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PARTE I - CONSIDERANDOS 

1. Nota preliminar 

O Projeto de Lei n.2 507 /XIII/2.ª procede à criação de deveres de transparência relativos à 

titularidade do capital socia l das sociedades desportivas e ao reforço da credibilização das 

competições, bem como à constituição de obrigações para as federações desportivas no 

investimento em programas de defesa da integridade e da verdade desportiva nas 

competições, foi apresentado por 10 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata, nos termos do artigo 167.2 da Constituição da República Portuguesa (CRP) e do 

118.2 do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consubstanciam o poder de 

iniciativa de lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do 

artigo 156.2 da CRP e na alínea b) do n.2 1 do artigo 4.2 do RAR, bem como dos grupos 

parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.2 2 do artigo 180.2 da CRP e da alínea f) 

do artigo 8.2 do RAR. 

A presente iniciativa deu entrada no dia 21 de abril de 2017, foi admitida e anunciada no dia 

26 do mesmo mês e baixou, por determinação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

da República, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. 

O projeto de lei inclui uma exposição de motivos e cumpre o disposto no n.2 2 do artigo 7.2 da 

Lei formulário dos diplomas, aprovada pela Lei n.2 74/98, de 11 de novembro, alterada e 

republicada pela Lei n.2 43/2014, de 11 de julho, e da alínea b) do n.2 1 do artigo 124.2 do RAR, 

tendo um título que traduz sinteticamente o seu objeto. 

Com efeito, a iniciativa legislativa apresentada, em caso de aprovação, visa alterar diversos 

diplomas legais, designadamente, o Decreto-Lei n.2 10/2013, de 25 de janeiro, que aprovou o 

regime jurídico das sociedades desportivas a que ficam sujeitos os clubes desportivos que 

pretendam participar em competições desportivas profissionais, o Dec:eto-Lei n.2 248-B/2008, 

de 31 de dezembro, que estabelece o regime jurídico das federações desportivas e as 

condições de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva, o Decreto-Lei n.2 

273/2009, de 1 de outubro, que aprovou o regime jurídico dos contratos programa de 
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desenvolvimento desportivo, o Decreto-Lei n.2 66/2015, de 29 de abril, que aprovou o regime 

jurídico dos jogos e apostas online, e o Decreto-Lei n.2 67/2015, de 29 de abril, que aprovou o 

regime jurídico de exploração e prática das apostas desportivas à cota de base territorial. 

Do ponto de vista da sistemática, a iniciativa, composta por 7 artigos, dedica o primeiro artigo 

ao objeto, nomeadamente a «criação de deveres de transparência relativos à titularidade do 

capital social das sociedades desportivas e ao reforço da credibilização das competições, bem 

como à constituição de obrigações para as federações desportivas no investimento em 

programas de defesa da integridade e da verdade desportiva nas competições». 

O artigo 2.2 da iniciativa legislativa, sob a epígrafe de «Transparência na titularidade das 

sociedades desportivas» pr()cede à alteração dos artigos 12.2, 19.2 e 28.2 do Decreto-Lei n.2 

10/2013, de 25 de janeiro, que estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas a que 

ficam sujeitos os clubes desportivos que pretendam participar em competições desportivas 

profissionais. Com efeito, a iniciativa pretende manter a atual proibição de que uma sociedade 

desportiva não pode particjpar no capital social de uma sociedade com natureza idêntica, e 

acrescentar uma nova proibição - o novo n.2 1 do corpo do artigo - em que se restringe a 

detenção de participação social de entidade que detenha, isolada ou conjuntamente, uma 

posição maioritária no capital social de uma sociedade desportiva ou nela exerça uma relação 

de domínio, nos termos do artigo 21.2 do Código dos Valores Mobiliários, caso em que essa 

entidade fica vedada de deter mais de 10% do capital social de outra sociedade desportiva 

participante na mesma competição ou prova desportiva. Em consequência dessa alteração, 

promove-se a revogação do disposto no n.2 3 do artigo 19.2 do regime vigente. Ainda o mesmo 

artigo procede à introdução de diversos deveres declarativos, tendo por finalidade a 

transparência da informação, incidindo assim no artigo 28.2 do diploma já aludido, alterando, 

consequentemente, a sua epígrafe de «Registo e publicidade» para «Deveres de 

transparência». Assim, a relação dos titulares ou usufrutuários, individuais ou coletivos, por 

conta própria ou por cont_a de outrem, de participações qualificadas no capital social de 

sociedade desportiva é comunicada obrigatoriamente à entidade da administração pública 

com atribuições na área do desporto e à federação dotada de utilidade pública desportiva na 

respetiva modalidade, -considerando-se participação qualificada a detenção, isolada ou 

conjuntamente, de pelo menos 10% do capital social ou dos direitos de voto. Por outro lado, a 

comunicação em causa deve ser feita pela sociedade desportiva· no in ício de cada época 

desportiva, e dela deve constar, a identificação e discriminação das percentagens de 
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participação e de direitos de voto detidos por cada titular, a identificação e discriminação de 

toda a cadeia de entidades a quem a participação deva ser imputada, independentemente da 

sua eventual sujeição a lei estrangeira e a indicação de eventuais participações, diretas ou 

indiretas, daqueles titulares noutras sociedades desportivas. Este mecãnismo declaratório será 

sujeito a atualização e renovação, no prazo de 10 dias úteis contado da aquisição ou 

ultrapassagem, por um titular, do limiar de 10% do capital social ou dos direitos de voto, ou da 

redução, por um titular, da sua participação ou detenção de direitos de voto para uma 

percentagem inferior à referida na alínea anterior. Os autores propõem que a informação 

comun icada seja de acesso público, através da sua disponibilização no sítio eletrónico oficial da 

federação dotada de utilidade pública desportiva na respetiva modalidade, utilizando-se uma 

base de dados especialmente criada para o efeito e consagram que o incumprimento da 

obrigação de comunicação determina sanções de natureza desportiva, nos termos 

regulamentares aprovados pela respetiva federação desportiva ou liga profissional de clubes. 

O artigo 3.º da iniciativa sob a égide de «Integridade e transparência nas competições 

desportivas», procede à alteração dos artigos 13.º, 21.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, 

de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho, que estabelece o 

regime juríd ico das federações desport ivas e as cond ições de atribuição do estatuto de 

utilidade públ ica desportiva. Assim, a alteração ao artigo 13.º pretende introduzir um novo 

dever junto das federações desportivas, no sentido destas aprovarem e executarem 

programas informativos e educativos relativos à luta contra a corrupção e a viciação de 

resu ltados no desporto, em defesa da integridade das competições desportivas, fornecendo a 

todos os seus agentes desportivos informação atualizada e correta, nomeadamente sobre as 

respetivas responsabilidades no âmbito dessa luta e dessa defesa, e sobre as sanções 

aplicáveis aos comportamentos suscetíveis de afetar a integridade da competição e do seu 

resultado, a verdade e a lealdade na atividade desportiva. Por outro lado, introduzem-se mais 

pressupostos como fundamento para a suspensão do estatuto de utilidade pública desportiva, 

para além do não cumprimento da legislação contra a dopagem no desporto, bem como da 

relativa ao combate à violência, à corrupção, ao racismo e à xenofobia, nomeadamente, o não 

cumprimento da legislação relativa à defesa da integridade das competições desportivas, 

obrigações de transparência respeitantes à titu laridade das sociedades desportivas e à viciação 

de resultados desportivos. Por fim, os autores procedem à alteração do artigo 45.º do referido 

diploma, no sentido de prever a publicitação dos relatórios dos árbitros, no caso das 
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federações desportivas em que se disputem competições de natureza profissional, bem como 

os atos de classificação daqueles e os fundamentos que os determinaram, ressalvando-se, em 

ambos os casos, as medidas necessárias à proteção de dados pessoais. 

A matéri·a respeitante aos apoios públicos consta do artigo 4.º da iniciativa, onde se consagra 

como condição para a atribuição de apoios a qualquer entidade beneficiária a aprovação e 

execução por parte desta de programas informativos e educativos relativos à defesa da 

integridade das competições, e à luta contra a dopagem, a corrupção e a viciação de 

resultados, e ao combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

desportivos. Ainda nesta norma é estabelecido que o incumprimento da legislação referente à 

defesa da integridade das competições, à luta contra a dopagem, à viciação de resultados e à 

corrupção, à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, 

bem como das determinações das entidades competentes nestas áreas, implica a suspensão 

de todos os apo ios concedi~os por parte do Estado, enquanto tal incumprimento se mantiver. 

As condições de elegibilidade para apostas desportivas online são objeto do artigo 5.º da 

iniciativa. Assim, os autores pretendem que a inclusão, na lista elaborada e aprovada pela 

entidade de controlo, inspeção e regulação, de modalidades, competições e provas 

desportivas organizadas por entidades nacionais deve ser precedida,_ para cada modalidade, de 

audição da respetiva federação com utilidade pública desportiva, para verificação da 

idoneidade da competição e do respetivo organizador, bem como para confirmação do 

cumprimento das obrigações de transparência relativas à titularidade das sociedades 

desportivas, se for o caso. Por fim, é estabelecida a proibição d~ apostas desportivas em 

eventos em que participem sociedades desportivas que não cumpram as obrigações 

legalmente definidas de transparência da respetiva titu laridade, enquanto durar tal 

incumprimento. 

No artigo 6.º da iniciativa procede-se à afetação de receitas das entidades objeto de aposta a 

repartir pelos clubes ou pelos praticantes, e pela federação que organiza o evento, incluindo as 

ligas, se as houver, para promoção da modalidade e execução de programas informativos e 

educativos relativos à luta contra a corrupção e a viciação de resultados no desporto, em 

defesa da integridade das competições desportivas, nos termos a fixar por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do desporto e do turismo. 
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Por fim, o artigo 7.º do articulado do projeto de lei consagra uma norma transitória, tendente 

a apÍicar, em caso de aprevação, a alteração ao artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 10/2013, de 25 

de janeiro, às épocas desportivas em curso, fixando um prazo de 30 dias a contar da 

publicação do diploma para as sociedades desportivas procederem à comunicação obrigatória 

aí prevista. 

A iniciativa não dispõe de uma norma dedicada à entrada em vigor, pelo que, nesse contexto, 

aplicar-se-á o disposto no n. º 2 do artigo 2.º da Lei formulário dos diplomas, que consagra que 

«na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor, em 

todo. o território nacional e no estrangeiro, no 5. ºdia após a publicação». 

Por outro lado, do ponto de vista da redação técnico-jurídica. do articulado, importa salientar, 

para efeitos de eventual aperfeiçoamento para sede de especialidade, que as epigrafes dos 

artigos 2.º a 6.º, deveriam explicitar sinteticamente o seu conteúdo, bem como a necessidade 

de acautelar a observância do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei formulário dos diplomas 

onde se prevê que «os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da 

alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas 

que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas». 

2. Objeto, conteúdo e motivação da iniciativa 

Os autores começam por referir que «com a aprovação do novo regime jurídico da 

responsabilidade penal pela manipulação e corrupção das competições desportivas foi dado, 

p,ela Assembleia da República, um passo muito importante na defesa, indeclinável, dos valores 

da ética, lealdade e verdade desportivas». 

Os autores cons ideram que «as ferramentas ligadas à investigação e perseguição penal, sendo 

fundamentais, estão longe de esgotar a magna questão da transparência e integridade das 

competições desportivas, principalmente atendendo à acelerada evolução e ao acumular de 

riscos que a enorme relevância social e económica do Desporto tem determinado». 
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Desse modo, os autores assinalam que o «reforço dos deveres de transparência ou as 

obrigações de investimento em programas de defesa da integridade das competições se 

apresentam, também, como iniciativas a merecerem ·Um inovador e adequado tratamento 

legislativo» . 

Assim, o grupo de deputados subscritores sinalizam que a presente iniciativa «opera 

alterações relevantes em cinco diplomas centrais do edifício legislativo relacior;wdo com o 

desporto nacional», conforme já mencionado anteriormente neste parecer. 

Os autores consideram necessário que exista «um cabal conhecimento da efetiva titularidade 

do capital social das soéiedades desportivas», pelo que defendem a «criação de mecanismos 

legais que favoreçam o escrutínio público, aportem clareza e afastem a opacidade». Nesse 

sentido, propõem a existência de uma «obrigação legal de comunicação à federação respetiva 

e ao Instituto do Desporto, no início de cada época desportiva, de uma relação completa dos 

titulares, individuais ou coletivos, de participações qualificadas no capital social de cada 

sociedade desportiva, e que essa relação seja objeto de acesso e consulta pública em base de 

dados própria a disponibilizar pela federação respetiva». Considerando essa obrigação legal, 

entendem igualmente por necessária a existência de «sanções de natureza desportiva, e por 

outro que o estrito cumprimento desta obrigação de transparência pelas sociedades 

desportivas seja condição da sua elegibilidade para serem objeto, e com isso financeiramente 

poderem beneficiar, de apostas desportivas». 

Procurando, ainda, a defesa da integridade das competições desportivas, os autores propõem 

uma «clarificação da proibi~ão legal de detenção de participações no capital social de mais do 

que uma sociedade desportiva participante numa mesma competição» e em defesa da 

transparência enquanto fator decisivo para a credibilidade das competições desportivas e da 

verdade desportiva, pel_o que apresentam a «obrigação legal, nas competições profissionais, 

de publicitação dos relatór!os dos árbitros, bem como dos atos e fundamentos para a sua 

classificação». 

Finalmente, os autores vêm propor a criação de uma nova obrigação das federações 

desportivas. Com efeito, entendem que «no plano das obrigações de investimento em 

programas de defesa da integridade das competições, consagra-se a obrigação de cada 

federação desportiva aprovar, e pôr em execução, um programa próprio com esse objetivo, 
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aprovação que passa a ser condição necessária para a atribuição de quaisquer apoios a 

conceder pelo Estado através de contratos programa desportivos » e, em consequência desse 

entendimentc;>, propõem que o seu «eventual incumprimento é razão de suspensão do estatuto 

da utilidade pública desportiva para a respetiva federação». 

Atenta a matéria objeto do presente projeto de lei, importa convocar neste parecer o 

enquadramento jurídico atualmente aplicável. 

Com efeito, o Decreto-Lei n.2 10/2013, de 25 de janeiro, que estabelece o regime jurídico das 

sociedades desportivas a que ficam sujeitos os clubes desportivos que pretendam participar 

em competições desportivas profissionais, consagra nos artigos 12.2, 19.2 e 28.2 o seguinte: 

«Artigo 12.º 

Proibição de subscrição ou aquisição de participações 

A sociedade desportiva não pode participar no capital social de sociedade 

com idêntica natureza. 

Artigo 19.º. 

Limitações ao exercício de direitos sociais 

_ 1 - Os direitos dos acionistas que sejam titulares de ações em mais do que 

uma sociedade anónima desportiva que tenha por obj eto a mesma 

modalidade desportiva só podem ser exercidos numa única sociedade, com 

exceção dos direitos à repartição e perceção de dividendos e à transmissão 

de posições sociais. 

2 - A restrição prevista no número anterior aplica-se, também a 

sociedades relativamente às quais a sociedade anónima desportiva e o 

acionista se encontrem em posição de domínio ou de grupo. 

3 - A entidade dominante de uma sociedade desportiva, nos termos do 

disposto no artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, não pode deter 

em sociedade desportiva concorrente mais de 1à % do respetivo capital. 
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Artigo 28.º 

Registo e publicidade 

O registo e publicidade das sociedades desportivas regem-se pelas 

disposições constantes da legislaçõo aplicável às sociedades comerciais, 

devendo a conservatório do registo comercial, oficiosamente e a expensas 

daquelas, comunicar à entidade da administração pública com atribuições 

na área do desporto a sua constituição, os respetivos estatutos e suas 

alterações.» 

Já o Decreto-Lei n.2 248-B/2008, de 31 de dezembro, que estabelece o regime jurídico das 

federações desportivas e as condições de atribuição do estatuto de utilidade pública 

desportiva, estipula nos artigos 13.2, 21.2 e 45.2 o seguinte: 

«Artigo 13.9 

Direitos e deveres das federações desportivas 

1 - As federações desportivas têm direito, para além de outros que 

resultem da lei: 

a) À participação na definição da.pÓ/ítica desportiva nacional; 

b) À representação no Conselho Nacional do Desporto; 

c) Às receitas que lhes sejam consignadas por lei; 

d) Ao reconhecimento das seleções e representações nacionais por elas 

organizadas; 

e) À participação nos organismos internacionais reguladores da 

modalidade; 

f) Ao uso dos símbolos nacionais; 

g) À regulamentação dos quadros competitivos da modalidade; 

h) À atribuição de títulos nacionais; 
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i) Ao exercício da ação disciplinar sobre todos os agentes desportivos sob 

sua jurisdição; 

j} Ao uso da qualificação «utilidade pública desportiva» ou, 

abreviadamente, rrUPD>>, a seguir à sua denominação. 

2 - Para além dos previstos no número anterior e de todos aqueles que lhes 

advenham da prossecução do respetivo fim social, as federações 

desportivas exercem ainda os direitos que nos estatutos lhes sejam 

conferidos pelos seus associados. 

3 - Sem prejuízo das demais obrigações que resultam da lei, as federações 

desportivas devem cumprir os objetivos de desenvolvimento e 

generalização da prática desportiva, garantir a representatividade e o 

funcionamento democrático internos, em especial através da limitação de 

mandatos, bem como assegurar a transparência e a regularidade da sua 

gestão. 

Artigo 21.º 

Suspensão 

1 - O estatuto de utilidade pública desportiva pode ser suspenso por 

despacho fundamentado do membro do Governo responsável pela área do 

desporto nos seguintes casos: 

a) Prática de ilegalidades ou irregularidades graves, por ação ou omissão, 

no exercício dos poderes públicos conferidos pelo estatuto de utilidade 

pública desportiva, violação reiterada das regras legais de publicitação da 

atividade ou violação das regras de organização e funcionamento internos 

das federações desportivas constantes do presente decreto-lei; 

b) Não cumprimento da legislação contra a dopagem no desporto, bem 

como da relativa ao combate à violência, à corrupção, ao racismo e à 

xenofobia; 

c) Não cumprimento de obrigações fiscais ou de prestações para com a 

segurança social; 

d) Violação das obrigações contratuais assumidas para com o Estado 

através de contratos-programa. 
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e) Outros casos expressamente previstos na lei. 

2 -A suspensão do estatuto de utilidade pública desportiva pode acarretar 

um ou mais dos seguintes efeitos, a fixar no despacho referido no número 

anterior: 

a) Suspensão dos apoios decorrentes de um ou mais contratos-programa; 

b) Suspensão de outros apoios em meios técnicos, materiais ou humanos; 

c) Impossibilidade de outorgar novos contratos-programa com o Estado 

pelo prazo em que durar a suspensão; 

d) Impossibilidade de beneficiar de declaração de utilidade pública da 

expropriação de bens, ou direitos a eles inerentes, necessária à realização 

dos seus fins; 

e) Suspensão de processos para atribuição de quaisquer benefícios fiscais, 

nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais; 

f) Impossibilidade, por tempo determinado, de exercício de poderes 

públicos de autoridade por parte de órgãos das federações desportivas; 

g) Impossibilidade de atribuição de efeitos desportivos e regulamentares 

aos resultados das provas e competições organizadas pelas federações 

desportivas e, sendo o caso, das ligas profissionais, durante o período de 

vigência da suspensão. 

3- [Revogado]. 

4- O prazo e o âmbito da suspensão são fixados pelo despacho referido no 

nJl 1 até ao limite de um ano, eventualmente renovável por idintico 

período, podendo aquela ser levantada a requerimento da federação 

desportiva interessada com base no desaparecimento das circunstâncias 

que constituíram fundamento da suspensão. 

5 - O despacho de renovação da suspensão do estatuto de utilidade pública 

desportiva pode fixar efeitos diversos dos inicialmente fixados. 
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Artigo 45.º 

Conselho de arbi tragem 

1 - Cabe ao conselho de arbitragem, sem prej uízo de outras competências 

atribuídas pelos estatutos, coordenar e administrar a atividade da 

arbitragem, estabelecer os parâmetros de formação dos árbitros e 

proceder à classificação técnica destes. 

2 - Nas federações desportivas em que se disputem competições de 

natureza profissional, o conselho de arbitragem deve estar organizado em 

secções especializadas, conforme a natureza da competição. 

3 - Nas federações desportivas referidas na número anterior a função de 

classificação dos árbitros deve ser cometida a u_ma secção diversa da que 

procede à nomeação dos mesmos.» 

Por outro lado, importa trazer à liça o quadro normativo constante do Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de outubro, que aprovou o regime jurídico aos contratos programa de 

desenvolvimento desportivo, em particular, no que respeita aos artigos 3.º e 24.º: 

«Artigo 3.º 

Concessão de apoios 

1 - Podem beneficiar da concessão de apoios: _ 

a) O Comité Olímpico de Portugal e o Comité Paralímpico de Portugal; 

b) A Confederação do Desporto de Portugal; 

c) As federações desportivas; 

d) As associações ou confederações de praticantes, de treinadores e de 

árbitros, bem como os clubes desportivos; 

e) As sociedades desportivas, nos termos previstos no presente decreto-lei. 

2 - Os apoios financeiros diretamente atribuídos aos clubes desportivos 

por parte do Estado só podem ter por objeto planos ou projetos específicos 

que não caibam nas atribuições próprias das associações de clubes e das 
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federações desportivas e não constituam um encargo ordinário dos 

mesmos clubes. 

3 - Por despacho do membro do Governo responsável pela área do 

desporto podem igualmente ser concedidos apoios a outras pessoas 

singulares ou coletivas não previstas no n. º 1, desde que se destinem, 

direta ou indiretamente, ao apoio de atividades desportivas. 

Artigo 24.º 

Combate à violência e à dopagem associadas ao desporto 

1 - O incumprimento da legislação referente quer à luta contra a 

dopagem no desporto quer ao combate à violência, ao racismo, à 

xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como das 

determinações das entidades competentes nestas áreas, implica a 

suspensão de todos os apoios concedidos por parte do Estado, enquanto 

tal incumprimento se mantiver. 

2 - Tratando -se de apoios financeiros decorrentes de contratos -

programa de desenvolvimento desportivo, a que a federação desportiva 

em causa teria direito, são os mesmos reduzidos em montante 

proporcional ao período da suspensão, sendo esse valor integrado no 

orçamento de funcionamento do IDP, I. P». 

No tocante ao regime jurídico dos jogos e apostas online, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 

66/2015, de 29 de abril, a iniciativa legislativa ora em apreço pretende introduzir alterações 

nos artigos 5.2 e 90.2, cuja redação atual é a seguinte: 

«Artigo 5.º 

Categorias e tipos de jogos e apostas online autorizados 

1 - As categorias de jogos e apostas online c·uja exploração é autorizada 

são as seguintes: 

a) Apostas desportivas à cota; 

b) Apostas hípicas, mútuas e à cota; 
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c) Jogos de fortuna ou azar, nos quais se incluem os seguintes tipos: 

i) Sacará ponto e banca/Sacará ponto e banca Macau; 

i i) Banca francesa; 

iii) Blackjack/21; 

iv) Bingo; 

v) Jogos de máquinas compostos por três ou mais rolos giratórios, com 

símbolos ou outras representações gráficas, que se vão progressivamente 

imobilizando sob a linha ou linhas de jogo, com o objetivo de formar 

combinações de símbolos; 

vi) Pôquer em modo de torneio; 

vii) Pôquer não bancado nas variantes <<omaha», «hold'em» e «pôquer 

sintético»; 

viii) Pôquer sem descarte; 

ix) Roleta americana; 

x) Roleta francesa. 

2 -A exploração de novos tipos de jogos de fortuna ou azar, não previstos 

na alínea c) do número anterior, pode ser autorizada pela entidade de 

controlo, inspeção e regulação, nos termos previstos nos n.ºs 2 a 4 do 

artigo 12.º. 

3 - As regras de execução das apostas desportivas à cota, das apostas 

hípicas, mútuas e à cota, e dos jogos de fortuna ou azar são fixadas em 

regulamento pela entidade de controlo, inspeção e regulação. 

4 - São proibidas a exploração e a prática de jogos e apostas online não 

regulamentados. 

5 - As apostas desportivas à cota e as apostas hípicas, mútuas e à cata, 

apenas podem incidir, respetivamente, sobre as modalidades, competições 

e provas desportivas e sobre as competições e corridas de cavalos 

constantes de lista elaborada e aprovada pela entidade de controlo, 

inspeção e regulação. 
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6 - A inclusão, na lista referida no número anterior, de modalidades, 

competições e provas desportivas organizadas por entidades nacionais 

deve ser precedida, para cada modalidade, de audição da respetiva 

federação com utilidade pública desportiva, nomeadamente para 

verificação da idoneidade da competição e do respetivo organizador. 

7- As competições e corridas de cavalos nacionais a incluir na lista prevista 

no n.º 5 são as constantes do calendário para o efeito aprovado _pela 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. 

8- No caso das apostas desportivas à cota e das apostas hípicas, mútuas e 

à. cata, os tipos e os momentos das apostas, bem como os tipos de 

resultados sobre os quais as mesmas incidem, são fixados, respetivamente, 

para cada modalidade, competição e prova desportiva e para cada 

competição e corrida de cavalos, e constam da lista prevista no n.º 5. 

9 - A entidade de controlo, inspeção e regulação pode alterar a lista 

prevista no n.º 5, não tendo as entidades exploradoras qualquer direita a 

indemnização ou compensação decorrente dessa alteração. 

Artigo 90.º 

Imposto especial de jogo online nas apostas desport ivas à cota 

1 - Nas apostas desportivas à cota, o /El O incide sobre as receitas 

resultantes do montante das apostas efetuadas. 

2 - Quando a entidade exploradora cobrar uma comissão sobre o valor da 

aposta, o IEJO incide também sobre esse montante. 

3 - A taxa do IEJO nas situações descritas nos números anteriores é de 

8/prct. . 

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando o montante das 

apostas efetuadas junto da entidade exploradora for superior a (euro) 30 

000 000,00, a matéria coletável é dividida em duas parcelas: 

à) Até ao montante de (euro) 30 000 000,00, aplica-se a taxa de 8/prct.; 

b) Sobre o excedente, a taxa é determ inada com base na seguinte fórmula: 
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Taxa = {8/prct. x (montante anual das apostas efetuadas/(euro) 30 000 

000,00)] 

5 -A taxa calculada nos termos da alínea b) do número anterior tem como 

limite máximo 16/prct .. 

6 - A diferença entre o montante calculado nos termos do n.º 4 e o 

montante do imposto liquidado mensalmente nos termos do nJ2 3 com 

referência ao mesmo ano é liquidada até ao dia 15 do mês de janeiro do 

ano seguinte àquele a que respeita, devendo a respetiva nota de cobrança 

ser paga até ao dia 31 do mesmo mês. 

7 - O disposto nos números anteriores não se aplica quando as comissões 

cobradas pela entidade exploradora são o único rendimento diretamente 

resultante da exploração das apostas desportivas à cota em que os 

apostadores jogam uns contra os outros, caso em que o /ElO incide sobre o 

montante dessas comissões à taxa de 15/prct.. 

8 - No caso previsto no número anterior, o imposto é liquidado 

mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que respeita, 

devendo a respetiva nota de cobrança ser paga até ao último dia do 

mesmo mês. 

9 - Do montante do /ElO apurado nos termos do presente artigo, 25/prct. 

constitui receita própria da entidade de controlo, inspeção e regulação e 

37,5/prct. constitui receita a atribuir às entidades objeto de aposta a 

repartir pelos clubes ou pelos praticantes, consoante o caso, e pela 

federação que organize o evento, incluindo as ligas se as houver, nos 

termos a fixar por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças, do desporto e do turismo. 

10 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 88.!1, o montante líquido 

do IEJO, determinado nos termos do número anterior, é aplicado nos 

seguintes termos: 

a) 2,28/prct. para o Estado; 

b) 34,52/prct. para o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social; 
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c) 13,35/prct. para a Presidência do Conselho de Ministros; 

d) 16,44/prct. para o Ministério da Saúde, dos quais 1/prct. se destinam ao 

SICAD; 

e) 3,76/prct. para o Ministério da Administração Interna; 

f) 1,49/prct. para o Ministério da Educação e Ciência. 

11 - O /ElO não repartido nos termos das alíneas do número anterior, 

correspondente a 28,16/prct. do /ElO líquido, é distribuído nos termos e na 

proporção prevista nas referidas alíneas». 

Por fim, a concernente iniciativa introduz alterações nos artigos 4.2 e 12.2 do Decreto-Lei n.2 

67/2015, de 29 de abril, que aprovou o regime jurídico de exploração e prática das apostas 

desportivas à cota de base territorial, cujo texto legal é atualmente o seguinte: 

«Artigo 4.!! 

Proibições 

1. - É proibida a prática de apostas desportivas à cota, diretamente ou por 

interposta pessoa: 

a) Aos titulares dos órgãos de soberania e aos Representantes da 

República para as Regiões Autónomas; 

b) Aos titulares dos órgãos de Governo das Regiões Autónomas; 

c) Aos magistrados da Ministério Público, às autoridades policiais, às 

forças de segurança e seus agentes; 

d) Aos menores e aos declarados incapazes nos termos da lei civil; 

e) Àqueles que, voluntária ou judicialmente, estejam impedidos de jogar; 

f) Aos titulares dos órgãos de administração da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa e dos órgãos do seu departamento de ~ogos; 

g) Aos trabalhadores do departamento de jogos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa; 

h) A quaisquer pessoas que tenham ou possam ter acesso aos sistemas de 

apostas desportivas à cota de base territorial; 
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i) A quaisquer pessoas, tais como os dirigentes desportivos, os técnicos 

desportivos, os treinadores, os praticantes desportivos, profissionais e 

amadores, os juízes, os árbitros, os empresários desportivos e os 

responsáveis das entidades organizadoras dos eventos objeto de apostas 

desportivas, quando direta ou indiretamente, tenham ou possam ter 

qualquer intervenção no resultado dos referidos eventos; 

j) A quaisquer pessoas relativamente às quais a lei estabeleça uma 

proibição de jogar. 

2 - Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares que 

impendam sobre os trabalhadores do departamento de jogos da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e sobre os mediadores dos jogos sociais do 

Estado, está-lhes vedado, em especial: 

a) Fazer empréstimos em dinheiro ou por qualquer outro meio aos 

apostadores; 

b) Ter participação, direta ou indireta, nos resultados das apostas. 

3 -Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, 

o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os 

mediadores dos jogos sociais do Estado devem recusar o pagamento de 

prémios quando seja do seu conhecimento que o premiado se encontra 

proibido de apostar, caducando os respetivos prémios. 

Artigo 12.9 

Receita 

1 -A receita é constituída pelo montante total das apostas admitidas e não 

anuladas. 

2 - Da receita apurada nos termos do número anterior são deduzidos: 

a) O montante correspondente ao Imposto do Selo; 

b) O montante correspondente a 2 % destinado à Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa; 
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c) O montante correspondente a 3,5 % a atribuir às entidades objeto da 

aposta a repartir pelos clubes ou pelos praticantes, consoante o caso, e 

pela federação que organize o evento, incluindo as ligas se as houver; 

d) O montante correspondente a 1 %, até perfazer um montante máximo 

de (euro) 5 000 000,00, paro constituição de um fundo destinado ao 

pagamento de prêmios que excedam a receita apurada por evento ou que 

resultem de reclamações procedentes, em conformidade com as normas 

regulamentares aplicáveis; 

e) O montante correspondente a 0,2 %, até perfazer um montante 

permanente de (euro) 2 000 000,00 para constituição de um fundo para 

renovação e manutenção de equipamento, material e programas. 

3 - Os encargos com o início da exploração das apostas desportivas à cota 

de base terr itorial são suportados pelo fundo de renovação de material e 

equipamento previsto no Decreto-Lei n.º 84/85, de 28 de março >>. 

3. Iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria 

De acordo com a pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividade 

parlamentar (PLC), verificou-se que, neste momento, não se encontram pendentes 

iniciativas legislativas versando sobre matéria conexa. 

PARTE 11- OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

O Deputado relator do presente parecer reserva, nesta sede, a sua posição sobre a iniciãtiva 

legislativa em apreço, a qual é, de resto, de «elaboração facultativa», conforme o disposto no 

n.º 3 do artigo 137.º do Regimento da Assembleia da República. 
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PARTE 111 -CONCLUSÕES 

A Corl)issão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em reunião realizada no dia 9 de 

maio de 2017, aprova o seguinte 

PARECER 

O Projeto de Lei n.º 507/XIII/2.~ (PSD) - Defesa da transparência e da integridade nas 
. 

competições desportivas - reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser 

apreciado no plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as 

suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. 

Palácio de S. Bento, 9 de maio de 2017. 

O Deputado Relator A Presidente da Comissão 

(António Cardoso) (Edite Estrela) 

21 



• 


