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Antigo 33"o

Limnites de jogo e autoexe lusão

os sítios eletrónicos eoneessionados ao abrigo do presente dipl,oma devem conter
mecanismos de autoexctusão que permitam ao jogador impedir o seu acesso aos
jogos e apostas por períodos difereneiaelos, limitar o tempo de permanêneia em jogo
e o número e vator das apostas a reatizar.

Artigo 34.o

Inibição de aeesso

1 - eompete à entidade de fiscatização, eontrolo e regutação, em respeito petas
regras de proteção dos dados pessoais, a organização de um regÌsto de cidadãos com
inibição de aeesso e eontendo a indicação do período de inibição, permitindo a sua
vatidação sempre que se apreselntem para registo em qualquer sítio etetrónico.

2 - o ato de vatidação é eomunicado em ternpo reat à entidade exploradora,
permitindo ou reeusaRdo de m<ldo automático o acesso do jogador à prática de jogos
e apostas.

EAPíTULO VI

Ganantias e eontrapartídas

Seeção !

Jogos e apostas

Artigo 3S.u

Jogos de fortuna e azar

1 - A concessão da exptoração rJe jogos de fortuna e €ìzar disponibitizados por meios
etetrónieos é feita mediante o pagamento de uma quantia, devida a títuto de
contrapartida iniciat, no montante de
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2 - A verba referida no núme'ro anterior é entregue ao lnstituto do Turismo de
Portugat, 1.P., e destina-se a financiar e subsidiar investimentos de interesse para o
turismo, ações de promoção turística e formação para os recursos humanos do setor
turístico, nos termos a definir por despacho do membro do Governo responsávet pel,a
área do turismo.

Artigo 36.o

Apostas desportivas à

Regime

I de jogo

1 - A s nas exptoração dos jogos e apostas disponibitizados
por meios ao pagamento de um imposto, designado por

para os jogos de fortuna e azar;

bruta para o póquer;

a receita bruta para as aposta desportivas à cota.

2 - Não é exigida quatquer outra tributação retativa ao exercício da atividade
referida no número anterior ou de quaisquer outras a que as empresas
concessionárias estejam obrigadas nos termos dos contratos de concessão e pelo
prazo em que os mesmos vigorarem.
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3 " Do imposto especial de jogo apurado nCIs termos das alíneas a) e b) do no 1, zo%
constituem receita do Estado, entregue ao Tesouro, z,syo receita da euttura e TT,sTo
destinam-se a ser entregues ao lnstituto do Turismo de portugal, 1"p", constituindo
receita própria deste organismo.

4 " A verba referida no número anterior consignacla ao lnstituto do Turismo de
Portugat, l'P', destina-se a suportar os encargos com o funcionamento do serviço de
fiscatização e controto da atividade de exptoração dos jogos de fortuna e azar
disponibilizados por meios eletrónicos, a financiar e subsidiar: investimentos de
interesse para o turismo, ações de promoção turística e formação para os recursos
humanos do setor turístico, nos termos a definir por despaeho do membro do
Governo responsávet peta área do turisrno.

Artigo 3g"u

Saldos não reclamados

os satdos das contas eorrentes dos jogadores, em que se incluem os prémios não
rectamados, que não forem movimentados durante 3 anos, nem seja possívet, com
recurso aos dados pessoais constantes do registo ou por qualquer outro meio, a
convocatória do seu titutar, revertern a favor do Estado, para apoio a instituiçoes que
se dediquem à r:ecuperação de pessoas com probtemas de dependência do jogo.

CAPITIJLO Vt[[

Regirne sancionatório

Artigo 39.o

Responsabi[idade contraordenacional das entidades explonadoras
- constituem contraordenações teves, puníveis com csima de €_ a €_:

a) A exptoração de mrdatidades afins dos jogos e apostas previstos
preseRte diploma sem a autorização prevista no artigo _;

b) A exptoração não autorizada de novos jogos e apostas;
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e)

A viotação dos deveres de sigilo e de proteção de dados, tal como previsto
nos artigos _;

A violação dos deveres de inibição de acesso, tal como previsto nos artigos

-;

A reatização de ações de pubticidade em viotação do disposto no artigo
-;

2 - Constituem contraordenações graves, puníveis com coima de

a) A violação das regras dos jogos e apostas, tal como
diploma;

b) A redução do horário e a interrupção ou

exploração dos jogos e apostas, conforme
c) A viotação do dever de arregurar@ de internet,

dos respetivos equipamerntos e das dos servidores, tal
como prevista no artigo _;
A viotação do dever de

A viotação dos deveres
no artigo _;

jogadores, tal como previstos

contas bancárias e ao controlo de
go _;

funcionamento dos mecanismos de autoexctusão,

_,

jogos e apostas mediante concessão de empréstimos
tilnto por parte da entidade exploradora como dos seus

como previsto no artigo _.

Artigo 40.o

Destino das coimas

Os montantes obtidos com as coimas apticadas ao abrigo do presente diptoma
revertem:

a) 60% para o Estado;
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no artigo _;
f) A viotação dos
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b) 40e para o Instituto do ïurismo de portugal, 1.p..

cnphuto tx

Disposições finais e transitórias

Artigo 41.o

Revogações

São revogados:

entradàïQ$ vigor

a pubticação das portarias regutamentares a

' l l ' . ; : : .

.é;ìl

W

do Código da

.,.Frff i" ' .,....

. 1.- 1t:!

a)

b)

O no 1 do art igo 21o

Pubticidade;

e a alínea c),
'fl

B *,-.*

O presente diptoma entra em
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CAPíT[,.'LO I

Objeto e âmbito

Artigo Í.o

0bjeto

o presente diptoma tem por objecto regular a exptoração dos jogos de fortuna ou
azar e apostas, quando praticados à distância através de suportes etectrónicos,
informáticos, tetemáticos e interativos instatados em portuga[, nas quais os meios
presenciais têm um earáeter etcessório, adiante designados por jogos e apostas on-
tine, e as suas modatidades afins, tendo em vista garantir a segLrrança e ordem
pública, combater a frau<je e o branqueamento de eapitais, prevenrir
comportamentos e práticas aditivas, proteger os direitos dos menores e assegurar a
proteção dos jogadores.

ArtÍgo 2.o

Âmbito
1 - As atividades de jogo inetuíclas no âmbito do presente diptoma são as seguintes:
a) os jogos ou apostas €rrn que são apostadas quantias em dinheiro sobre
resuttados futuros e incertos, al.heios aos participantes e cujos ganhos não dependem
da perícia do jogador mas apenas da sorte;
b) os jogos cuja expLoraçlío esteja autorizada em casinos e o jogo do bingo,
designados por jogos de fortuna ou azar:
e) Os jogos de media"
2 - sem prejuízo do disposto no número anterior, os coReursos de apostas mútuas
regutados peto Decreto-Lei n.o g4lg5, de zB de março, Ra sua atual redação, bem
como a disciptina normativa da exptoração, em suporte etectrónico, dos jogos sociais
do Estado constante do Deereto-Lei n.o zïz/2a03, cle B de novembro, mantém o
mesmo regime de exptoração erxctusiva para todo o território nacional concedido à
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
3 - As entidades exptoradoras de jogos e apostas definidas no presente diploma,
consideram'se obrigadas ao cumprimento dos deveres eonstantes da tei no 25/200g,
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de 5 de Junho, na sua redação atual, detendo a quatidade de entidades sujeitas para
os efeitos previstos no citado dliptoma.
4 - O regime estabelecido no presente diptoma aptica-se em todo o território
naciona[.

Artigo 3.o

Tutela

A tuteta sobre as atividades clo jogo ou apostas reguladas petó presente diploma
compete aos membros do Governo responsáveis petas áreas ...,.......ê do Turismo.

j j Ï i ï]" '......... ' ...
Para efeitos de apticação do presente diploma, os conceitos utitizados têm o seguinte
significado:

a) "Jogo ou aposta", a ati'ridade:através:à,a quat se arriscam valores monetários
sobre resultados futuros e incertos de um evento previamente determinado, que
dependem da destreza do jogaclor ou exclusiva ou fundamentalmente na sorte, sendo
os prémios atribuídos em dinhêiro ou bens com valor económico e determinados em
função dos valores arriscaclos , oú outros fatores previamente fixados na
regulamentação de cada modatidade;

b) "Jogo de fortuna ou azilr", aquetes cujo resuttado é contingente por assentar
exctusiva ou f:undamentatmente na sorte, designadamente os previstos na portaria no
217/2OOì, de 26 de Fevereiro;

c) "Mo.d:alidades afins do jogo de fortuna ou azar", âS que consistem em
operações ocasionais oferecidas ao púbtico, mediante autorização, em que a
esperança de ganho reside conjuntamenìte na sorte e perícia do jogador, ou somente
na sorte, e que atribuem conìo prénnÍo, dinheiro ou bens com valor económico,
inctuindo as rifas, tômbolas, sorteios, concursos publ,icitários, concursos de
conhecimentos e passatempos;

d) "Aposta à cota", aquelas em que o apostador joga contra um organizador de
apostas, sobre o resultado de urn evento desportivo ou outro, com base numa cota ou
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pareeta de valores, mediantet aeordo entre organizador e apostador, por adesão
deste, ou com base numa cota convencional;
e) "Aposta mútua", aquetas em que todos os vatores apostados são totatizaclos
num montante eomum, sendo uma percentagern desse vator reservada a prémios e
revertendo o remaneseeRte para o organizador das apostas e para os beneficiários
estabeteeidos;

f) "Aposta desportiva", aquelas em que se fazem prognósticos sobre o resuttado
de um ou vários eventos desportivos, ine tuídos num prCIgrama previamente
estabetecido peta entidade organizadora, ou sobre resultados de atividacles
desportivas que façam parte ou se desenvotvam no âmbito de tais eventos ou
eompetições;

g) "Aposta hípica", as que são realizadas eom base nos resuttados de corridas de
cavatos, qualquer que seja a modatidade adotada;
h) "Lotaria", a atividade cre jogo que paga prémios nos casos em que o número,
a combinação de números ou os sinais inscritos no bÍtnete ou no seu equivatente
etetrónico em posse do jogador eoincidem, no todo ou em parte, eom o resuttado de
um sorteio que oeorra na data meneionada Ros bithetes, seja qual for a forma de
partieipação ou o suporte, tradicionat, informático ou interativo;
i) "Jogos de rnedio", aqueles que são ofereeidos através de meios da
comunicação sociaf, nomeadarnente, de eanais de tetevisão, estações de rádio e
imprensa eserita; com reeurso a telemóveis ou através de sítios na internet, eom
reatização de apostas, sorteio5, coneursos, passatempos interativos e outros qure,
pelas suas características, integrem a definição tegat dos jogos ou apostas de fortuna
ou azar, inctuindo os que atribuam ateatoriamente prémios em dinheiro, qual,quer
que seja a forrna de partieipação do púbtico;
j) "Jogo por meios electrónieos, informáticos, telemátieos e interat,ivos,,,
aquetes em que são utitizados quaisquer meeaRismos, instalação, equipamento su
sistema que permita produzir, armazenar ou transmitir documentos, dados e
informações, inctuindo quaisquer redes de comunicações abertas ou restritas como
tetevisão, internet, tetefonia fixa ou móvet, ou quaisquer outras, ou ainda
comunieação interativa, seja em tempo real ou diferido;
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t) "Explorador de jogos er apostas disponibilizados por meios electrónicos ou
entidade exploradora", entidade autorizada, nos termos estabel,ecidos no presente
diploma, a explorar jogos e apostas disponibitizados por meios etectrónicos;
m) "Receita bruta", o montante apurado após a dedução ao vator total das
apostas realizadas do quantitativo atribuído em prémios aos jogadores;
n) "Fornecedor do serviço internet", qualquer entidade, púbtica ou privada,
que disponibitize uma infraestrutura elou ofereça serviços de comunicações através
de um sistema informático que proceda à gestão e ao tratamento da conrunicação
proveniente do jogador, ou outra entidade que trate ou armazene,dados informáticos
em nome e por conta de outrenr

o) "Sítio ou sítio electró,nico", o conjunto de páginas web ou hipertextos
acessíveis universatmente através do prr:tocolo htpp, na internet;
p) "Não repúdio", a garantia de que nurna dada comunicação ou transação
etectrónica, as partes envotvidas estejam dotadas dòs:,irneios que thes permitam "não
negar" a efetiva realização de tat transação ou processo, ou seja, quaisquer partes
envolvidas não repudiam o facto de que, em àata e tempo específicos, ocorreu o
acesso a determinada informação ou a comunicação ou transação electrónica de
determinado documento.

CAPíTULO II

Disposições gerais

' ..:: .

,,:, Regras dos jogos e apostas

1 - Os jogos e apostas objeto do pnesente diptoma obedecem às regras base
legalmente definidas para a prática e desenvotvimento de jogos de fortuna e azar
exptorados em casinos, para o jogo do bingo e às condições gerais de exptoração
definidas para os jogos e apost,as cujo direito de exptoração foi concedido à Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa.
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2 " o desenvolvimento e a prátiea de nova! modatidades de jogo ou aposta ou a
modificação dos existentes só podem oeorrer após a aprovação das respetivas regras
por portaria do membro do Governo da tuteta respetiva.
3 - Quatquer modatidade ou tipo de logo lu aposta não previsto legalmente é
proibido"

4'A regulamentação deve, em função da natüreza do jogo ou aposta, estabelecer os
requisitos que permitam evitar o acesso a nner{ores e incapazes e impedir a utitização
de imagens, de mensagens ou objetos que atentem, clireta ou indiretamente, .";;;;
a dignidade das pessoas e os direitos e tiberdades fundamentais ou qualquer forma de
discriminação, que ineitem à viiol,ência ou à pr{tica de atividades itícitas.

Artigo ó;o

Proibições objetivaS e subjetivas

1 - É proibida a prática de atividades de jogo lou aposta e a exploração dos jogos de
fortuna ou azar e apostas, quando praticados à distância através de suportes
etectrónicos, informáticos, tetemátieos e intel'ativos instatados em portugat de jogo
ou apostas sem que estejam enquadrados e ados no âmbito do quadro tegat e
regutamentar previsto no presente diptoma.
2 " É proibida toda a atividade retae com a organização, exploração e

peto presente diptoma que, peta sua
desenvotvimento de jogos ou apostas
natureza ou em razão do objeto dos mesmos:
d) Atentem da dignidade das pessoas, db direito à honra, à intimidade e à
Ìmagem, ou eoRtra qualquer outro direito recoriheeido constitucionatmente;
e) Envolvam a pr'átiea de erimes ou infraçôes ldministrativas;
f) lncidam sobre acontecimentos or,r atos proibidos peta tegistação em vigor.
3 - Em termos subjetivos, é proibida a participação nos jogos ou apostas regutados
peto presente diploma:

a) Aos menores e aos dee larados ineapazes tegat ou judiciatmente, nos termos da
lei eivit;

b) Àquetes que votuntária
jogo;

ou judieialmen{e estejam interditados de aeeder ao

fz:o
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c) Aos acionistas, proprietérrios e trabathadores da concessionária;

d) Aos desportistas, treinadores, juízes, árbitros e outros participantes diretos
nos acontecimentos ou atividades desportivas sobre os quais se realiza a aposta, bem
com as pessoas que decidam sobre os recursos interplostos dos mesmos, bem como
seus familiares diretos;

e) Aos corpos dirigentes das entidades desportivas participantes ou
organizadoras do evento ou atividade desportiva sobre o qual. se reatiza a aposta;
f) Aos membros da entidade regutadora do jogo;

g) A quaisquer outras pessoas retativamente às quais a tei vànha estabetecer tal

Publicidade, patrocínio e ourras;H:; promoção das atividades de jogo

1 - A pubticidade aos jogos el apostas é permitida nos termos a estabetecer em
diptoma regulamentar.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as comunicações e divutgação de
jogos e apostas deve ser €lfetuada de uma forma socialmente responsáve[,
respeitando, nomeadamente, a proteção das crianças e jovens, bem como outros
grupos de risco e privilegiando ô aspeto túdico da atividade do jogo e não aspetos
que se prendam,com a obtenção fácit de um ganho.

.......
3 - No quadro da l"egutamentáiçao desta matéria, devem ser estabetecidos timites
máximos a afetar pelas entidades exploradoras portadoras de ticença à pubticidade e
outras formas de divutgação € prromoÇão dos jogos e apostas.

4 - E proibìda a publicidade, qualquer que seja o suporte pubticitário utilizado, em
sítios electrónicos de jogo ou iaposta de entidades exploradoras cuja atividade não
esteja concessionada, nos termos do presente diptoma.

5 - A proibição prevista no número anterior é extensiva a quem, por qualquer meio,
incluindo os patrocínios, divulgrre ao públ,ico, com fins promocionais ou pubticitários,
sítios electrónicos de jogo ou apostas on-tine explorados por entidades não
concessionadas nos termos do presente diploma.
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6 - o disposto nos números 1, 2 e 3 apliea-se às empresas eoncessionárias da
exptoração dos jogos de fortunra e azar em easinos e do jogo de bingo.

Antigo E"o

R'esponsabitidade civiI em rnatéria de ativfdade publieÍtária

os anunciantes, os profissionais, as agêrrcias de pubticidade e quaisquer outras
entidades que exerçam a atividade pubticitária, bem eomo os titulares dos suportes
pubticitários ou as respetivas entidades exptoradoras, respondem civit e
sotidariamente, nos termos do eódigo da Pubticidade, pela pubtieidade ou quatquer
outra forma de promoção de jogos ou apostas on-line em sítios eteetrónieos não
ticenciados de acordo com o estabelecido no presente dipr,onra.

eAPtTLtLO rul

Regime de exploração dos jogos e apostas

Antigo 9.o

Direito de exploração

sem prejuízo dos direitos tegai:; e contratuais detidos pela Santa casa da Misericórdia
de Lisboa, o direito de expl.orar jogos e apostas disponibitizados em suportes
electr'ónicos, informáticos, tetermátieos e interativos é reservado ao Estado e só pode
ser exercido por outras entidades nos termos estabetecidos no presente dipl,oma.

Art ígo' t0"u

eoneessãs da explonação

1 - A eoneessão da exptoração <1e jogos e apostas objeto do presente diptoma é feita
mediante a atribuição a pessoas eotetivas de lieença.
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2 - Só podem ser destinatários de uma ticença as pessoas cotetivas com sede
estatutária, administração central ou sede empresarial num Estado-membro da união
Europeia ou num Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.

3 - A atribuição de licença de exploração de apostas à cota desportiva é regutada nos
termos do presente diploma.

4- A concessão de jogos de fortuna e azar, só pode

concessionárias de zonas de jogo em território nacional,
decreto-lei n." 422189, de 2 de Dezembro.

5 - A concessão do jogo de bingo só pode ser atribuída às
de salas de jogo, nos termos definidos pelo Decreto-

6 - O prazo de concessão pode ser , PoI

Governo da tutela respetiva, a pedido

tenham cumprido as suas obrigações,

exploradoras que

ições da prorrogação
no despacho que a autoriza.

7- O pedido a que se refere o efetuado peto menos 180 dias
antes do termo do prazo da

8 - A prorrogação só poderá o decurso de dois terços do prazo inicial da
concessão, sendo4pe em dprazo de prorrogação poderá exceder um
terço do pr

Artigo í 1.o

Objeto da concessão

concessionados, rìos termos do presente diploma, os jogos de fortuna e
azar e as apoltas à cota desportiva.

2 - A concessão do jogo do priquer abrange o póquer a dinheiro e os torneios de
póquer.

3 - A concessão das apostas hípicas é regutada em diptoma próprio.

lz*
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Artigo ,ÍZ.u

Csncurso público

1 - A atribuição de lieença/eoneessão de jogos e apostas objeto do presente diptorna
é efetuada mediante concurso púbtico, nos termos estabeleeidos na parte ll do
código dos eontratos Púbticos, aprovado peto Decreto-Lei no 1g/2008, de 29 de
Janeiro, com as espeeificidades previstas na presente Lei.

2 - O membro do Governo da tuteta respetiva tem eompetência para a decisão de
contratar, de adjudicar as propostas e a outorga de contratos de concessão no
âmbito dos concursos referidos no número anterior.

3 - Pode ser detegada na entidade de fiscatização, controlo e regutação da atividade
de jogo e aposta, a competência para a prática de todos os demais atos neeessários
no âmbito do procedimento coneursal de for:rnação do contrato.

Artigo ,!3"o

!r,npedirnentos

1 - Sem prejuízo dos demais impedimentos constantes do Código dos Contratos
Púbticos, não podem eonstituir'se como concessionánias ou detentoras de ticenças
para a exptoração de jogos e apostas no âmbito do presente diploma, as pessoas
cotectivas que hajam sido eondenadas por infracções previstas na tegistação que
regula os jogos e apostas, por crimes contra o património ou eontra direitos
patr:irnoniais, fraude fiscat, fatsificação, bnanqueamento de capitais, corrupção ou
associação criminosa.

2 - Não podem eonstituir'se cclmo concessionárias ou detentoras de ticenças para a
exptoração de jogos e apostas no âmbito do presente diploma, as pessoas cotectivas
cujos órgãos sociais integrem ern funções de administração ou de eontroto, indivíduos
que tenham sido condenados com pena de prisão superior a 1 ano, por crime dotoso,
ou peta prática dos erimes prevÌstos na tegistação que regula os jogos e apostas.

lzz+
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Artigo 14.o

Caução

I - No prazo de 10 dias contado da data da notificação de decisão de adjudicação, a
entidade exptoradora deve prestar caução, à ordem da entidade com funções de
fiscatização, controto e regutação.

2 - A caução é prestada por depósito em dinheiro ou mediante
seguro caução acionáveis à primeira solicitação.

3 - A caução responde peto cumprimento das obri
concessionário, peto pagamento dos saldos das contas
prémios não pagos e pelas sanções pecuniárias

entidades exptoradoras. #

4 - As cauções que sejam utilizadas

contado a partir da data da

controlo e regulação.

5 - As cauções são integr

bancária ou

fiscalização, controto e

iniciarem a exptoração no

disponham de

no prazo de 30 dias,

ões de fiscalização,

a favor da entidade com funções de

ou a interrompam, sem que para tat

do Governo da tutela.

Artigo 15.o

Caução

% do montante fixado como contrapartida iniciat, nos

CAP|TULO IV

Entidades exploradoras e regulação

r'u
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Artigo ,Í6"n

P,eríodo de funcionamento

1 " A exptoração de jogos e apostas elbjecto do presente dipl,oma pode realizar-se
durante 24 horas por dia, todo:; os dias elo ano.

2 ' Quando circunstâncias excepeionaÍs o justifiquem, o membro do Governo da
tuteta pode autorizar ou determinar a redução do horário ou a suspensão temporária
da exploração.

Artigo í 7"u

Direitos e deveres clas entidades exploradoras

1 - As entidades exptoradoras têm direito a desenvotver a atividade de exptoração de
jogo e aposta, de aeordo com os direitos e obrigações resuttantes da tei e do eontrato
de concessão.

2 - As entidades exptoradoras obr:Ìgam-se ainda a:

a) Pagar as quantias fixadas para o exercícis da atividade coneessionada;

b) Assegurar a integridade e segurança dos jogos e apostas, garantindo a
transparêneia nas regras de participação e no cátcuto eros prémios;

e) Assegurar a seguraRça dos dados dos jogadores;

d) Adequar a oferta à procura;

e) Designar um gestor responsávet peta exptoração, a quem a compete assegurar a
relação corn a entidade de fiscalização, controto e regutação, nomeadamente,
prestando toda a informação necessária;

f) Assegurar a exata escrituração da eontabil,idade espeeiat do jogo e o
cumprimento das leis vigentes quanto a prevenção do branqueamento de capitais e
de finaneiamento do terrorismo;

g) Desenvotver mecanismos que impeçam os grupos socialmente vutneráveis ao jogo
e às apostas de se registar no sítio etetrónico;

fz:o
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2 - Sem prejuízo das demais

trabathadores e colaboradores
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obrigações

das

p sawmail.
h) Reduzir quatquer risco de potencial dano para a sociedade, inctuindo
cotaboração na luta contra o jogo itegat e as atividades itícitas associadas.

Artigo 18.o

Trabalhadores

1 - Os trabathadores e cotaboradores das entidades explor
serviços direta ou indiretamente associados à oferta dos jogos

prestem

jeto do
presente diploma obrigam-se a cumprir e fazer e
regutamentares aplicáveis, guardar sigito da inf e que
mereça tal satvaguarda e prestar toda a fiscalizadoras e
regutadoras. 

t
res, é proibidoaos

em

a)

b)

que intervenham
qualquer fase do processo de

Tomar parte no jogo, d por interposta pessoa;

Fazer empréstimos

Ter participação, di I nas receitas do jogo.

Artigo í9."

Regulação

e apostas previstos no presente diptoma compete ao serviço
do Turismo de Portugal, 1.P., que assume as funções de

, de controlo e reguladora. (ou por entidade reguladora que
venha a ser criada para o efeito)

2 - A definição das suas atribuições, competências e prerrogativas de autoridade é
feita por diploma próprio.

lzv
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EAPíTULO V

Explonação do jogo

Seeção I

SítÍos e negistos de jogadores

Artigo Z0"o

Estruturação dos sítios

1 - As entidades exptoradoras estão obrigadas a instatar um sítio na internet eom o
nome do respetivo domínÍo, subordirrado à identÍficação ...pf, para o
desenvotvimento e comerciatização através dta internef das atividades de jogo e
aposta previstas no presente diptoma"

2 ' As entidades exptoradoras obrigam-se a, previarnente ao iníeio da exploração,
etaborar um projeto de estruturação do sítio, que integrando as methores práticas
em termos de arquitetura de software e tecnotogia, assegure, designadamente, os
seguintes elementos:

a) A arquitetura e memóriil descritiva do suporte téenieo, hardware e software,
onde se atojem e por onde venham a correr os jogos e apostas;

b) os tipos e números de j'gos e apostas disponibitizados;

c) As características dos jorlos e apostas;

d) A disponibitização no sítio eletrónÍco de meeanismos de autoexctusão do
jogador e de inibição para os jogadores exctuídos de se poderem vottar a registar no
sítio etetrónico;

e) os timites de aposta, bem como a existência de mecanismos que permitam ao
jogador impor autolimites na aposta efetuaela;

f) A temporização do jogo <lu da ap.sta nos casos em que seja aptieávet;
g) os meios de pagamento e o modo de distribuiçã. dos prémios;
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h) Os controlos de segurança da informação propostos, de forma a assegurar a
segurança do sítio da internet e dos seus dados.

3 - Os termos da obrigação referida no número 2 do presente artigo serão objeto de
regulamentação complementar.

4 ' O acesso ao sítio etetrónico dos jogos e apostas deve ser canatizado através de
uma infraestrutura atojada em território nacionat, com o objetivo de facititar o
controlo, auditoria e supervisão do sistema de jogo, cujas ões são
definidas em diploma regutamentar.

5 - Independentemente de o acesso se efetuar através ou de
qualquer outro meio, nomeadamente, apticativo deve ser
sempre direcionado para a inf , por forma a
garantir a integridade, confidenciatidade

e armazenada.
processada

I - As entidades exploradoras garantir que o procedimento de registo da
identidade dos , designadamente, o nome completo do jogador,
do número identi pessoal, o número de identificação fiscat, o
número I onde são debitados os pagamentos e creditados os

e a morada de residência.

2 : pessoais dos jogadores petas entidades exptoradoras só
pode se o respectivo titutar tiver dado, de forma inequívoca, o seu

3 - 5ó é permitido um registo por jogador, sendo atribuído a cada jogador registado
uma senha exctusiva para acesso ao sítio eletrónico.

4 - As entidades exptoradoras obrigam-se ainda a imptementar nos módutos de
criação dos registos de jogadores, as ferramentas necessárias para verificação da
veracidade da informação inserida e para garantia do estabetecido no número
anterior.

lzre
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5 -Podem ser eriados registos com perfi[ de convidado de modo a permitir
jogadores utitizar o sítio e jogar ou apostar sem recurso a dinheiro.

6 - As entidades exptoradoras obrigam-se a garantir o acesso dos jogadores
registos dos seus dados pessoais"

Artígo ZZ"u

Eeveres dos í'orneeedores de senviços de internet

1 sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres tegais e regutarnentares
retativos ao exercício da sua atividade, os fornecedores de serviços de internet
obrigam-se a fittrar os acessort aos sítios, em vista ao seLr barramento sempre que
ocorram a oferta e prátiea de jogos e apostas nãs autorizados, Ros termos a definir
em diptoma regulamentar, assegurando igualmente um acesso ágit aos seus
servidores por parte das autoridades competentes para efeitos de sancionamento
penal e eontraordenacisna[.

2 - As obrigações constantes do número anterior abaream iguatmente o barrameRto
de sítios sob sua administração sempre que estes reeebam ou dirijam eonteúdos e
tráfego para outros sítios em viotação das dÍsposições do presente diptoma"

Secção ll

'l-ransações 
para o jogo

Antigo 23.o

eontas eorrenrtes

1 ' Associada ao registo do jogador é eriada uma eonta eorreRte por onde eorrem
todas as transações realizadas.

2 - A abertura de uma conta de jogador só pode efetivar-se por iniciativa expressa do
seu titutar, sendo proibidos todos os processos automáticos.

lzaor
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2 - As entid

parte dos

Artigo 25.o

Controlo técnico

- As entidades exploradoras estão obrigadas a:

lzat

p ramuait.
3 - As contas correntes são exctusivamente creditadas ou reforçadas por iniciativa
dos jogadores ou com os ganhos e perdas decorrentes do jogo reatizado.

4 - Os sítios criados ao abrigo do presenrte diptoma devem dispor de ferramentas que
permitam a transferência do satdo da conta corrente do jogador para a sua conta
bancária.

5 - Para os efeitos previstos nos números anteriores as entidades exploradoras
obrigam-se a garantir que nas operações realizadas se
inequívoca a origem das transações, nomeadamente, quanto
pagadora.

6 - As entidades exploradoras devem criar

1 - As contas correntes dos

de forma

dade

de

estar alojadas num servidor locatizado

aos respetivos registos serem

devem assegurar a existência de processos,

de forma a evitar a negação dos atos por

entes no processo de jogo, de forma a garantir a
dos atos praticados.

Secção lll

Controlo técnico
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a) Armazenar os dados retacionad.s com as operações de jogo;

b) eotocar toda sua ínfraestrutura de servidores em território nacionat;

c) Certificar a integridadr: dos seus sistemas inÍ'ormáticos, a tevar a eabo por
entidade certificadora aprovaela nos termos da tegistação apticável,;

d) Dispor de um portal de registo que contenha as informações necessárias sobre
as transações, de modo a garantir a erxistência de um fluxo permanente de
informação , de forma segura, entre as entidades exptoradoras e a entidade
fiscatizadora e regutaelora;

e) Submeter periodicamente a ul11 servidor de arquivo dedicado os daelos
retativos às operações de jogo;

f) Dispor de mecanismos que permitam a gravaçrio compteta dos dados do jogo
que possam ser disponibitizadas à entielade de fiscal,ização, eontrolo e regutação, de
molde a permitir a realização de testes de verifieação, bem como o controto de
sítuações de fraude por parte clos jogadores, padrões de apostas suspeitas, operaçÕes
monetárias suspeitas, padrões rJe jogo computsivo;

2 - As entidades exptoradoras devem assegurar processos e mecanismos de gestão
que garantam a integridade, confidenciatidade e rdisponibitidade da informaÇão
processada e armazenada.

3 - os termos e modo de cumprimento das obrigações enuneiadas nos números
anteriores são definidos em diptoma regutannentar"

Seeção tV

eontrolo eontahilístieo e finaneeiro

Antígo 26.u

eontrolo eontalbf lístÍeo c finaneeiro

1 ' As entidades exptoradoras obrigam-:;e a dispor de eontabitidade analítica
organizada de modo a que seja autonornizado um centro de eustos por onde eorram

lzqzÌ
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exctusivamente as verbas resultantes da exptoração dos jogos e apostas regulados no
presente diptoma.

2 - As verbas resultantes da exploração dos jogos e apostos regulados no presente
diptoma devem ser depositadas em contas bancárias autónomas, tituladas pelas
entidades exploradoras, e de instituições bancárias abarcadas peta regutação
bancária nacional e europeia.

3 - Os termos e modo de cumprimentos das obrigações en
anteriores são definidos em diptoma regutamentar.

numeros

Artigo 27.o

Controlo

1 - Os pagamentos têm de ser eí de serviços de
pagamento que detenha a sua

naciona[.
ação central em território

2 - As instituições de a prestar e executarserviços de

termos dapagamento, estão sujeitas

tegistação apticáve[.

Banco de Portugat, nos

Secção V

Inspeção

Artigo 28.o

Atividade inspetiva

I - A exptoração e a prática de jogos e apostas on-line previstos no presente diptoma,
ficam sujeitos à Inspeção tutel.ar do Estado, exercida peto Serviço de lnspeção de
Jogos do Instituto do Turismo de portugat, 1.p..

2 - Sem prejuízo das competências específicas atribuídas por tei a outras entidades e
com observância da legislação substantiva e processual apticávet, a competência

lzn
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fiscalizadora do Serviço de In:;peção de Jogos abrange a instrução dos processos e a
apreciação das eontra'ordenaç:ões previstas e punidas ao abrigo do presente diptonra"

Artigo 29"n

Fisea[ização, eontrolo e regulação

1 ' Sempre que a entidade de fiscatização, controlo e regutação detetar um sítio na
internet abrangido peto presente dipLoma e não licenciado, que disponibitïze jogos e
apostas on-tine, notifica a entielade exptoradora para no prazo de g dias terminan o
serviço e remover o sítio da int.ernet.

2 - easo a notificação não sejet aeatada, a referida entidade de fisçatização controto
e regutação promove junto dos fornecedores de serviços internet o barramento do
acesso aos sítios não [ieencÌados e participa ao tribunal competente a infração, tendo
em vista a condenação da entidade exploradora e a ordem de remoção do respetivo
conteúdo dos motores de bus;ca por parte da entidade com eompetêneia para o
efeito.

3 - A entidade de fiscatização, controto e regutação deve iguatmente coordenar com
as entidades baneárias a inib,ição de quaisquer movimentações baneárias com a
entidade exptoradora prevaricrtdora, em termos a regutar em diptoma regulamentar
autónomo.

Artigo 30"u

MeÍals de pagamento proibÍdos

1 - O jogo a crédito é interdito.

2 - Está proibido a qualquer erlneessionário, aos seus mandatários ou trabathadores
conceder empréstimos aos jogadores ou disponibitizar por meios eletrónieos, direta
ou indiretamente, dispositivos que permitam aos jogaclores concederem empréstimos
entre si.

lza+r
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3 - O sítio do concessionário não pode conter nenhum menção ou pubticidade a favor
de uma empresa que disponibitize empréstimos aos jogadores ou permita
empréstimos entre etes, nem permitir qualquer tigação para o sítio de tais empresas.

Secção Vl

Jogo responsável

Artigo 3í.o

Jogo responsável

Compete à entidade de fiscalização, co$roto e
uma potítica de jogo responsávert: WMffi

otvimento de

a) Monitorizar o volume de eventuais aumentos
decorrentes da abertura ao jog<l e

b) Promover a realização

aditivos e propor a adoção

es

de

tendentes a identificar comportamentos

preventivas e dissuasoras;

c) Patrocinar anuatmente nacionais de sensibilização para o jogo
responsável e ações da mesma natureza, em termos a definir
em diptoma

Artigo 32.o

Informação aos jogadores

Os sítios cos atribuídos nos termos do presente diploma devem facuttar ao
jogador, no início de cada sessão, informação sobre os valores mínimos e máximos de
aposta, o tempo decorrido de jogo, bem como informação sobre como aceder aos
seus dados pessoais e atertas contra as práticas excessivas de jogos e apostas, sobre
autoexclusão e confidencialidarJe, assim como, sobre tinhas tetefónicas de apoio a
probtemas de dependência e adição.

lzas
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Artigo 33"o

[-imites de jogo e autoexclusão

os sítios eletrónicos eoncessionados ao abrigo do presente diptoma devem con.ter
mecanismos de autoexetusão que permitam ao jogador impedir o seu acesso aos
jogos e apostas por períodos diferenciados, timitar o tempo de permanêneia em jogo
e o número e vator das apostas a reatizar.

Artigo 34.u

!nibição de aeesso

1 - compete à entidade de fiseatização, coRtroto e regutação, em respeito petas
regras de proteção dos dados pessoais, a organização de um registo de cidaclãos eom
inibição de acesso e eontendo a indicação do período de Ìnibição, permitindo a sua
vatidação sempre que se apresentem par:a registo em quatquer sítio eletrónico.

z - o ato de vatidação é comunicado em tempo reat à entidade exptoradora,
permitindo ou recusando de modo autonnátieCI o acesso do jogador à prática de jogos
e apostas.

EAPíTULO VN

Garantias e eontrapartidas

Seeção I

Jogos e apostas

Artigo 3S.u

Jogos de fortuna e azar

1 ' A concessão da exptoração rJe jogos de fortuna c azar disponibitizados
etetrónicos é feita mediante o pagamento de uma quantia, devida a
eontrapartida inicial, no montante de

por meios

título de

lz+o
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2 - A verba referida no número anterior é entregue ao Instituto do Turismo de
Portugal, 1.P., e destina-se a financiar e subsidiar investimentos de interesse para o
turismo, ações de promoção turística e formação para os recursos humanos do setor
turístico, nos termos a definir por despacho do membro do Governo responsávet peta
área do turismo.

Artigo 36.o

Apostas desportivas à cota

Regime Íïscal e de

de jogo

1 - As empresas ação dos jogos e apostas disponibilizados
por meios ao pagamento de um imposto, designado por
imposto a :

para os jogos de fortuna e azar;

para o póquer;

bruta para as aposta desportivas à cota.

2 Não igida quatquer outra tributação relativa ao exercício da atividade
referida no número anterior ou de quaisquer outras a que as empresas
concessionárias estejam obrigadas nos termos dos contratos de concessão e pelo
prazo em que os mesmos vigorarem.

3 - Do imposto especial de jogo apurado nos termos das atíneas a) e b) do no 1, 20lo
constituem receita do Estado, entregue ao Tesouro , 2,5ïo receita da Cultura e 77,51o

a)

b )

c )

lz+z

ficam



pwawuaarSNCRETARIO DI ÈSTADO /TDJUNÏO
DO MINISTRO ADJUNÏO
I DOS ASSLJNTOS PÂRI.AM[I]'TARTS

destinam-se a ser entregues ao Instituto do Turismo de portuga[, 1.p", eonstituindo
receita própria deste organismo.

4 ' A verba referida no núRtero anterior eonsignacJa ao Instituto do Turismo de
Portugat, 1.P., destina-se a suportar os encargos eom o funcionamento do serviço de
fiscatização e controto da atividade cJe c'xptoração dos jogos de fortuna e azar
disponibitizados por meios el.etrónicos, a financiar e subsidiar investimentos de
interesse para o turismo, ações de promoção turística e formação para os recursos
humanos do setor turístico, nos terrnos a definir por despacho do membro do
Governo responsávet peta área do turismo.

Artigo 3B"o

Saldos r.rão reclamados

os saldos das contas eorrentes dos jogadores, em que se inetuem os prémios não
reelamados, que não forem movimentados durante 3 anos, nem seja possível, eom
recurso aos dados pessoais eelnstantes do registo ou por qualquer outro meio, a
eonvocatória do seu titutar, revertem a favor do Estado, para apoio a instituiçÕes que
se dediquem à recuperação de pessoas eom probtemas de dependência do jogo"

CAPíTL'tO VIII

Regirne sancionatório

Artigo 39"o

Responsabilidade eontrasrdenraaional das cntidades exploradoras
- constituem eontraordenaçõers leves, puníveis eom coima de €_- a €-::

A exploração de modatidades afins dos jogos e apostas previstos no
presente diptoma sem a autorização prevista no artigo _;
A exptoração não autorizada de novos jogos e apostas;
A viotação dos deveres de sigito e de proteção de dados, tal como previsto
nos artigos _;

lz+a
í

f)

s)
h)



i )

i )

n)

, tal como previstos

bancárias e ao controto de

dos mecanismos de autoexclusão,

e apostas mediante concessão de empréstimos
por parte da entidade exploradora como dos seus

previsto no artigo _

Artigo 40.o

Destino das coimas

as coimas apticadas ao abrigo do presente diptomaOs montantes obtidos com

revertem:

c) 60% para o Estado;

d) 40& para o Instituto do l'urismo de portugat, 1.p..

lzne
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como prevista no artigo -; {e
t) A violação do dever de cotaboração

m) A viotação dos deveres reta

no artigo _;
A violação dos

transações, tal

o) A inexistência ou

tal como

A violação dos deveres de inibição de acesso, tal como previsto nos artigos
- :

A reatização de ações de pubticidade em viotação do disposto no artigo
_t

2 - constituem contraordenações graves, puníveis com coima de €_ a €_;

i) A viotação das regras dos jogos e apostas, tal como previsto no presente
diploma;

j) A redução do horário e a interrupção ou s
exploração dos jogos e apostas, conforme previsto

k) A viotação do dever de assegurar o bom
dos respetivos equipam€)ntos e das cond servidores, tal

o
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São revogados:

c) o no 1 do artigo 21o e a atínea c), do no 1 do artig#4.sqg:,código da
pubticidade; ;.;Ìi' 

',''*u.

Artiq| 42.o
F * #

d )

CAPíTULO IX

Disposições finaÍs e transitórias

Artigo 4l "o

Revogações

Entrada

O presente diptoma entra em vigor
que se faz menção nos artigos

portarias regulamentares a

lzso
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17.4 ANExo lv - Proposta de anteprojectos de diplomas para modelo

fechado ou restrito

17.4.t Diploma relativo ao jogo online de fortune e azar

INDICE

Capítuto I - Objeto e âmbito

Capítuto ll - Disposições gerais

Capítulo lll - Regime de exploração dos j

Capítuto lV - Entidades

Capítuto V - Exploração do Jogo

Secção l -S í t iose

Secção ll - Transações

lístico e financeiro

as e contrapartidas

l -Jogoseapostas

Capítuto Vll - Regime fiscat e de afetação de receitas

Capítulo Vlll - Regime sancionatório

Capítulo lX - Disposições finais er transitórias

lzsr



GOVERNO DE
PCIRTT.JGAÏ"

SICRÊïÁRIO DT [5TADO ADJUNTO
DO MINISÍRO ADJUNTO
I D05 A55UNïOS PARI,AMINTAR[5

CAPíTULO !

Ob3'eto e ânnbito

Artigo 1""

0bj'eto

o presente diploma tem por objecto regutar a exploração dos jogos de fortuna ou
azar e apostas, quando pratieados à distância através de suportes etectrónicos,
iníormáticos, tetemáticos e interativos instalados em portugat, nas quais os meios
presenciais têm um carácter acessório, adiante designados por jogos e apostas on-
line, e as suas modal'idades afins, tendo em vista garantir a segurança e ordem
pública, eombater a fraurie e o branqueamento de eapitais, prevenir
comportamentos e práticas aditivas, proteger os direitos dos menores e assegurar a
proteção dos jogadores.

Antigo 2"u

1 'As atividades de jogo inctuí<las ." JiÏï presente diptoma são as seguintes:
a) Os jogos ou apostas €ìm que são apostadas quantias em dinheiro sobre
resuttados futuros e Ìncertos, al,heios aos participantes e cujos ganhos não dependem
da perícia do jogador mas apenas da sorte;
b) os jogos cuja exptoraçlio esteja autorizada em casinos e o jogo do bingo,
designados por jogos de fortuna ou azar:
c) Os jogos de media.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os coReursos de apostas mútuas
regutados peto Deereto-Lei n.o g4l85, de 28 de março, Ra sua atuat redação, bem
como a disciptina normativa da exptoração, em suporte electrónico, dos jogos sociais
do Estado constante do Decreto-Lei n.o zgz/zoo3, de g de novembro, mantém o
mesmo regime de exploração elxctusiva para todo o território nacional eoncedido à
Santa Casa da Miserieórdia de Lisboa.
3 - As entidades exptoradoras de jogos e apostas definidas no presente diptoma,
consideram-se obrigadas ao cunnprimento dos deveres constantes da Lei no 25l200g,

l2s2
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de 5 de Junho, na sua redação atual, detendo a quatidade de entidades sujeitas para
os efeitos previstos no citado diptoma.

4 - O regime estabelecido nrl presente diptoma aptica-se em todo o território
naciona[.

Artigo 3.o

Tutela

A tuteta sobre as atividades clo jogo ou apostas reguladas p-eto, presentêr diptoma
compete aos membros do Governo responsáveis petas áreas .,,......j,íb do Turismo.

Artigo 4.o

Defihiçõe-s

Para efeitos de aplicação do presente diplorna, os conceitòs utitizados têm o seguinte
significado:

a) "Jogo ou aposta", a ati'ridade através da qual, se arriscam valores monetários
sobre resultados futuros e incertos de um evenió previamente determinado, que
dependem da destreza do jogaclor ou exclusiv.a ou fundamentatmente na sorte, sendo
os prémios atribuídos em dinheiio ou.bens com val.or económico e determinados em
função dos vatores arriscaclos oú outros fatores previamente fixados na'  : )
regulamentação,de cada modatidade;

b) "Jogo dà fortuna ou aziìr", aqueles cujo resultado é contingente por assentar
exctusiva ou,fundar,nentatme,ntér na sorte, designadamente os previstos na portaria no
217 /,ZA07, de 26 de Fevereiro;

c) ,,.:. ::rúodàlidadês, 611nr do jogo de fortuna ou azar,,, âs que consistem em
operaçõesr; ocasionais oferecidas ao púbtico, mediante autorização, em que a
esperança ds ganho reside conjuntamente na sorte e perícia do jogador, ou somente
na sorte, e que atribuem conìo prémio, dinheiro ou bens com valor económico,
inctuindo as rifas, tômbolas, sorteios, concursos pubticitários, concursos de
conhecimentos e passatempos;

d) "Aposta à cota", aquelers em que o apostador joga contra um organizador de
apostas, sobre o resultado de um evento desportivo ou outro, com base numa cota ou

í2s3
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parceta de valores, medianttl acordo entre organizador e apostador, por adesão
deste, ou com base numa cota convencionat;
e) "Aposta mútL!a", aquetas em que todos os valores apostados são totatizados
num moRtante comum, sendo uma percentagem desse vator reservada a prémios e
revertendo o remanescente Bara o organizador das apostas e para os benefieiários
estabeteeidos;

f) "Aposta despontiva", aquetas em que se fazem prognóstieos sobre o resuttado
de um ou vários eventos desportivos, ine tuídos Rum programa previamente
estabetecido peta entidade organizadora, ou sobre resultados de atividades
desportivas que façam parte ou se desenvotvam Ro âmbito de tais eventos ou
competições;

g) "Aposta [rípica", as que são reatizadas com base nos resultados de corridas de
cavatos, qualquer que seja a modatidade adotada;
h) "l-otaria", a atividade rje jogo que paga prémios Ros casos em que o número,
a combinação de números ou os sinais inscr.itos no bi.thete ou no seu equivatente
eletrónico em posse do jogador coincidem, no todo ou em parte, eom o resuttado de
um sorteio que ocorra na data mencionada nos bithetes, seja qual, for a forma de
participação ou o suporte, tradieionat, rïnforrnátieo ou interativo;
i) "Jogos de tnedia", aquetes que são ofereeidos através de meios da
comunicação social, nomeadamente, de eanais de tetevisão, estações de rádio e
imprensa escrita, corn recurso a tetemóveis ou através de sítios na internef, com
reatização de apostas, sorteios, concursos, passatempos interativos e outros que,
petas suas características, integrem a definição tegat ctos jogos ou apostas de fortuna
ou azar, incluindo os ,QU€ atrilbuam ateatoriamente prrémios em dinheiro, quatquer
que seja a forma de participaçêro do púbtico;
j) "Jogo por meios electnónicos, infonmáticos, telenláticos e interativos,,,
aqueles em que são utitizados quaisquer mecaRismos, instalação, equipamento ou
sistema que permita produzir, armazeRar ou transmitir doeumentos, dados e
informações, incluindo quaisquer redes de eomunieações abertas ou restritas eonRo
televisão, internet, tetefonia fixa ou móvel, ou quaisquer outras, ou ainda
comunicação interativa, seja ern tempo real ou diferido;
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t) "Explorador de jogos e apostas disponibilizados por meios electrónicos ou
entidade exploradora", entiderde autonizada, nos termos estabetecidos no presente
diploma, a exptorar jogos e apostas disponibitizados por meios electrónicos;
m) "Receita bruta", o mo,ntante apurado após a dedução ao valor total das
apostas reatizadas do quantitatilvo atribuído em prémios aos jogadores;

n) "Fornecedor do serviçro internet", qualquer entidade, púbtica ou privada,
que disponibitize uma infraestrutura e/ou ofereça serviços de comunicações através
de um sistema informático que proceda à gestão e ao tratamenió dá'éomunicação
proveniente do jogador, ou outra entidade que trate ou armazenerdados inforrnáticos
em nome e por conta de outrenr

o) "sítio ou sítio electrónico", o conjunto de :páginas lweb ou hÍpertextos
acessíveis universalmente através do protocoto htpp, na internet;
p) "Não repúdio", a garantia de que numa dada comúnicação ou transação
etectrónica, as partes envotvidas estejam dotadas dos meios que thes permitam "não

negar" a efetiva reatização de tat transâçãô'ou processo, ou seja, quaisquer partes
envolvidas não repudiam o facto dé que, em data e,,têmpo específicos, ocorreu o
acesso a determinada informação ou a comunicação ou transação electrónica de
determinado documento.

.',. cnRítut-o tl

Eisposições gerais

""' Artigo 5'o

Regras dos jogos e apostas
: i , i : , ,

1 Os jogos: e apostas objelto do presente diptoma obedecem às regras base
legalmente definidas para a prática e desenvolvimento de jogos de fortuna e azar
explorados em casinos, para o jogo do bingo e às condições gerais de exploração
definidas para os jogos e apostas cujo direito de exploração foi concedido à Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa.

lzss
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z - o desenvotvimento e a prática de novas modatidades de jogo ou aposta ou amodifieação dos existentes só podem ocorrer após a aprovação das respetivas regraspor portaria do membro do Governo da tuteta respetiva.
3 - Quatquer modatidade ou tipo de jogo ou aposta não previsto legatmente éproibido.

4 - A regutamentação deve, ern função da natureza do jogo ou aposta, estabetecer osrequisitos que permitam evitar o acesso a rnenores e ineapazes e impedir a utitizaçãode imagens, de mensagens ou objetos que atentem, direta ou indiretamente, contraa dignidade das pessoas e os direitos e tiberdades fundamentais ou qr.tor", *rma dediscriminação, que incitem à viotência ou à prática de atividades itícitas.

Artigo 6"u

Froibições objetfvas e subjetívas
í - É proibÍda a prática de atividades de jogo ou aposta e a exptoração dos jogos defortuna ou azar e apostas, quando praticados à rcistância através de suportes
electrónicos, informáticos, tetemáticos e interativos instatados em portugat de jogo
ou apostas sem que estejam enquadrados e aprovados no âmbito do quadro tegat eregutamentar previsto no presente diptorna.
2 - É proibida toda a atividade retacionada eom a organização, exptoração e

f1;envotvimento 
de jogos ou apostas regutados peto presente dipr,oma gue, peta suanatureza ou em razáo do objeto dos mesmos:

g) Atentem da dignidaoe oas pessoas, do direito à honra, à intimidade e à

ïu*_:t, 
ou contra quatquer outro direito reconhecido eonstitucionalmente;

h) Envolvam a prática de crimes ou infrações administrativas;
i) Incidam sobre aconteeimentos ou atos proibidos peta tegistação em vigor.
3 - Em termos subjetivos, é proibida a participação nos jogos ou apostas regutadospeto presente diptoma:
a) Aos menores e aos dectarados incapazes Legal ou judiciatmente, nos termos dalei civit;

b) Àquetes que votuntária ou judiciatmente estejam interditados de aceder aojogo;
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c) Aos acionistas, proprietéuios e trabathadores da concessionária;
d) Aos desportistas, treinadores, juízes, árbitros e outros participantes diretos
nos acontecimentos ou atividades desportivas sobre os quais se realiza a aposta, bem
com as pessoas que decidam sobre os recursos interpostos dos mesmos, bem como
seus familiares diretos;

e) Aos corpos dirigentes das entidades desportivas participantes ou
organizadoras do evento ou atividade desportiva sobre o quat se realiza a aposta;
f) Aos membros da entidade regutadora do jogo;

g) A quaisquer outras pessoas relativamente às quais a lei venha estabetecer tal
proibição.

Artigo 7.o

Publicidade, patrocínio e outras formas dà promoção das atividades de jogo
. i

1 - A pubticidade aos jogos e apostás: é permitida nos termos a estabetecer em
diptoma regutamentar. ,'t,,t'a,,,. .

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as comunicações e divutgação de
jogos e apostas deve ser:,,,,,èfg1Lra6a de ::'úma 

forrna socialmente responsável,
respeitando, nomeadamente, a proteção das crianças e jovens, bem como outros
grupos de risco e privitegiando o aspeto túdico da atividade do jogo e não aspetos
que se prendarn com aiobtenção fácil de um ganho.

3 - No quadro da;'regutamentarção desta matéria, devem ser estabetecidos timites
máximôi:':á afetai petas entidades exptonadoras portadoras de ticença à pubticidade e
outras forrnas de àivutgáçao e promoção dos jogos e apostas.

4 - É proibìda a pubticidade, qualquer que seja o suporte pubticitário utitizado, em
sítios etectrónicos de jogo ou ilposta de entidades exploradoras cuja atividade não
esteja concessionada, nos termos do presente diptoma.

5 - A proibição prevista no núrnero antenior é extensiva a quem, por qual,quer meio,
incluindo os patrocínios, divulgue ao púhtico, com fins promocionais ou pubticitários,
sítios electrónicos de jogo ou apostas on-[ine explorados por entidades não
concessionadas nos termos do presente diploma.

lTs'1
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6 - o disposto nos número:; 1, 2 er 3 aptica-se às empresas coneessionárias daexptoração dos jogos de fortuna e azar em easinos e do jogo de bingo.

ArtiEo 8.u

Responsabilidade eivir emr rnatéria de atividade pubricitária
os anuneiantes, os profissionais, as agências de pubticidade e quaisquer outrasentidades que exerçam a atividade pubticitária, bern como os títulares dos suportespubticitários ou as respetivas entidarJes exploradoras, respondem civit esotidariamente, nos termos do eódigo da Pubticidader, pela pubtieidade ou quatquer
outra forma de promoção de jogos ou apostas on-tine em sítios electrónicos nãolicenciados de acordo com o estabelecido no presente diptoma.

CAPITULO IIü

Regime de" exploração dos jogos e apostas

Antigo g.o

DÍneits de exploração

sem prejuízo dos direitos tegais e eontratuais detidos pela santa casa da Misericórdia
de Lisboa, o dir:eito de exptorar jogos r-" apostas disponibitizados em suportesetectrónicos, informáticos, tetemáticos e interativos é reservado ao Estado e só podeser exereido por outras entidadels nos termos estabetecidos no presente diptoma.

Artfgo ,Í0"o

Cerneessão da exploração
í - A concessão da exptoração de jogos e apostas objeto do presente diptoma é feitamediante a atribuição a pessoas eotetivas de ticenca.



GOVERNO DE
PORTUGAI.

SECRETÁRIO DE ÉSTADO ADJUNTO
DO MINISTROÂDJUNTO
E DOs A55UNTOs PARLAMÊNTARES

2 - Sô podem ser destinatários de uma licença as pessoas coletivas com sede
estatutária, administração central ou sede empresarial num Estado-membro da união
Europeia ou num Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.

3 - A exploração de apostas à cota desportiva é regutada em diploma próprio.

4- A concessão de jogos de fortuna e azar, só pode ser atribuída às entidades
concessionárias de zonas de jogo em território nacional, nos termos do definido peto
decreto-lei n." 422/89, de 2 de Dezembro.

5 - A concessão do jogo de bingo só pode ser atribuída às
de salas de jogo, nos termos definidos peto Decreto-lei n.

6 - O prazo de concessão pode ser prorrogado, membro do
Governo da tuteta respetiva, a pedido f as que
tenham cumprido as suas obrigações, da prorrogação
no despacho que a autoriza.

7- O pedido a que se refere o

antes do termo do prazo da c

8-Apror rogaçãosó de dois terços do prazo inicial da
prorrogação poderá exceder umconcessão, sendo que em prazo de

terço do prazo degncessão

Artigo I í.o

Objeto da concessão

1 - Íìos termos do presente diploma, os jogos de fortuna e
azar e as à cota desportiva.

2 - A concessão do jogo do póquer abrange o póquer a dinheiro e os torneios de
póquer.

3 - A concessão das apostas hípicas é regutada em diptoma próprio.

lzsr
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Artigo ,tZ"u

Coneunso públieo

1 - A atribuição de lieença/concessão cle jogos e apostas objeto do presente diploma
é efetuada mediante concurso púbtico, nos termos estabetecidos na parte ll do
código dos contratos Púbtieos, aprovado peto Decreto-Lei no 1gl200g, de 29 deJaneiro, com as espeeificídaders previstas Ra presente Lei.
2 - o membro do Governo da tuteta respetiva tem competêneia para a decisão decontratar, de adjudicar as propostas e a outorga de contratos de concessão noâmbito dos concursos referidos no número anterior.

3 - Pode ser delegada na enticlade de fiscatização, controto e regutação da atividade
de jogo e aposta, a competência para a prática de todos os demais atos Recessários
no âmbito do procedimento coneursal ele for:mação do eontrato.

Art igo 1B.u

lrnpedinnentos

1 - sem prejuízo dos demais impedimentos constantes do código dos contratos
Púbticos' não podem constituir-se eomo coneessionárias ou detentoras de ticenças
para a expto'ação de jogos e apostas no âmbito do presente diptoma, as pessoas
colectivas que hajam sido condenadas pon infraeções previstas na tegistação que
reguta os jogos' e apostas, por crimes contra o património ou contra direitospatrÌmoniais, fraude fiscat, falsificação, branqueamento de capitais, corrupção ouassociação criminosa.

2 - Não podem constituir-se como concessionárias ou detentoras de tieenças para aexploração de jogos e apostas no âmbito do presente diploma, as pessoas eotectivas
cujos órgãos sociais integrem enn funções de administração ou de controto, indivíduosque tenham sido condenados com pena de prisão superior a I ano, por crime dotoso,
ou peta prática dos crimes previstos na tegistação que reguta os jogos e apostas.

fzoo
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Artigo í4.o

Caução

1 - No prazo de 10 dias contado da data da notificação de decisão de adjudicação, a
entidade exploradora deve prestar caução, à ordem da entidade com funções de
fiscatização, controto e regutação.

2 - A caução é prestada por depósito em dinheiro ou mediante gar bancária ou
seguro caução acionáveis à prinreira solicítação.

3 - A caução responde peto cumprimento das ob
concessionário, pelo pagamento dos saldos das contas
premios não pagos e petas sanções pecuniárias

entidades exploradoras.

4 - As cauções que sejam utitizadas no prazo de 30 dias,
contado a partir da data da noti de fiscalização,
controto e regulação.

pramanr

c

5 - As cauções são in

fiscatização, controlo

iniciarem a exptoração

disponham de préffi a

e

no

a favor da entidade com funções de
gue as entidades exploradoras não

ou a interrompam, sem que para tal

do Governo da tuteta.

Artigo 15.o

Caução

% do montante fixado como contrapartida iniciat, nos

CAPITULO IV

Entidades exploradoras e regulação

lzot
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Artigo í 6.u

lreríodo de funeionamento

1 - A exptoração de jogos e apostas objecto do pru"sente diptoma pode reatizar-se
durante 24 horas por dia, todos os dias do ano"

2 ' Quando circunstâncias e,xeepeíonais o justifiquem, o membro do Governo da
tuteta pode autorizar ou determinar a redução do horário ou a suspensão temporiíria
da exptoração"

Artigo í Z"u

Direftos e eleveres das entidades exploradoras

1 - As entidades exploradoras têm direito a desenvotver a atividade de exptoração dejogo e aposta, de aeordo com os direitos e obrigações resu[tantes da lei e do contrato
de concessão.

2 - As entidades exptoradoras obrigam_se ainda a:

a) Pagar as quantias fixadas para o exercício da atividade concessionada;
b) Assegurar a integridade e segurança dos jogos e apostas, garantindo a
transparência nas regras de participação e no eátcuto rlos prémios;

c) Assegurar a segurança dos dados dos jogadores;

d) Adequar a oferta à procura;

e) Designgr um gestor responsávet peta exptoração,
retação com a entidade de fiscatização, controto
prestando toda a informação nercessária;

f) Assegurar a exata escrituração
cumprimento das teis vigentes quanto a
de financiamento do terrorismo:

g) Desenvotver meeanismos qLle impeçam os grupos soeiatmente vutneráveis ao jogo
e às apostas de se registar no sÍlio eteetnónico:

a quem a eompete assegurar a
e regutação, nomeadamente,

da contabitidade espeeial do jogo e o
pru"venção do branqueamento de capitais e

igztz
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h) Reduzir qualquer risco cle potencial, dano para a sociedade, inctuindo
colaboração na tuta contra o jogo itegat e as atividades itícitas associadas.

psawall.

Artigo 18."

Trabalhadores

1 - Os trabalhadores e cotaboradores das entidades explor
serviços direta ou indiretamente associados à oferta dos jogos
presente diptoma obrigam-se a cumprir e fazer
regulamentares apticáveis, guardar sigito da informaçãgjr {
mereça tal salvaguarda e prestar toda a colabor
reguladoras.

prestem

eto do

e

e que

fiscalizadoras e

2 - Sem prejuízo das demais

trabalhadores e colaboradorer;

obrigações

das que
, é proibido

intervenham

aos

em

a)

b)

quatquer fase do processo de

Tomar parte no jogo,

Fazer empréstimos

c) Ter participação, di i nas receitas do jogo.

Artigo í 9.o

Regulação

e apostas previstos no presente diploma compete ao serviço
do ïurismo de Portugal, 1.P., que assume as funções de

izadora, de conllrolo e reguladora. (ou por entidade reguladora que

venha a ser criada para o efeito)

2 - A definição das suas atribuições, competências e prerrogativas de autoridade é
feita por diploma próprio.

lzor

por interposta pessoa;
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EAPíTULO V

Exploração do jogo

Seeção I

SítÍos e negistos de jogadores

Artigo 20"u

Estruturação dos sítios
1 - As entidades exptoradoras estão obrigadas a instatar um sítio na internet com onome do respetivo domírrio, subordinado à identificação ..pf, para odesenvotvimento e eomerciatização através da internet das atividades de jogo eaposta previstas no presente diptoma.

2 - As entidades exptoradoras obrigam-se â, previamente ao iníeio da exptoração,elaborar um projeto de estruturação tdo sítio, que integrando as methores práticas
em termos de arquitetura de software e tecnologÍa, assegure, designadamente, osseguintes elementos:

a) A arquitetura e memória descritiva rJo suporte técnico, hardware e software,onde se atojem e por onde venham a correr os jogos e apostas;
b) os tipos e números de j.gos e apostas disponibitizados;
c) As caraeter.ísticas dos jogos e apostas;

d) A disponibitização no sítio eteetrónieo de mecanismos de autoexetusão dojogador e de inibição para os j.gadores exetuídos de se poderem vottar a registar nosítio etectrónieo;

e) os limites de aposta, bem como a existência de mecanismos que permitam aojogador impor autotimites na aposta efetuada;

f) A temporização do jogo eru da aposta nos casos em que seja apticávet;
g) os meios de pagamento e o modo de distribuiçã. dos prémios;
h) os eontroros de seguranç:a da informação propostos, de forma a assegurar asegurança do sítio da internet e rJos seus dados.

lzoq
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3 - Os termos da obrigação refrerida no número 2 do presente artigo serão objeto de
regutamentação complementar,

4 - O acesso ao sítio etectrónico dos jogos e apostas deve ser canalizado através de
uma infraestrutura atojada enn território nacionat, com o objetivo de facititar o
controlo, auditoria e supervi:;ão do sistema de jogo, cujas especificações são
definidas em diploma regulamentar.

5 - Independentemente de o acesso se efetuar através do sítio etectrónico ou de
qualquer outro meio, nomeadermente, aplicativo ou dispositivo, o tráfego deve ser
sempre direcionado para a infraestrutura referida no númèro: anterior, por forma a
garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação processada
e armazenada.

Art igo 21. '

Re_gisto de jogâdores,,

1 - As entidades exploradoras obrigam-ie,a garantir que o procedimento de registo da
identidade dos jogadores contempte, designadamente, o nome compteto do jogador,
do número do cartão de iden.tiificação pessoal, o número de identificação fiscal, o
número IBAN da conta bancáriir onde são debitados os pagamentos e creditados os
prémios, a data,,de nascimento 13 a morada de residência.

. . '

Z - O tratamento dos dados,peCsoais dos jogadores pelas entidades exptoradoras só

Pode, ser,,efectuâdo se o respectivo titutar tiver dado, de forma inequívoca, o seu
consentimènto ': '

3 - Só é Bermitido um registo prsl jogadlor, sendo atribuído a cada jogador registado
uma senhàlexctusiva para acesso ao sítio electrónico.

4 - As entidades exploradoras obrigam-se ainda a imptementar nos módutos de
criação dos registos de jogadores, as ferramentas necessárias para verificação da
veracidade da informação insrerida e para garantia do estabetecido no número
anterior.

5 -Podem ser criados registos com perfil de convidado de modo a permitir aos
jogadores utilizar o sítio e jogar ou apostar sem recurso a dinheiro.
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6 ' As entidades exptoradot'as obrigam'se a garantir o acesso dos jogadores aosregistos dos seus dados pessoilis.

ArtÍEo ZZ."

Deveres dos forneaecÍores de serviços de internet
1 - sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres tegais e regutamentares
retativos ao exercício da suâ atividade, os fornecedores de serviços de internetobrigam-se a fittrar os acessos aos sítios, em vista ao seu barramento sernpre queocorram a oferta e prática de jogos e apostas não autorizados, nos termos a definirem diploma regutamentar, assegurando igualmente um acesso ágit aos seusservidores por parte das autoridades eornpetentes para efeitos de sancionamentopenaI e contraordenacionat.

2 - As obrigações constantes clo número anterior abarcam iguatmente o barramentode sítios sob sua administração sempre que estes reeebam ou dirijam conteúdos etráfego para outros sítios em viotação das disposições do presente diptoma"

Secção ll
'firansaçÕes 

para e jogo

Artigo ZB.u

eontas correntes

1 - Associada ao registo do jorgador é criada uma conta eorrente por onde corremtodas as transações reatizadas.

2 - A abertura de uma eonta de iogador só pode efetivar-se por iniciativa expressa doseu titutar, sendo proibídos todos os proeessos automátieos.
3 - As contas correntes são exr:tusivamente creditadas ou reforçadas por iniciativados jogadores ou com os ganhos e perdas decorrentes do jogo reatizado.

:í266
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4 - Os sítios criados ao abrigo do presente diptoma devem dispor de ferramentas que
permitam a transferência do satdo da conta corrente do jogador para a sua conta
bancária.

5 - Para os efeitos previstos nos números anteriores as entidades exploradoras
obrigam-se a garantir que nas operações realizadas se identifique de forma
inequívoca a origem das transações, nomeadamente, quanto ao titular e à entidade
pagadora.

6 - As entidades exptoradoras devem criar mecanismos
contas anónimas ou em nome de terceiros.

Cclntrolo

1 - As contas correntes dos num servidor locatizado
em território nacional, devendcl respetivos registos serem
canatizados e processados para

2 - As entidades ar a existência de processos,
procedimentos e medidas forma a evitar a negação dos atos por

de jogo, de forma a garantir aparte dos di interveni

propriedade

Secção lll

Controlo técnico

Artigo 25.o

Controlo técnico

1 - As entidades exptoradoras estão obrigadas a:

a) Armazenar os dados relacionados com as operações de jogo;

b) Cotocar toda sua infraestrutura de servidores em território nacional;

lzot
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e) certificar a integrida<Je dos seus sistemas informátieos, a levar a cabo por
entidade eertifieadora aprovada Ros termos da tegistação apticávet;
d) Dispor de um portal der registo que contenha as informações neeessárias sobre
as transações, de modo a garantir a existência de um ftuxo permanente deinformação , de forma segura, entne as entidades exptoradoras e a entÌdade
fiscalizadora e regutadora;

e) Submeter periodicamente a
retativos às operações de jogo;

um servidor cle arquivo dedicado os dados

f) Dispor de meeanismos que permitam a gravação eompreta dos dados do jogo
que possam ser disponibitizadas à entidader de fiseatização, controto e regutação, demotde a permitir a reatização de testes de verificação, bem como o controto desituações de fraude por parte dos jogadores, padrões de apostas suspeitas, operaçoes
monetárias suspeitas, padrões de jogo compulsivo;

2 - As entidades exptoradoras devem assegurar processos e meeanismos de gestão
que garantam a integridade, confideneiatidade e disponibitidade da informação
processada e armazenada.

3 - os termos e modo de crrmprimento das obrigações enuneiadas nos números
anteriores são definidos em dipitoma regutarnentar.

Seeção IV

Contro[o eontabitístieo c finaneeiro

Artigo 26"o

eontro[o eontahilístico e financeiro
1 As entidades exptoradoras obrigam'se a dispor de contabitidade analítiea
organizada de modo a que seja autonomizado um centro de custos por onde corramexctusivamente as verbas resuttantes da exptoração dos jogos e apostas regulados nopresente diptoma.

l26B
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2 - As verbas resuttantes da exploração dos jogos e apostos regutados no presente
diploma devem ser depositadas em contas bancárias autónomas, tituladas petas
entidades exploradoras, e de instituições bancárias abarcadas peta regulação
bancária nacional e europeia.

3 - Os termos e modo de cumprimentos das obrigações enunciadas nos números
anteriores são definidos em diptoma regulamentar.

Artigo 27."

Controlo de

1 - Os pagamentos têm de ser eretuaOo@ de serviços de
pagamento que detenha a sua sede

nacionat.
central em território

2 - As instituições

pagamento, estão

tegistação apticável.

de pagam e executar serviços

Banco de Portugat, nos termos

Secção V

Inspeção

Artigo 28.o

Atividade inspetiva

1 - A exptoração e a prática de jogos e apostas on-line previstos no presente diploma,
ficam sujeitos à Inspeção tutetar do Estado, exercida peto Serviço de Inspeção de
Jogos do lnstituto do ïurismo de portugat, 1.p..

2 - Sem prejuízo das competências específicas atribuídas por lei a outras entidades e
com observância da legislação substantiva e processual aplicável, a competência

de

da

lzoe
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fisealizadora do serviço de Inspeção de Jogos abrange a Ìnstrução dos processos e a
apreciação das eontra'ordenações previstas e punidas ao abrigo do presente diptorna.

Fisearizaçã- ::ï:ïe reguração
1 - Sempre que a entidade del fiscalização, controto e regutação detetar um sítio nainternet abrangido peto presente diptoma e não lieenciado, que disponibitize jogos eapostas on-tine, notifica a entidade exptoradora para no prazo de g dias termÌnar oserviço e remover o sítio da internet.

2 - easo a notificação não seja acatada, a referida entidade de fiscatização controto
e regulação promove junto drcs fornecedones de serviços internet o barramento do
acesso aos sítios não ticenciâdrcs e participa ao tribunaI eornpetente a infração, tendo
em vista a condenação da entidade exptoradora e a ordem de remoção do respetivo
conteúdo dos motores de busca por parte da entidade eom eompetêneia para oefeito.

3 - A entidade de fiscatização, controto e regutação deve igualmente eoordenar eom
as entidades bancárias a initlição de quaisquer movimentações baneárias eom aentidade exploradora prevaric,adora, em termos a regular em diptoma regutamentar
autoRomo"

Artigo 30.o

Meios de pagamento pnoibidos

1 - O jogo a erédito é interdito.

2 - Está proibido a quatquer eoncessionário, aos seus mandatários ou trabathadores
coneeder empréstimos aos jogardores ou disponibitizar por meios eteetrónícos, direta
ou indiretamente' dispositivos que perrnitam aos jogadores eoncederem empréstim,s
entre si.

lz7o
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3 - O sítio do concessionário não pode conter nenhum menção ou pubticidade a favor
de uma empresa que disponibitize empréstimos aos jogadores ou permita
empréstimos entre eles, nem permitir quatquer tigação para o sítio de tais empresas.

Secção Vl

Jogo responsável

Artigo 3í.o

Jogo responsável

Compete à entidade de fiscal,ização, coffiroto e
uma política de jogo responsávet: W6ffiffi

fvotvimento de

a) Monitorizar o votume de eventuaisaumentos
decorrentes da abertura ao jogo e

b) Promover a reatização tendentes a identificar comportamentos
aditivos e propor a adoção preventivas e dissuasoras;

c) Patrocinar anualmente nacionais de sensibitização para o jogo
responsáve[ e d as da mesma natureza, em termos a definir
em diploma

Artigo 32.o

Informação aos jogadores

Os sítios cos atribuídos nos termos do presente dipl,oma devem facuttar ao
jogador, no início de cada sessão, informação sobre os vatores mínimos e máximos de
aposta, o tempo decorrido de jogo, bern como informação sobre como aceder aos
seus dados pessoais e alertas contra as práticas excessivas de jogos e apostas, sobre
autoexclusão e confidenciatidade, assim como, sobre tinhas tetefónicas de apoio a
problemas de dependência e adição.

lzn
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Artigo 33."

!_irnites de jogo e autoexe lusão

0s sítios electrónicos concessionados ao abrigo do presente diptoma devem eonter
mecanismos de autoexctusão que permitam ao jogador impedir o seu acesso aosjogos e apostas por períodos rdiferenciados, limitar o tempo de permanência em jogo
e o número e vator das apostas a reatizar.

Artigo 84"u

Inibição de aeesso

1 eompete à entidade de fiseatização, controto e regutação, em respeito petas
regras de proteção dos dados pessoais, a organização de um registo de eidadãos cominibição de acesso e eontendo a indicação do período de inibição, permitindo a suavatidação sempre que se apresentem para registo em quatquer sítio eteetrónico.
2 - o ato de vatidação é comunicado em tempo reat à entidade exptoradona,
permitindo ou recusando de modo automáttco o acesso do jogador à prática de jogos
e apostas.

EAPíTIJLO Vü

Garantias e eontrapartidas

Secção i

Jogos e apostas

Artigo 3S"o

Jlogos de fontuna e azar
1 - A coneessão da exptoração de jogos de fortuna e azar disponibitizados por meios
etectrónicos é feita mediante o pagamento de uma quantia, devida a títuto oecontrapartida iniciat, no montante de

lztz
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2 - A verba referida no núme'ro anterior é entregue ao lnstituto do Turismo de
Portugal, 1.P., e destina-se a financiar e subsidiar investimentos de interesse para o
turismo, ações de promoção turística e formação para os recursos humanos do setor
turístico, nos termos a definir por despacho do membro do Governo responsávet peta
área do turismo.

Artigo 36.o

Apostas desportivas à cota

Regime fiscal e de

de jogo

1 - As empresas dos jogos e apostas disponibilizados
por meios ao pagamento de um imposto, designado por
imposto a:

para os jogos de fortuna e azar;

piìra o póquer;

bruta para as aposta desportivas à cota.

- Não qualquer outra

referida no número anterior ou

concessionárias estejam obrigadas
prazo em que os mesmos vigorarem.

3 - Do imposto especial de jogo apurado nos termos das alíneas a) e b) do no 1, ZO%
constituem receita do Estado, entregue ao Tesouro , 2,5Yo receita da Cultura e 77,5%

a)

b)

c)

2 tributação retativa ao exercício da atividade

de quaisquer outras a que as empresas

nos termos dos contratos de concessão e pelo

lzzt
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destinam'se a ser entregues ao Instituto do ïurismo de portugat, 1.p., eonstituindo
receita própria deste organisrno"

4 " A verba referida no número anterior consignada ao lnstituto do Turismo de
Portugal, l'P', destina-se a srtportar os eReargos com o funeionamento do serviço de
fiscatização e controto da atividade de exploração dos jogos de fortuna e azar
disponibitizados por meios etectrónicos, a finaneiar e subsidiar investimentos de
interesse para o turismo, açcies de promoção turístiea e formação para os recu'sos
humanos do setor turístieo, nos termos a definir por despacho do membro do
Governo responsávet peta área do turismo.

Artigo 3E"u

Saldos não reclarnados

os satdos das contas eorrentes dos jogadores, em que se inetuem os prémios não
rectamados, que não forem Rìovimentados durante 3 anos, nem seja possívet, com
reeurso aos dados pessoais constantes do registo ou por quatquer outro meio, a
convocatória do seu titutar, revertem a favor do Estado, para apoio a instituições que
se dediquem à recuperação de pessoas com probtemas de dependência do jogo.

CAPíTULO VIII

Regime sancionatório

Artigo B9.u

Responsabilidade contraordenaeÍonaI das e^tidades exploradoras
- constituem eontraordenações reves, puníveis eom coima de €-- a €-:;

k) A exptoração de nrodalidaeles afins dos jogos e apostas previstos no
presente diploma seÍn a autorização prevista no artigo _;

t) A exploração não autorizada de novos jogos e apostas;
m) A viotação dos dever'es de sigito e de proteção de dados, tal eomo previsto

nos artigos _;

lzz+
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n) A viotação dos deveres de inibição de acesso, tal como previsto nos artigos

-;

o) A reatização de ações de publicidade em viotação do disposto no artigo

_i

2 - Constituem contraordenações graves, puníveis com coima de €_ a €_;

q) A viotação das regras dos jogos e apostas, ta[ como previsto no presente

t)

u )

diptoma;

r) A redução do horário e a interrupção ou
exptoração dos jogos e apostas, conforme previsto

s) A violação do dever de assegurar o bom

dos respetivos equipamerntos e das
s

como prevista no artigo _; E
ffi

A violação do dever de cotaboração

A violação dos deveres retati

no artigo _;

v) A viotação dos

transações, tal

w) A inexistência ou def

tal como pr*evistos no

x ) o
ou

no artigo _;

tal como previstos

bancárias e ao controlo de

dos mecanismos de autoexclusão,

@&ffi#ltica dos rugs e apostas mediante concessão de empréstimos
a jofues ffi por parte da entidade exptoradora como dos seus

tat c@previsto no artigo _.

Artigo 40.o

Destino das coimas

as coimas aplicadas ao abrigo do presente diptomaOs montantes obtidos com

revertem:

e) 60% para o Estado;

f) 40& para o lnstituto do l-urismo de portugal, 1.p..

lzts
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5ão revogados:

e) O no I do artigo 21o e
pubticidade;

f)

O presente diptoma entra em
que se faz menção nos artigos

cnpírulo lx

Disposições finais e transitórias

Artigo 41"o

Revogações

a atínea c), do no 1 do

lztd
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17.4.2 Diploma relativo às apostas à cota desportiva

Ante-Projecto

para

Apostas à cota sobre eventos desportivos ou

O direito de promover concursos de apostas mútuas Estado,

tendo este concedido à Santa Casa da

exptoração em regime de exclusivo para

organização e

Para além da satisfação túdica do de jogos legais, explorados

em estritas condições de segur petos princípios do jogo

responsávet, pretende-se de apostas receitas que revertam

para fins de interesse púbtico.

Através do do disposto no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o

84185, de -se à criação de um novo jogo social do Estado que

sobre eventos desportivos de quatquer modatidade e

ou sorteios, cuja organização e exptoração é igualmente

atribuída Casa da MÍsericórdia de Lisboa, através do seu Departamento de

Assim,

Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta o

seguinte:

lzn
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Artigo 1.u

Objeeto

são criadas como jogo social' do Estado as apostas à cota sobre eventos desportivos
ou outros' as quais são atribuídas à santa easa da Misericórdia de Lisboa para serem
organizadas e exptoradas preto seu Departamento de Jogos, em regime de
exctusividade para todo o território naeional, nos termos do disposto no n.o 1 do
artigo 2.o do Deereto-tei n." g4lg5, de ZB de Março.

Artigo 2.o

Eefinição e regime de exploração

1 - As apostas à cota eonsistem num jogo, no qual os participantes prognosticam um
ou mais factos ocsrridos no dr:eurso de unr determinado eveRto, desportivo ou de
outra Ratureza, cuja ocorrêneÍa e sujeita a uma determinada probabitidade definida
pelo organizador do jogo para cada faeto, denominada cota, organizado peto
Departamento de Jogos da Santa casa da Miserieórdia de Lisboa, que habitita a
prémios cateulados em função do vator rJa aposta reatizada, muttipticada peto
coefieiente definido"

2 - A exptoração das apostas à eota pode ser efectuada em eonjunto com
organizações similares ao Departamento de Jogos da scML de outros países.
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