
desmateriatização dos meios, a possibilidade de o oferecer sem lìmitaçôes espaciais e
tendencialmente de forma gtobal ou transnacÌonat.

Diversamente da oferta oÍÍline, os jogos onlíne podem operar oe mooo
transíronteiriço, o que permite que a concorrência internacionaL se posicione à
distância de um "clique". A reguramentação e enquadramento do mercado online e,
pois, determinante para o combatê à atividade marginal., para a canatização da
procura para a oferta legat e para a adequação dessa oferta à dimensão do mercado,
contribuindo ainda para uma adequada administração das áreas críticas retacionadas
com a prática de jogos a dinheiro, nomeadamente a fraude, o branqueamenro, a
pubticidade enganosa e o jogo por consumidores vuLneráveis.
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5.2 Da sua qualificação jurídicolegol

Tendo em üsta acautelar, por um tado, c índices estabelecidos de meÍcado e, por

outro, garantir o respeito pet6 princípios de proteção concorrenciat e exclnsiúdade

de exploração estabelecidos nos contnìtos de concessão das zonas de jogo, fqi

submetido ao Go/emo, em 2003, um projeto de tei üsando eÍquadrar e

i*urarnenüìr eïa varénqa oa anudade de Jogo e atribuindo u ,frtoa"çao, a,
exclusivo, às concessionárias de jogos de fortuna e dzar. Haol,"nao F

rnerecidoacorhimento,oquadro;;;ïáË.,*Ë,Jí";:

designada "Lei do Jogo. e peto De€reto-Lei 
"." 

,6;lr" F" Nou"Inu-, que
possibilita qtr ap*tas d6 ;ogc 

"rptoola-gcÇÈ1ffi"ro"adas 
por via

electronica, atrayés da im.-et, t tem*ã, ru,a,F*oì*on" fixo, terevisão,

rereusao Inreranva e oor."oo, *r"í**È*5f

Ã-.".\;Joso 
onrine é proibido comO normativo vigente em

exceção dos Jogos Sociais emlpoììhltrónico que sejam promovidos peta Santa

Casa da Lisboa, termos da autorização que lhe foi conferida. Com

efeito, o 8212003 teve por escopo autorizar a Santa Casa a

por via electrónica e, assim, estender o seu diÍeito

aos jogos oferecidos em suporte electrónico nomeadamente

consequentemente a utilização desses meios a quatquer outra

Com efeito, o artigo 2.. do referido Decreto-Lei n,.28212003 refere que a exptoração

dos Jogos Sociâis do Estado ,,é eíectuada em regime de exctusivo, para todo o

território nacional, inctuindo o espaço radioetéctrico, o espectro hertziano terrestre

l t
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anatógico e digital, a Internet, bem como quaisquer outras redes púbttcas de
tetecomunicações, peta Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,,.

5.3 Das recentes decisões judiciais

A matéria em análise é comptexa e controvertida também no pl.ano jurídico, tendo_se
recentemente avotumado o número de decisões um pouco por toda a Europa retativas
ao assunto. No que concerne a portugal cumpre destacar dois acórdãos peta especial
retevância para o país no atinente ao jogo online, a saber: (i) o Acórdão BWIN e o íii)
Acórdão Betctick.

5.3.1 Acórdão Bwin

A Liga Portuguesa de Futebol e a Bwin Internationat (empresa de apostas de jogos
onrine de fortuna ou azar, com sede em Gibrattar) cerebraram um acordo de
patrocinio em 2005, poí considerá"to itegat, o Departamento de Jogos da Santa casa
da Misericórdia apticou coimas àquetas duas entidades. As partes entraram em tÍtjgìo,
no quat também participou, em ação autónoma, a Associação portuguesa de casinos.
Este titígio foi jutgado peLo Tribunal de pequena Instância Criminat do porto, o quat.
em 2007, pediu uma ctarificação (,pedido de decisão prejudicjat,,) ao TriDunat de
Justiça da União Europeia (Luxemburgo).

o acórdão do Tribunat de Justiça, com a data de setembro de 2009, foi favoravel à
Santa Casa da Misericórdia e à Associação portuguesa de Casinos, indo ao encontro do
entendimento que o mercado tivre não significa mercado sem regras e eventuais
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O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias ressalvou "a legistação

portuguesa constitui uma restrição à tivre prestação de

contudo, que tal pode ser justificado "por Íazões imperiosa& i

"O obj€ctivo do coínbate à criminalidaoe constituir uma

razao imperiGa de interesse geral quanto ao6

operadores aúorizados a ofereceÍ de foÍtuna ou azaf.

lê-se no acórdão.

No caso português, o

ÍigorGo do Estado-.

a Santa Casa está sujeita "ao controlo

Por outÍo [aô, o risco de um operador 'que patrocim cêrtas

quais aceita apostas e certas equipas que

se encontrar numa situação que the permite

retamente, o resultado e assim aumentar 06 seus lr|c16-.

5.3.2 kórdão tutclick
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A sentença determinou que;

A atividade da Betctick é itegat e, consequentementeJ a pubticidade feita a
essa atividade está também eta ferida de itegatidade;

A Betctik tem de cessar imediatamenre a atividade de exptoraeão de
quaisqueÍ jogos de totarias e apostas mútuas desportivas em portugal;

È prorDtda quatquer pubLicidade à empresa em serviços de internet;

A Betctik terá de pagar uma sanção pecuniária computsória de 50 mit Euros
por cada infracção a estas proibições e ordenada a ..notificação de entidade
de supervisão central das tetecomunjcações [a ANACO/!ì] para proceder a
interdição do acesso,' aos seus sites.

5.3.3 Ação da Associação portuguesa de Casinos contra a Bwin

Em 2007' a associação portuguesa de casinos (Apc) e as suas associadas intentaram
contra a Bwin uma ação judicial., cuja decisão, proferida em Setembro de 2011,
conoenou este operador de jogos onlíne a não efectuar qualquer pubticìoaoe em
Portugal, sob pena de uma sanção pecuniária compulsória de 50.000 euros dia. A
Bún .ecoreu desta decisão, recurso esre que, presentemente, está em apreciação
peto Tribunal da ReÌação do porto.

Não obstante, a decisão é desde já exequivet, peLo que, não tendo a Bwin cessado a
publicidade imediatamente após a sentença, a ApC tem em preparaçâo, neste
momento, uma execução da citada sanção computsória, cujo valor acumuÌado ronda
os 5 mithões de euros. Nos termos legaÌs, metade do valor da sanção reverte para o
Estado.

a)

D,I

o ,
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5.3.4 Outros Processos

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa demandou ainda outras duas oDeraooras

onlire (a SpoÍtingbet e a Só Apostas), não havendo ainda decisão iudicial

retatiYamente a estes Drocessos.

A Asociação Portuguesa de Casinos,

Português pedindo a sua condenação a:

c) No pagamento de 121 mi

Governo

cump

Estado

entenderem

prorrogação das

de 17 de Outubro, a

jogo itegal online; e

rospeta não inclusão do jogo orline nas

r da data da já referida prorrogação., a p

desistiu da instância por promessa do atuat

, o que não chegou ainda a acontecer,

a)

D)

poÍ sua vez, demandou

Ditigenciar para por termo ao jogo online itegat

No pagamento de uma indemnização de

que o Estado Português não

ÍespectiYas concessóes, através

sua obrigação de proteger

I

ur*+àÏoor," satisfarória uo."mo. Lsta desistência não

de Casinos volte a intentar nova ação, uma vez que

a do pedido-nao o
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5.4 Da complexidade e da quantificação económica e financeira (ro jogo
online ilegal

Ao contrário do que acontece com o jogo online exptorado tegalmente peta Sânta
casa, o vator do jogo online itegat é particutarmente difícit de quantificar e,
consequentemente, de controtar. Com efeito, o cerne da atividade tigada à
exptoração do jogo online ilegal desenrola_se no éter cibernétìco, e por vezes em
maÌs do que um país em sìmuttâneo (de que é exemplo máximo o póquer online) e o
Estado Português não tem atualmenle quatquer meio fiável de contro@ oas
transferências recíprocas de montantes entre contas dos apostadores ou jogadores e
a empÍesa que detém o site.

A espethar essa dificutdade refira_se que a

oníine, criada peLo Despacho n.. 13722/ZO1O

50 do sumário executivo o seguinte:

anterior comissão de trabaLho do jogo

do anterior Governo, refere na página

"Não sendo possívet dimensionar em termos definitivos a oferta e votume de negócios
do jogo onlme, os indicadores facultados ao grupo de trabatho, nomeadamente,
quanto a apostas desportivas no mercado nacionat, apontam para cerca de 600
miLhoes de euros.,,

No entanto, de acordo com os estudos efectuados peLa Gtobat Bettìng and caming
Consuttants situou-se em cerca de 3OO miLhões de Euros, ou seja, metade do vator
que serviu de referência à anterior comissão. Já de aco.do com os estudos
efectuados peta H2 Gambling Capital Consultants, o valor do jogo online ìtegat terá
rondado em 2011 os 52 mithôes de Euros, quando medida em cGR.
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Não obstante no6 inclinaÍmoE a considêr?r como mais fiáveis os dado6

disponibitizados pelas duas úlümas consultoras - apurámos que os 600 mithões

deverão dizer respêito a valorer do jogo orìline de toda a Penínsuta lbérica e não ú

de Portugal - não teÍìos qualquqr garantia de que os valor$ resuttantes dos Íeferidos

estudos das consultoras rêtrateÍT, agora sim, de forma fiel a realidade.

Bte aspêcto tem a maior ret€Mância porquanto terá um impacto deteÍminante a
t l

vário6 níveis, nomeadâÍnente nôquete quê sêrá, poÍventura, o mais rele\rante neste
_ \ . \ -- ,

mommto: o fiscal.. Resutta evidente que serão bem diferentes as rêcêitas de uma
z l \

taxaçáo sobÍe um montante Ctobat de 600 mithões dê Euro6, em que a úttima
l^r.:..-

comissão se baseou, ê 06 cerca de 50 milhões anuais agora apurados e que, ao que
^ l  l ]

5.5 Das diferenças e o jogo online

O Estado ta existência de um jogo a dinheiro verdadeiro e

responsáve difícit de fazer no que respeita ao jogo onlíne

em vì do mesmo. Esta diferenca faz-se sentir sob todos os

quer do ponto de vista do jogador que joga isotado no seu

que as suas ações estejam sujeitas a quatquer escrutínio social

ou outro, , por exemplo, do ponto de üsta do6 casinos que, em ürtude da sua

ürtualização e falta de controto, poderão mais facilmente praticar fraudes no que

aos prémios diz respeito, por exempto.

Esta ürtuatização do jogo, a falta de contato direto entre os vário6 intervenientes, a

dificuldade de exercer um çontrolo efetivo por parte do Estado dos vários
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Este controlo que fatta no jogo onlire e ess€nciat
porque tange com os probtemas mais sensíveis, nomeadamente o branqueamento de
capitais, o jogo de menores, o jogo compursivo e as fraudes. É de subrinhar oue a
esmagadora maioÍia dos países que regutaram o jogo ontine estão atualmente a rever
a respetiva tegistação em virtude da fatta de adequacáo da oo
jogo online e dos Íetevantês consequências negatiyas que
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6 . DO DIREITO CO'VIUNITÁRIO DO UNIVERSO DO JOGO NA

EUROPA

6.1 Do direito do iogo na União Europeia

A anátise da realidade do jogo na União Europeia passa pelo reconhecimento prévio
^-,

da inexiíência de harmonizaçáo na tegistação comunitária no sêctor dos jogos de
l l

fortuna ou azar oÍêrecidog na lnternet. Esta circunstâÍÌcia não etimina a relevância da
\ \ ,

matéria para o direito comunitário e a pro\ra disso Ínesmo é a prodigatidade de
- t  \

acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre este assunto'.

!LÇ
De acoÍdo com o direito da UE, conÍirmado peto TJUE, os serviços de jogo caem no

^ r l '
âmbito de apticação do artigo 56,'do TFUE, sêndo, por conseguinte, abrangidos

,\ \t
pelas normas em matéria de liyre prestação de serviços. De acordo com estas

normas, os operaooÍes

servtcos aos consumloores ros, satvo se estes impuserem

restrições j osas de interesse público, tais como a defesa

dos geral de preservação da ordem púbtica.

re o Funcionamento da União EuroDeia (TFUE) estabel,ece

que restricões à tiberdade de estabetecimento dos nacionais de um

Estado no território de outro Estado-Membro"'.

o Cf. estudo de Nuno Piçarra intitutado "A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União
Europeia em matéria de jogos de fortuna ou azar: tendênoas, tensões e paradoxos".
'A ìegistação europeia, nomeadamente as DiretÌvas de serviços, comêrcio Etetronico e
Consumidores, excluem expticitamente do seu ambito de âpÌicação o iogo a dinheito. No
entendimento do Parlamento Europeu e do Conselho Europêu, trata-se de matéíia que deve
5er regulada por cada Estado rllembm no ambito do Principio da subsidiariedadê.
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O artigo 56.., por seu [ado, refere que,,as restriçóes à tivre prestação de servÌços na
União serão proibidas em relação aos nacionais dos Estados-Membros estabetecidos
num Estado-Membro que não seja o do destinatário da prestacão,,.

Acontece que o próprio TFUE admite, no seu artigo 52." (antigo artigo 46." do ICE),
que "razões de ordem púbtica, segurança púbtica e saúde púbtica,,possam constituir
timites à apticação de atgumas disposiçôes dos tratados europeus e nomeadamente
do direito à tivÍe prestaçâo de serviços. Esta circunstância tem sjdo invocaoa peto
TJUE como justificação para a admissibjtidade de medidas restritivas do jogo online
aplicadas por diversos Estados_Membros.

as questões que têm sido apreciadas peto TJUE prendem-se com a avatiaçao das
restrições que determinados países cotocam ao jogo onlire, por poderem constttuir
uma Limitação ao direito à tivre prestação de serviços no espaço comunitario,
principio há muito sotidamente estabeLecido na tegislação comunitária e que e, atjás,
fundamento essenciaL da existência da União Europeia.

No Âcórdão schindtef, o IJUE confirmou, pela primeira vezr que a
utilização de ofertas transfronteiriças oe Jogos a dinhejro constitui

económica abrangida peto âmbito de apticação do Ìratado.

Atém disso, o Tribunat sustentou no acórdão GambeltiT que nesse âmbito se incLuíam
os servl'ços oferecidos através de tetecomunicações e que uma regulamentaçao
nacional que proíbe os operadores estabetecjdos num Estado,Membro de oferecer
serviços de jogos a dinheiÍo em linha a consumidores noutro Estado-Membro, ou oue

: i::::::: ::lïizi: Eil t33t; i: i ?l3l?

prestação e a

uma atividade

loo
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perturbe a tiberdade de receber ou de beneficiar, como destinatário, dos serviços

oferecidos por um prestador estabetecido noutro Estado-Membro, constitui uma

restrição à livre prestação de serviços.

Conforme referido no AcóÍdão TJUE proferido no âmbito do processo que opôs a Liga

Portuguesa de FuteboL Proíissional e a Bwin Internationat Ltd. ao Departamento de

Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e à Associação Portuguesa de Casinos,

"a tegislação dos jogos de fortuna ou azar é um dos domínios em que há divergências

consideráveis de ordem moral, religiosa e cutturaL entre os Estados-Membros"3. Estas

considerações constituem, atiás, jurisprudência constante por parte deste tribunal.

Já depois de proíerido este Acórdão do TJUE, a Bwin pretendeu de novo, na ação que

the foi moüda peta Associação PoÍtuglesa de Casinos e que acima se referÍu no ponto

5.3.3, suscitar a questão da conformidade do Direito Português na matéria de jogo

com o Ìratado da União, tendo o TribunaL de Justiça da União Europeia, poí decisáo

de 25 de Fevereiro de 2010, decidido que tal pedido era maniíestamente

inadmissível. Esta decisão teve por fundamento a circunstância do pedido não conter

desjgnadamente, nenhuma descrição do quadro factual em que as questões se

inserem nem as razões precisas que levaÍam o órgão jurisdicional de reenvio a

interrogar-se sobre a inteÍpretação do direito da União.

As questões que têm sido ìdentificadas pela jurisprudência prendêm-se com a

proteção dos consumidores e a prevenção da íraude e da incitação dos cidadáos a

uma despesa excessiva ligada ao jogo, bem como a prevenção das perturbações da

ordem sociat em gerat.

3 cf. Âcórdão Santa casa, n." 57.
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Na falta de harmonização comunitária nesta matéria e tendo em conta a
sensibilidade nestes domínios, o TJUE tem considerado que compete a cada Estado_
/úembro apreciar, segundo a sua própria escala de vatores, o que é exigroo para

assegurar a proteção dos interesses em questão.

Desta forma, a jurisprudência europeia tem considerado que, desde que a opção
potítica e tegistativa de cada Estado-Membro seja coerente e sistemática e não se
reduza a um conjunto de decisoes motivadas por circunstancialismos ou peta vontade
de discriminar atgum operador, há uma tegìtimìdade nas opçôes mais restntivas do
jogo ontíne, em função da própria natureza da matéria e da sensibilidade que me
está associada.

Refira-se ainda que a jurisprudência no Acórdão Santa Casa destacou a tr.berdade de
apreciação da necessidade e da proporcionatidade das disposições legistatjvas ou
administrativas de cada Estado_Membro e rejeitou a imposição de timites,
precisamente em função da fatta de harmonização comunìtária, mas tambem da
tiberdade de escotha de um determinado sistema de Drotecão.

A exigência de uma justificação coerente e sistemática não tem sido timitada, o que
resultou especiatmente cl.aro no Acórdão Santa Casa. O TJUE considerou que o facto
de um Estado-Membro apelar ao jogo at.avés das estruturas por si tutetadas. não
etÌmina o direito de esse mesmo Estado-Membro timitar o jogo por parte de outro
operador, sempre e quando fique ctaro que o faz com o objectivo de comDarer a
criminatidade e de proteger os consumidores de jogos de fortuna ou azar comra
fÍaudes.
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Desta forma, o TJUE rejeitou o princípio do reconhêcimento mutuo, que, a ser

aplicado n€ste âmbito, impticaria o reconheciÍn€nto da idonêidade de operadores

que tivessêm sido Íeconhecidos por outro Estado-rlembro e que levaria a uma

tiberatização do mercado do jogo oÍìltne.

No Acórdão Santa Casa, o Tribunal de Justiça úo se coíbe de d6tacar as vantagens

da coÍrcessão de direitos exclusivos de exploração dê umco

operador, destacando a possibilidade de o controto

os coÍÌsuÍnidores contra fÍatdes cornetidas pelo6

processo, o Gdrerno Português.

6.2 Do sua problema lntegradora

hecimento mútuo, criado pelo própÍio TJUE para

harmonização comunitária, tem sido negada no que diz

, numa posição que é apÍesentada pela doutrina como

t Cf. Luís Sitvd A,torâis, O í4ime do jogo e o Dtrcìto Ecotú|r,tí.o CoÍunitdÍio e Nuno Piçarrà,
q. cit..
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europeus, a par da condescendência ìnvariávet com as defesas apresentadas Defos
Estados-Membros, tem sido apontada como fatha ao TJUE, acusado de defender os
interesses dos Estados-ry'rembros e não os da União Europeia, que lhe cumDre
defender.

Contudo e de forma reiterada, o Conselho Europeu, o parlamento Europeu e o TJUE
têm perfilhado a apticação do princípio da subsidiariedade à definição das potiticas
nacionais de jogo a dìnheiro, subtraindo_as do princípio da livÍe prestação de servtços
ìnscrito no Tratado da UE, tendo preseme a proteção da ordem púbtica, do
património das famílias e a diversidade cultural europeia, entre outras razões.
Ìambém o Consetho Económico e Sociat da UE e o Comité das Regiões emitiram
diversos pareceres e recomendações no mesmo sentido.

a questão do jogo tem sido também ampramente discutida quer no partamento

Europeu, quer na Comissão Europeia. O parlamento pronunciou_se por diversas
ocasiôes sobre a questão, tendo seguido uma tinha próxima da que tem imperado no
TJUE. Assim, o Partamento manifestou em 2009 a sua preocupação face à
eventuatidade de liberatização do mercado dos jogos de azar e lotarias, considerando
apropriado que a utilização de tucros obtidos a partir dessas lotarias fosse feìra para
fins de interesse público, incluindo o financiamento do desporto profisslonat e
amador.

O Partamento Europeu conüdou a Comissão e os Estados Membros a ap[ovarem
medidas de regutação que garantissem a proteção do desporto contra tooas as
infÌuências indevidas retacionadas com aposras) o que garantiria a integridade do
evento desportivo e o respeito dos diÍeitos de propriedade intetectuar oos
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organizadores das competições, O Partamento deíendeu a manutenção das leis

nacionais sobre o jogo através das quais os Estados-Membros possam contÍolar os seus

mercados e proteger o financiamento das atiüdades desportivas.

A Comissão Europeia tem-se ocupado da questão quer numa perspectiva de combate

aos Estados-Membros a fim de verificar se as medidas nacionais a oferta

transfronteiriça de apostas desportivas online eram com

do Tratado), quer lançando documentos de discuss

O Livro Verde teve por finatidade lançar uma ampla consutta pública sobre todos oE
, 1 ,  I

desafiG pertinentes com que se deparam 06 poderes públicos nacionais e as
.tl Y

eventuais quêstões relacionadàs com o mercado interno decorrentes da rápida

evott4ão das ofeÍtas de jogo em linha.

sobre o jogo em tinha no mercado intern{ pubticadtl
t \

o.r 
i(7\n;àwooo.togoonune

O TJUE tem defendido uma po6ição segundo a qual 6 serviços de jogo6 de azar( t \ t
ofereqlqgE através da Intemet pcsuem várias características que justificam que 06

Y--
Estado6-llembros toÍnem medidas restritivas ou regulem divêÍsamente a prestação

!
desses serviços, com vista a combater a dependência do jogo e a proteger os

consumidores contra 06 riscos de fraude e o crime.

Essas especificidades são as seguintes:

10 DisponíveÌ em http://ec.euroDa.eu/internal market/services/qambtinq en.htm
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c)

No sector dos jogos de azar em tinha, as autoridades do Estado_Membro de
estabetecjmento encontram dificuldades específicas em avaliar as
quatidades e a integridade profissìonais dos operadores. Estas dificuldades
justificam que um Estado-Membro entenda que o sìmp(es facto de um
operacÍor ofereceÍ licitamente servÌços oe Jogos de azar em linha noutro
Estado-Membro, onde tem a sêde e já está, em principio, sujeito aos
requisitos legais e ao controto por parte das autoridades competentes
desse Estado-Membro, não pode ser consÌderado uma garantia suficiente
de proteção dos consumidores nacionats contra os riscos de fraude e de
criminalidade;

A íatta de contacto direto entre o consumidor e o operador dos jogos de
azar em tinha implica riscos de fraude maiores e de natureza diferente,
cometidas petos operadores contra os consumidores, em comparação com
os mercados tradicionais desses jogos;

A particutar facilìdade e a permanência do acesso aos seryiços de jogos de
azar em linha, bem como o volume e a frequência potencialmente
etevados dessa oferta de carácter Ìnrernacional, num ambiente que e
caracterizado peLo isotamento do jogador, o anonimato e a ausêncìa de
controlo sociat, constituem factores susceptiveis de favorecer um
desenvotvimento da dependêncìa do jogo e de conduzir a outras
consequências negativas (o Tribunât dectara aìnda que as características
próprias da oferta de jogos de Íortuna e azar peta Internet podem, da
mesma forma, Íevelar-se uma fonte de nscos de natureza diferente e com
uma importância acrescida em matéria de defesa dos consumidores e, em
partÍcular, dos jovens e das pessoas com parttcutar propensâo para o jogo

o)
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ou susceptíveis de a desenvolver, face aos mercados tradicionais desses
jogos).

6.4 Das terdêncios da atividade do Jogo na llnião Europeia

Dois modetos essenciais de quadro normativo nacionat aDlicad

têm coexistido no mercado intemo deüdo às possibitidÃdes

transfronteiriça dos serviços de jogo no passado.

o modeto baseado em operadores ticenciaaos qËpresta-m servr$s num quadro

estritãmente reguramentado . 
" 

,"d"bìâÉF" ,ir-*.-r.;" .-..o,"0o
(detido peto Btado ou por outn entidaâef lo-g*","F-;g .R as opções globais em

TamtÉm os objectr'vos nao vãftgm ËAtereÍìtes jurisdiçôes. pÍetendem evrtar o. a . v
Jogo excessivo ou patológico. DrÊì/ênir ã disô.mihiti7â.ã^ ,ta i* irâ^-r ^ ^- .^-^- ^-jogo excessivo ou patotógico. orevenir a disponibilização de jogo itegal e proteger os.t \ .t-mas Ìracos e vutneráveis, jnclqindo nÌenores. Outro dos objectivog gtobais é o de
*ë:a, 

ï"t,tffjlli 
operidores face ao6 consumidores de jogo e prevenir a

rraude e as atividades criminai5. Nâo obstante, o tipo de regutaÉo e as medidas

.i \ ,que são enquadráveis as tendênciT seguiaFpetã fstaaos_r{embros da União
Europeia,

adoptadas em cada país varia subEtancialmente.

De acordo com as conctusões do relatório de progresso da presidência francesa do
Conselho da União Europeia de 200g, retativo ao quadro legat e às potíticas dos
Estados ,úembros da Uniâo Europeia sobre o jogo e as apostas, o reforço dos
mecanismo5 de controto e o desenvolvimento da Internet foram os argumentos mais
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jmportantes que tevaram mais de um rerço dos
reformas substanciaìs nas suas legislaçoes nacionais.

As medidas imptementadas nos Estãdos_Membros para timitar as operações itegais e
conffot"r o crescimento do jogo em pLataformas de acesso remoto, em particu(ar nas
apostas desportivas online, assentam, genérica e designadamente, nos seguintes
modelos:

A extensão, em número restrito, das ticenças dos operadores de casinos,
satões de jogo e apostas desportivas ao me rcado online:
O reforço dos monopótios, através de um único operador público, ou com uma
forte intervenção estata[.

Assim, por exempto, na Suécia, num sistema de regutação datado de 2002, veriÍica-se
uma situação de mercados de jogo orlire não liberatizado, em que existe um
monopótio estatat dos jogos odire. Estão proibidos os operadores sedeados fora do
pais.

No Reino unido o mercado orltre encontra_se liberatizado desde 2005. A regutação
do mercado oníine e a introduçâo de elevadas taxas conduziu à deslocatizaçâo de
vários operadores, procurando evitar os elevados custos incorridos com o
licenciamento e taxação dos seus serviços.

Estados-/úembros a iniciarem

De acordo com vários

Unido, verificou-se um

oados existentes, com a

aumento do número de

regutação do jogo onlire no Reino

Jogadores na poputação adutta, e
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tamtÉm do núrnero de Jogadores coÍnpulsivos, contrariamente aos objectivos_cnave

da regulaçãoíl.

Por outro lado, em França verificou-se uma tiberatizãção contÍotada, para atguns
jogo6, do jogo orltí,e, atravê de regulação de 2010. Excl.uem-se os jogo6 de casino,
com exceção do póquer. O acefso do6 operadores ao mercado eÍá ã emissão
de uma licença pela entidade reguladora, licença essa que é tipo
de produto. Os operadores devem estar estabetecidos

UE e ter contabilidade audiúvet. Os sítios

oa

frontoffice em França. A iníormação disqlrívet

iiegai depois desta arteração legistativa. /

do jogo

Na Bétgica veriÍica-se uma onlr'ne íoi aberto em
2011 apenas para

possibitita-se aos

no mercado ofílire. No fundo

abertuÍa online nos produtos que

disponibilizam oÍÍline - e ãmtÉm aqui os sítio6 web devem ter ã
terminação '

Bé{fúmenta cue esta limitação garante a segurança dos
jogo ê permite exercêr controlo sobre o opêrador.

regutatório que liberal.iza o meÍcado do jogo onltne data

1, mas prevêem-se apenas para meados de 20í2 a concessão das
primeiras licenças para o jogo oô0ne. os operadores devem estaÍ sedeados na união
Europeia, devendo ter uma soc.iedade rêpÍesentante em Espanha, que deveÍá ser

rr British Gambling prevatence Survêy 2Oi O.
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taxada e monitorizada peta entjdade reguladora. Os sítios web para jogo oníine
oevem ter a terminaçãO,,.es',.

A Dinamarca atribuiu em Janeìro de 2012 as primeiras licenças de jogo online:
mantém o monopótio estatal sobre arguns tipos de aposta onÍÍre, tendo tiberatizado o
acesso a outros, como o casino e o póquer, mas também as apostas despornvas (com
exceção de apostas de corridas de cavatos), os equipamentos podem estar seoeados
fora do país, embora em princípio a (egistação o exija.

Na Alemanha foi assinada em Abrjt de 201Í uma versão revista do Tratado
jntraestatal segundo a quat se podem emitir 7 ticenças a empresas de aDostas
desportivas por um período experimentat de 7 anos, Contudo o Estado de schl.eswig-
Holstein, não assinou o Tratado de Jogo Ìntraestatat tendo entrado em vigor a 1 de
Janeiro de 2o'Í2 a sua própria Lei do Jogo, em que se dá uma tiberarização do
mercado do jogo online naquete Estado.

Não sendo possível estabetecer com ctareza uma tendência unívoca de aoaptacão
legìslativa nos Estados-/vlembros, é possìvet afirmar que a regutamentação oo secto.
dos jogos onlrne é um imperativo que granoe parte dos países abraçou.

A tiberalização controlada e com exigências muito apertadas para os operaoores
parece ser a tendência domìnante, mas as especificidades de cada país e a exctusão
de determinadas formas de aposta acabam por totdar a visâo gtobat da evoluçáo.
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7. DA euANTtFtcAçÃo Do vALoR EcoNomtco E soctAL Do
UNIVERSO DO JOGO EM PORTUGAL

7.1 Do seu impacto Económico e Fiscol

o jogo é um fenómeno social que o Estado iniciaLmente considerou como atividadê
proibida. Todaüa, íace à dimensão do jogo ctandestino e aos pÍoblemas socÌats que

dai advinham, o Estado acabou por reconhecer a sua existência como uma reatidade

rncontornável e procedeu à regutamentação da sua prática e exotoracão.

considerando quê esta era a methor forma de proteger a sociedade e os individuos.

Neste sentido, o Estado mantém esta atividade controlada, na medida em eue
reserva para si o exclusivo da exptoração do jogo, podendo, no entanro, !,Ìr a
concessronar esse excLusivo a outras pessoas coletivas, mediante concurso Dúbtico.
ou em casos especiais devidamente iustificados, a adjudicar diretamente a concessão

independentemente de concu.so púbtico _ artigo 10.", n." .l e 2 da Lei do Jogo. Nos
termos do artigo 13,. da mesma Lei do Jogo, tendo em conta o interesse púbtico, o
prazo da corcessão pode ser prorrogado por iniciativa do Governo ou a Dedido

f undamentado das concessionárias.

Assim, temos hoje em Portugat por um [ado, as apostas mútuas e os denominados

Jogos Sociais do Estado e, por outro os jogos de fortuna ou azar, que englobam os
jogos de casìno e o jogo do bÍngo fora das satas de casino. No tocante ao primeiro

gíupo de jogos, o Estado concedeu, por via tegal, o exclusivo da sua exploração à
SCML que prossegue tat atiüdade através do seu Departamento de Jogos, em regÌme

dê exctusivo para todo o território nacionat. O Estado regula os Jogos Sociais

mediante a pubticação de Decretos-Lei e portarias que visam criaí os diferentes iosos
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no unÌverso jurídico como a Lotaria Nacìonat, o Totobola, etc., ao mesmo rempo que
exerce sobre eles um controlo direto de idoneidade, honestidade, segurança e
integridade de exptoração para os cidadãos e para o bem público.

Quanto ao direito de exprorar os jogos de casino e o jogo do bingo dentro ou Íora das
satas de casino constituì, iguarmente, um excrusivo do Estado, que pode concessionar
esse exctusjyo de exptoração, mediante concurso público ou adjudicação drrecta (que
estabelece os requisitos) a outras pessoas coletivas.

A concessão apenas pode abranger a exploração dos tipos de jogos de fortuna ou azar
que se encontram enumerados na Lei do Jogo ou de novos tipos que venham a ser
autorÌzados por despacho do memDro do governo da tuteta, a requerimento dos
concessionários e após parecer do Ìunsmo de portugal, 1.p..

Na génese social do jogo radicam também os princípios que estiveram na ongem da
trÍbutaçâo desta atividade. Assim, no caso dos jogos de fortuna ou azar a rnbutação
é feita, no essencial, através do designado imposto especiat de jogo e das
contrapartidas anuais que incidem atualmente, sobre a receita bruta, ou seja, a
receìta apurada depots de deduzidos os prémios. O Estado cria, por esta vÌa, um
certo distanciamento, por razôes de ordem moral, do lucro real e dos rendimentos do
Jogo, consagrando regras distintas na determìnação da ,,matéria 

cotectávet,,
diferentes da generatidade das atividades económicas.

E, por esta razão, apenas a atividade de jogo está sujeìta a este regime fiscar, não
sendo tributada em quatquer outrâ sede, o mesmo já não acontecendo a outras
atividades prossegujdas pelas concessionárias, que são tributadas nos termos da tei
gerat.
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Por outro [ado, o Estado veio a consagrar um regime de consignação legal na
aíetação das receitas em benefício dos municípios onde se loca(izam os casinos que

ind' a preocupação de compensar essas zonas pero ónus sociat que tal represenra.

Desse modo, veio a consagrar que as receitas da tributação dos jogos de íonuna ou
azar estão afetas ao desenyoMmento turístico dos municípios onde estão sedeados os
casinos, em investimentos e obras de interesse turístico e na

turísticas dessas mesmas zonas.

Quanto aos resuttados tíquidos provenientes dos torados

animação

pela sCML, que atingiram 525 mithões de 4llros em
F : :

da Lei, as potíticas sociais púbticas na*:áiàã

educação, cuttura e desporto,

ainda, mais de 90 mithôes de

Jogos Sociais do Estado explÉdos peta

Em 2011, o Estado

provenientes

jogos de

Fonte: Turismo cle
PotÍugal

m, nos termos

segurança social,

Estado arrecada,

de selo sobre as aDostas nos

de cerca de 103 mithoes de Euros.

especial de jogo, resultante da tributação dos

em casinos, Esta receita tem úndo nos úttimos

se uma quebra, face ao ano de 20í0, de 2,9jÉ.

da

lmposto êspecial sobrê o Jogo em Casinos

l í  vs 10
66.3ó2.83í
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O aumento de receita verificado na década de 2000/201í tem de seÍ contextualizado
com um perÍodo de franco crescimênto entíe 2005 e 2O0g e com a circunstancia de
te.em sido concessionados 3 novos casinos Lisboa / Chaves / Tróia _ entre 2006 e
201012.

Este aumento do imposto especial sobre o jogo em Casinos verificado no periodo de
2000 a 2011 esconde, contudo, umaevoLução negatìva recente, porquanto reglstou
queoas consecutivas no úttìmo triénio (2009-2010-2011). Acresce que as receltas
decorrentes da a.recadação do imposto especiat de jogo estão valorizadas a preços
correntes de cada ano, isto é, conremphm o direito da .,inftação,,, 

mas se as
vatorizarmos a preços do ano 2000 chegaremos rapidamente à conclusão que, em
termos reais, o crescimento do imposto especjat sobre o jogo em casino e, afinal,
bem mais modesto (14,7%).

Porém, a quantificação do imposto especìaL de jogo assume carácter parcetar face à
totatidade das verbas pagas ao Estado pelas concessionárias de casinos. Na veroade,
esse rmposto é computado para a reatização das contrapartidas anuais de exptoíação
às concessionárias, cujo vator exced€I porém, largamente, o desse imposto. Acresce
que, peta prorrogação das suas concêssões operada pelo Decreto-Lei n.. 27512001, as
concessionárias dos 7 casinos entâo ê{srentes em portugal continentat pagaramr em
contrapartidas iniciais, uma verba superior a 256 mithões de euros, a preços de 2000,
e que, peta autorização para exprorar o casino Lisboa, no âmbìto da zona de Jogo do
Estorit, a respectiva concessionária pagou ao Estado o vator de 30 miLhões de Euros, a

p saw+.uael;it:l1ififitffi:-*-

preços de 2002. os vatores das contrapartìdas inicìais e anuais recebidas das

'' Sobretudo o casino de Lisboa- lí.têr .i^ .

",'or o" ."."it* a"lols;ãìïftJïï:,tr,i:ïiï:ìos casinos nacionais, com 88,1 milhões de
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Os valores deste mapa também estiio expÍessos em preços correntes de caqa ano,
sendo, apesâr disso, possível verificar que, apesar da abertura do casino de Chaves
em 2008 e do Casino d€ Tróia em 2O,lí, estes valores decréscimos
sucessivos a partir de ZOO9, ?OíO e 2oll. por outro lado.

1,314, resuttando êm íó9,5 milhõeslde

considera\relmente superior aos 151,7 íÍnlfl

comtantes levaria a aplicar, a6 129 milhões de Eu

exploração e impGto especial de jogo obtidos em

preços

oe

dê

20íí, vator

ê impoEtos

do jogo onú'ne e a

, sobre as quais incidem as

em 201í, e apesar da abertura do

do Casino de Troia, esteja a receber, em

vator real infeÍior ao de ZoOi. E, se forem

concessôes prorrogadas em 200í, a respectiva

tiquidados neste úttiÍno ano. O que

coÍrespondente erosão das

contrapartidas de

Casino de Lisboa, do CasiÍÌo

contraDaÍtidas

aiÍìda mais acentuada Íedução da Íeceita tributária do

dèta, que, em termoE reais, atinge quase 40]Ë - rhtro,

I '
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