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Exma. Senhora Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, 

Senhora Deputada Edite Estrela 

São Bento, 07 de fevereiro de 2017 

 

Assunto: Requerimento para a Audição do Diretor do Serviço de Regulação e Inspeção de 

Jogos do Turismo de Portugal, I.P. (SRIJ), sobre as apostas desportivas 

 

Segundo informações, divulgadas em vários órgãos de comunicação social, as 

apostas do jogo entre Feirense- Rio Ave foram suspensas, supostamente depois das entidades 

responsáveis terem verificado um fluxo anormal de apostas. 

Por sua vez, a Santa Casa da Misericórdia emitiu o seguinte comunicado: “o 

Departamento de Jogos (DJSCML) decidiu suspender a aceitação de apostas no evento da Liga 

NOS, Feirense - Rio Ave, de hoje, às 21:00, atendendo ao volume atípico de apostas registado e 

ao risco financeiro envolvido, cumprindo o disposto no art. 19º, alínea 8, da Portaria que 

regulamenta o jogo Placard".” 

As apostas desportivas são uma realidade em expansão no nosso país e, conforme 

tem vindo a ser reiterado em vários relatórios e estudos, comportam vários riscos, que não 

devem ser descurados. 

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) tem como missão o controlo, a 

inspeção e a regulação da exploração e prática de jogos de azar e de fortuna em espaços 

físicos territoriais e online. Incluídas na sua missão estão ainda as apostas desportivas e hípicas 

(à cota e mútuas e à cota respetivamente) praticadas à distância (jogos e apostas online). 



Compete ao SRIJ assegurar o controlo, monitorização e regulação da exploração e 

prática dos jogos e apostas online, contribuindo para a integridade, fiabilidade e segurança 

que toda esta atividade deve apresentar. 

Nestes termos, vêm por este meio os deputados do CDS-PP requerer, ao abrigo 

das disposições regimentais aplicáveis, a audição do Diretor do Serviço de Regulação e 

Inspeção de Jogos. 

 

Os deputados do CDS-PP, 


