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distância de um ctique. Um monopó(io com um teque timitado de jogos, e que
portanto è menos competitivo e menos atrativo, ou uma proibição dos jogos onÍrne
conduz à proliferação do mercado negro em que os consumidores nâo estão
protegidos e o capitat é captado para o exterior do país. Consequentemenre, a
estrutura de um monopótio, ao quat não é permitido explorar jogos online idêntjcos
aos oferecidos internacionatmente, ou de uma proibição totat, leva a uma perda de
proteção do consumidor e de dinheiro para o país.

13.2 Do seu impocto para a economia e turismo

A relevância do sector turístico na economta nacÍonal, considerando

anteriormente enunciados, como o peso do consumo turístico no plB,

receitas turísticas nas exportações e o vorume oe emprego, permì.te-nos

conctuìr peta existêncja de uma perda de receitas, decorrente não

regutação (e tributação) do jogo online, mas tambem da existência de

onrme, com o consequente desvio de receita do jogo tegatizado.

Do que atrás fica dito, resulta amplamente demonstrada a importância das recetras
do jogo dos casinos paÍa o desenvolvimento do sector turístico e para a promoção do
Destíno Portugal e, consequentemente para a economia nacionat.

Em termos g(obais, as receìtas dos jogos de fortuna e azar, considerando não só a
tributação em imposto especiat de jogo, mas também todas as demais verbas que

lntegram a contrapartjda anuat e a iniciat que embora consignadas na sua utitização
revertem para o Turismo de portugal, 1.p., representam cerca de 60% do orcamento
gtobat de receita do ìnstituto.

os vetores

o peso das

facilmente

só da não

jogo itegat
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No cômputo geral, tendo em conta o impacto positivo que a regutamentação das

apostas oníine pode ter para diferentes sectores económicos, pode-se afirnìar com

segurança que a sua não reguLamentação representa um entrave ao desenvolumento

economÌco e turístico, quer pelas receitas que se perdem, quer peta fal.ta de

desenvotümento dos sectores que as mesmas íinanciam.

13.3 Do seu impocto paro a Sc,ntq Cosq do Misericórdis de Lisboa

A oíerta atuatmente existente de jogo êtectrónico, extremamente limjtada e pane

do monopótio da SC/vlL, não corresponde àquito que são as tendèncias comerciais e de

consumo do jogo online. Nesse sentido o consumo atuat de jogos online não tem

passado pelos que são disponibitizados peta SC.IúL, mas antes tem-se reftectìdo em

jogo ÍLegal.

O ìmpacto negativo atuat para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa será tanto

maro., consoante seja a sua expectativa de ür a assumir uma parte da exploÍação do

jogo orÍire no modelo de regutação que venha a ser definido.

Na medida em que a Santa Casa possa disponibitizar no futuro, enquanto

orlíne, jogos que vão ao encontro das tendências de mercado e possam

desvio de mercado que hoje, reconhecidamente existe, a SCML tem, com a

regutação, um impacto negativo na sua atiüdade.

operador

e\,Ìtar o

falta de
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13.4 Do seu impacto para os cosinos físicos portugueses

Seja quat íor a opção finat sobre quatquer das formulações em equação como modeto
mais adequado à íegulamentação do jogo ontine em portugal, afigura"se ser
inquestionávet que a evorução da queda de receitas, verificada no último decenio,
em tocto o sector dos casinos físicos, associada ao agravamento das consequências
concorrenciais negativas que, para os casinos, decorrerão da previsívet legalÌzação do
jogo onlìne, evidenciam claramente estarem u(trapassados os pressupostos em que
assentou o Decreto-lei n." 275/ZOO1, de í7 de Outubro, diptoma que autorizou a
prorrogação dos contratos de concessão da exptoraçâo dos jogos de fortuna ou azar
nos casinos, e designadamente, o quadro a ete anexo, que fl.xou contrapartidas
mínimas a pagar petas concessionárias, em quatquer caso exieiveis.

cumpre reconhecer que, tendo sido na ordem dos 14,3% as taxas de crescrmento
médio de receitas nominais verificadas no secror dos casinos físicos a partir de 19g7 _
data da entrada em vjgor do novo modeto contratual de concessão do Casìno Estoril,
em que quase se dupticava a respectiva carga tributária e que seÍviu de referência
para as concessões que se Lhe seguiram tais índices exponenciais de crescimento,
que se mantiveram até 2000, terão infl.uenciado decisivamente a previsão da
continuidade de um crescimento sistemático - ainda que mais moderado _ das
receitas dos casinos, formatando os critérios de avatiação do legislador, quer na
definição das contrapaÍtidas iniciais, quer das contrapartidas anuais contratualmente
fixadas, quer, finatmente, nas contrapaÍtidas mínimas de satvaguarda do Estado
decorrentes do quadro anexo ao Decreto_lei n..27S:2OO1, de 17 de Outubro, dessa
forma condicionando a matriz de pressupostos em que assentou o referido diptoma

Ilzz
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tegat, através do qual o Estado, por adjudicação diÍeta, prorrogou, na general.idadê,

por 15 anos, as concessões do6 7 casinos em opêração à data, no teÍritorio nacionat.

Ora, o que s€ verificou, sobretudo a partir de 2003, é que, ao irwés do cresciíÌìento

contínuo e sustentado de receitas previsto _ designadamente no já referido quaoro

anexo - ocorreu exataíÌente o irwe6o, conforme decorre da de que a

evotução das receitas brutas dessês casino6, até Z0í1, vatores

atuatÈados a 200í, evidenciam quedas, em termo6 em
patâmarês significativaínenG inferíores _ cerca de : receitas
que geramm à data em que Íoi pubtic{lo o

decorÍéncia, rbram outorgados peto tstaalí

esse diploma.

Quedas de receitas essas.

determinaram, Já em 20lO

Casino da Figueira da Foz,

fixadas no

até pelo

201

e, na sua

abÍangidos poÍ

!, que casinG do Algarve e, êm 2ojl, o

no âmbito das contrapartidas mínimas

ír." 27512ú1, sendo praticamente ineviúvet _

receitas entretanto verificadas no i.o trimestrê de

, já no pÍesente exercício, sofra o mesmo destino.

l"t



p sav+uael
através do Decreto-lei n-" ZT5IZOO|,levam a que os mesmos estejam a pagar, oesde
2010, contrapartidas anuais significauvamente superiores _ entre mais 2,4 e 20% - do
que as consagradas nos respectivos contratos de concessão-

ts de prever que, iá em 2014, a generatidade dos casìnos nacionais, em contraditória
consequência das respetivas quedas de receitas, se vejam obrigados a pagar ao
Estado contrapartidas cada vez maiores _ com exceção dos casinos de Chaves e de
Tróia, em que inexiste esse quadro oe contrapartidas mínimas, e cujas quotas de
mercado correspondem, apenas e respetivamente, a 2,6% e a 1,í7% do todo nacronat.

Não é despiciendo referir que, face a este quadro e independentemente desta
constatação factual, o Estado, nesses contratos de concessão, negociou com as
concessionárias o direito ao seu exctusivo de expLoração de jogos de fortuna ou azar
em território nacionat, exctusivo esse que, na prática, esse mesmo Estado se reverou
incapaz de assegurar as suas funções de íiscatizador do cumprimento da tei.

Em todos esses contratos de concessão outorgados pel.o Estado se estabetece que -a

modificação anormat das circunstâncÌas em que as partes fundaram a vontade de
contratar, resultante de ato soberano ou de atteração da tei ou regutamenÌo que
afecte com graúdade o equitíbrio contratuat, dará à parte Lesada o direito à
modificação deste contrato segundo juízos de equidade,,_ como, de resto, qecorre
do artigo 3.. n." I da própria Lei do Joco.

Tanto quanto nos é dado conhecer, ao tongo do período de 11 anos em.eferência
todas as concessionárias cumpriram, ngorosamente e pontuatmente, os seus
compromjssos contratuais, designadamente a Liquidação das respectivas
contrapartidas iniciais e anuais, sem embaÍgo das drásticas quedas de receitas

1124
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sofridas com as correspondentes contrações

descapitalização, mas, ainda assim, inyestindo,

"cashftows" e consequente

suas exclusiyas expensas, na

de

as

construção e equipamento de três novos Casinos _ Lisboa, Chaves e Tóa que,

embora agravando os seus índices de endiüdamento, de atgum modo contribujram

para atenuar, no computo geral do sector, a expressão gtobal da acentuada queda de

receitas sofridas, mitigando em termos de decréscimo de para o

r (que
na actual situação das Finanças públ.icas

sustentabitidade da potítica púbtica de turismo).

E ainda relevante constatar que, ados disponíveis, essa

contribuição tributária dos Casinos do financiamento afeto à

formação pÍofissional turística. e ì financeiros ao investimento

turisticoeàpromoçãoe Mme turismo nacionat, atiüdade económica

essa de Íundamental imoortâ ca, principat geradora de divisas no âmbito

do sector de o instrumento-motor decisivo para a retoma de

crescim

, contemptando, por um tado, o imperativo de assegurar a

não dizer a sobÍeüvência - dos casinos físicos, bem como a

áo para o íinanciamento do turismo, e, por outro tado, antecipando,

desde já, as ineütáveis consequências decorrentes de quatquer uma das possíveis

attemativas em função das quais irá formatar-se a regulamentação do jogo online em
Portugat e que, de per se, só poderão agravar o quadro de desequilíbrio económico_

financeiro das concessões ügentes, é íetevante que se tenha tudo isto presenrc,

como forma de acautelar também os próprios interesses do Estado.
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13.5 Do seu impacto para o desporto e futebol português

Para os organìzadores do espetácuto desportivo, que veem terceiros a arrecacrar
recerhs geradas a partir do labor ê investimento no p[oduto que desenvotvem as
competições desportivas profissionais -, sem o retorno peta rivre utitr.zação desre Dem
com um retevante valor económico associado, a fatta de regulação do jogo online
constitui um ctaro impacto negativo.

O futebol é um dos principais desportos no mercado das apostas desportivas. As
atividades retacionadas com apostas desportivas e o proveito financeiro que os
apostadores obtêm das mesmas pode ameaçar significativamente a integridade das
competÍçoes de futebol assim como a reputação do futebot em serat.

Por outro tado, as apostas desportìvas constltuem uma atiyidade comerciat, gerando
receitas colossais para os operadores de apostas a partir das competições em cuja
organização as ligas europeias têrn investido fortemente o seu tempo, metos
fi nanceiros e competências organizativas.

O futebol, portanto, deve receber um Justo retorno financeiro pelo uso de conteudos
relativos às suas competições pefos operadores de apostas, uma vez que cria
opoÍtunìdades de aposta para o púbtico aDosracor.

13.6 Do seu impacto para os apostas mútuas hípicos

Também a atì'vidade equina aparenta sofrer

regutação das apostas online. A introdução

um

em

impacto negativo com a fatta de

Portugal das corridas de cavalos

l ' -
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poderá efetivamente constituir um forte incentivo a um conjunto de ahvidades
nomatmente desenvolvidas no meio rural.. Em primeiro tugar, a criação de cavaros,
entendida como uma atiüdade económica, inserida em exptoraçôes agÉcotas,
comtituiria um importante complemento de rendimento em determinadas regoes.

Esta atiüdade seria íortemente estimulada petas corridas e prémios que
viessem a ser proporcionados, preyendo-se um forte oe

a5
regiões, inctuindo as de minifúndio.

A introdução das corridas de cavalos rn oo sector
rural ao envotver elevados investimentos. mais receitas para o

Estado, favorecendo simuttanea , a criação cavalar, o

turismo e o emprego.

o pela Dra. Paula Teixeira da Cruz. Este
grupo , tendo propo6to um noyo regime de apostas

hípicas, rurat.

partitham a conücção quanto à necessidade de alterar o

co das apostas mútuas hípicas, medida que se quatifica como

factor para a reütalização do sector de corridas de cavato6 em portugal e

ainda, pelos respectivos efeitos indutores, para a dinamização de outras atiúdades

económicas correlacionadas.

cavalos criados em portugat. É de reatçar que esta atiú

Esta fqi atiás a orientação

jogos em PortugaLlp ano de

1127
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í4. DA PROPOSITURA DE ^^oDELos possívels pARA A

a)

Dl

LEGALtzAçÃo Dos Jocos DE ÂposrAs oNLtNE EM PoRTUGAL

14.1 Do modelo aberto ou liberdl

O modelo aberto ou lìberal, hoje somente segujdo por MaLta e peLo Reino tJnjdo (que
o está a reequacionar), consiste na criação de licenças sem timites de número para o
Jogo online para as apostas desportivas à cota e para cada jogo de casìno, inctuindo o
póquer e o jogo do bingo.

Este modelo poderá pôr em causa o sistema tegaL vigente e o cumprimento por parte
do Estado de obrigaçôes assumidas moÍmente com os casinos mas também com a
SCML e operadores de bingo (que nâo os castnos). O reÍerido incumprimenro oelo
Estado do excLusivo de exptoração de Jogos outorgado aos casinos e que oecorre,
nomeadamente, das ctáusutas de proteção de concorrência prevjstas nos contratos cle
concessão da generaLidade das zonas de jogo, resultará num quase certo difeíendo
com as concessionárias que poderá resurtar no pagamento de avuttadas
indemnizações compensatórias pelo Estado.

Deste modelo resultará um significativo alargamento da oferta e o correspondente
crescÌmento das receitas brutas dos privados, face a um cenário onde se estima oue
ocorra o seguinte:

Aumento do número de satas de bingo em exptoração;

Criação de um número significativo de casinos orline em exptoraçãoj
Peímissão para a exploração de jogos de máquinas (stot-machines) fora dos
casinos;

1128
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d) Aumento do número de operadores e uma maior diversidade na tipotogia dos
jogos orÍine, nomeadamente, de apostas desportivas e póquer.

Não obstante, tal não resultará necessariamente num crescimento da receita Dúbtica
- muito provavetmente ocorrerá o contrário ma5 analisem_se as várias yariantes:

A. O Estado receberia:

As contrapartidas iniciais decorrentes da adi

concessões para exploração dos jogos online e

b) As contrapartidas anuais medi

sobre as receitas brutas geradas pe

c) lJma percentagem sobre o yalo mutuas desportivas e
à cota a distribuir pe são utilizados para a

Íeatização das a para o financiamento das

modatidades que não

A estas contrap , acrescem os vatores resuttantes da tributação
respecü ttados de exploração;

udicado no respeitante a:

31 É de sublinharque uma licença de apostâs desportivas à cota orlrf,e em ponugal nunca teriavalores muito díspares das licençâs equiparáveis de Frânçâ, ltália e Dinamará. A titulo deexêmpto, a contrapartida inicial para umâ licençã de 5 anos de apostas desportivas onrne emFrançãéde€5.000.

percentagem

ìne e oÍÍlínel
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Diminuição das.eceitas públicas em virtude da mais que provável quebra oe

receitas da Santa Casa que revertem quase na sua totatidade (direta ou
indìretamente) para o Estado ou para obras de cariz sociat;

Possíveis indemnizações compensatónas, em parttcutar aos concessionários

dos casinos, em virtude de se terem co{ocado em causa os termos da
exclusiüdade de exptoÍação dos contratos em vigor;

aumento exponencial dos riscos de dependência e dos custos de saúde e
proteção social;

d) Aumento muito significativo de custos paÍa o Estado com a fiscalização,

controlo e supervjsào das condições de expl.oração dos jogos online.

Para a imptementação desta opção seria necessário criar regras técnicas para todos
os logos online que teriam de ser notificadas previamente à Comissão Europeja e aos
outros Estados-Membros, sobre a definjção do número e tipo de jogos a licenciar,
condiçóes de licenciamento e definição das condições de exptoração concreta de
cada um dos jogos ticenciados, regras de proteção dos consumidores, número de
ticenças a adjudicar e a abertura dos respectÌvos concursos púbLicos.

A adoção deste cenário determina também a deíinição de regras quanto ao tiDo
empresarial e tocalização dos adjudicatários das ticenças, assim como a criação de
uma autoridade pública nacional com atribuiçôes de regutação, supervisão e
Íiscalização do cumprimento das regras técnicas e competência sancionatória.

A implementação do modeto aberto ou tiberat impticará que a tiberalização attera os
fundamentos e pressupostos que são suporte do modeto de exptoração do Jogo a
dinheiro em Portugat e das razões imperiosas de interesse gerat que o justificam.

b)

l''
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veja-se a este propósito o projeto de diptoma tegal junto ao presente Retatório como

Anexo ll.
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14.2 Do modelo semitiberal mitigado

No modeto semiliberal mitigado, amplamente seguido na Europa (sob várias

variantes), permitir-se'ia aos casinos que passassem a disponibitizar onrre
(isoladamente ou em paícerja com operadores online) os seus jogos a dìnheiro e à
Santa Casa que continuasse o modeto atuat de expl.oração de jo gos lonlìne e oÍÍtíne\.
Adjcionatmente o Estado emitiria tjcenças para exploração de apostas desportivas à
cota online, que poderiam ser atribuídas quer à santa casa, quer a outros operadores

onltne,

Neste cenário alargam-se os direjtos conferidos aos casinos e às salas de DÌngo e
permrre-se um potencial alargamento dos direitos conferidos por tei à SCML (peta

possibiLidade de disponibjtizarem apostas desportivas à cota online) que, por outro

Lado, peÍde a exclusividade do jogo on{ine.

Consequentemente deve ser criado um novo regime que permita a adjudicação de
Ucenças para exptoração apenas online de apostas a cota sobre apostas desportivas

(e/ou apostas sobre outros temas), a cotocar no mercado mediante concurso Dúbtico.

Tat pode Íepresentar um aumento da receita púbtica mediante estabetecimento de:

a) Contrapartidas iniciais decorrentês do alargamento do âmbjto das atuats

concessões de casinos e bingos à oferta onlire, sendo que, face á

exctusividade de exploração de jogos de fortuna ou azar outorgada peLo

Estado aos casjnos, o jogo online, enquanto mero canal tecnotógico para a sua

exptoração, pode considerar-se inctuído no âmbito dessa exctusividade, sem

l 'o
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b)

c,

prejuízo de admitir-se que tat não exctuiria o pagamento da resDectiva

ticença em termos comparáveis aos demais países da União Europeia;

Contrapartidas iniciais do6 operadores de apostas desportivas à c úÀ onlìne;

Contrapartidas anuais constituídas mediante dedução de uma percentagem

sobre as receitas brutas geradas pela exptoração do6 jogos oolÍne.

A estas contrapartidiìs acrescem os valores resultantes

incidente sobre os resultados de exptoração.

Este modelo apresenta como principal ôice o

decorrentes do jogo excesstÌo, o

fiscatização, controlo e supeMsão das

perda de receitas da SCrltL por perdfq

Veja-se a este propósito o

Anexo lll.

Estado com a

do6 jogos orllre e a

legal junto ao pÍesente Relatório como

da
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14.3 Do modelo fechado ou restrito

Neste terceiro modeto, íechado ou restrito, atargar-se-iam os direitos dos ca$nos e

satas de bingo e da Santa Casa quanto aos jogos que atuatmente exDloram. Com

eÍeito, a SCML para atém de manter intactos os direitos de exptoração atuais,

passaria a poder disponibilizar onÍrre novas apostas, a saber: aDostas à cota

desportiya, apostas hípicas e apostas sobre sorteios de números.

Já no atinente aos casinos, permitir-se-ia aos

mediante parcerias (entre si ou com

respectivos contratos de concessão à e{togê

atuatmente concessionados.

Esta sotução impõe à SC tL a

atuatmente disponibilizadas

de apostas desportivas

preencher o quadro de ofe

itegais no mercado, em ordem a

as modatidades que se apresentem

atrativas e

Tat pode re receita púbtica mediante estabetecimento de:

re o vator das vendas das apostas à cota e de todas as

as exptoradas pela sCML, destinada ao Orçamento do Estado:

sobre o valor das vendas das apostas desportivas mútuas e

a cota exploradas peta SCML, que a distribuiÍ esta percentagem pode ser

afectada mediante um adiantamento por parte da SCML com valores de um

fundo de um jogo social existente em montante a fixar o quat é depois

gradualmente reposto petas entidades cujos eventos são utitizados Dara a

reatização das apostas;

) ,
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c) Uma percentagem sobre o valor das vendas das apostas desportivas mútuas e
à cota para as modalidades cujos eventos não sejam utitizados para as apostas
desportivas:

d) Contrapartidas iniciais decorrentes do atargamento do âmbito das atuaìs
concessões de casinos e bingos à oferta online, sendo que, face à
excl.usividade de exptoração de jogos de fortuna ou azar outorgada peto
Estado aos casinos, o jogo onltne, enquamo mero canal tecnoLógico paÍa a sua
expLoração, pode considerar_se inctuído no âmbito dessa exctusiúqaoe, sem
prejuizo de admitir-se que tal não exctuiria o pagamento da respecÌtva
licença em termos comparáveis aos demais países da União Europeia.

e) Contrapartìdas anuais constituídas mediante dedução de uma percentagem

sobre as receitas brutas geradas pela expl.oração orline de jogos de casno e
bíngo,

A estas percentagens e contrapartidas acrescem os vatores resuttantes da tnbutação
respectiva, incidente sobre os resultados de exptoração e os vatores integraìs oos
proveitos dos novos Jogos S.ciais do Estado para a reatização dos fins e tarefas do
mesmo prosseguidas petos benefi ciários.

Este cenário não perspectiva agravamento da probtemática social por se manter um
padrão simitar da oferta, apenas atargado a áreas hoje cobertas pera atividade
ilícita. Garante, por sua vez, a manutenção de etevados índices de rigor e confiança
no respeito petas regras instìtuídas, decorrente dos meios de controlo instalados.

Contudo, pressupõe a existência de um quadro legal consistente e um regime
sancionatório administrativo do tipo contÍaordenacional para os doìs tipos de Jogo em

l '"



Pressupõe ainda a adopção de um conjunto de medidas de controto cujo conteúdo é
abordado no capítuto seguinte.

Veja.se a este propóEito o projeto d€ diploma tegat junto ao

Anexo lV.

C,oVERNO DE
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í5. DAS CONCLUSÕES E PROPOSTAS DO RELATÓRP FINAL DA

COilISSÃO INTERAAINTSTERIAL DOS JOGOS DE APOSTAS ONLTNE

EAA PORTUGAL

15.1 Da necessidade de um pocote legislativo global paro-g universo do
jogo em PoÌtugal

A disciptina tegistativa do jogo e das apostas em portuga oe

uma reatidade incontomável existente na nossa - e o o

reconhecimento de que é preferível uma

regras para esta atiüdade ao invés oe

a definição de

com a consequente
sanção pena[, sendo esta a úa q a sociedade e o interesse
púbtico.

Na ordem jurídica interna

exctusiüdade do de e apogtas para o Btado, o qual os pooe

exptorar di atribui tusiüdade dessa sua exploração a uma outra
entidade, No caso dos jogos de fortuna ou azar de casinos

na sequência de concurso público, e subsequente

e atribuiu o exctusivo das apo6tas mútuas e dos

Sociais, quêÍ de base territoriat quer em suporte electrónico. à
Santa Casa da llisericórdia de Lisboa (pessoa cotetiva de direito privado ê utitidade
pública administrativa, tutelada pelo membro do govemo responsávet peta área da
segurançâ social),

lí 
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ÍcRsÁfto or 6ÌÁ00 ÁDrlNío

A tributação estabelecida peta natureza da própria atividade surge, portanto, não

como um meio de obter receita para fazer face a encargos públicos, mas antes como

consequência da regutação de uma atividade sociatmente prejudicial. e com o

objetivo de desincentivar o jogo ctandestino. Desta forma, na tributaçáo desta

atividade, pode-se afirmar que é afastado o parâmetro materiat do direito fiscat e

dos impostos, nos termos do quat cada cidadão deve contribuir para os encaÍgos

púbLicos na medjda da sua capacidade contributiva.

Consequentemente, a tributação do jogo não üsa satisÍazer encargos públrcos, mas

antes aproveitar a receita de uma atividade regutada para a prossecução de potíticas

púbticas e determinadas finatidades de interesse público consignadas na tei,

estatuindo-se, assim, um princípio de instrumentatidade destas verbas.

No caso dos jogos de fortuna e azar, a receita proveniente do imposto especjat de

logo e consignada ao desenvolvimento turístico das zonas onde o mesmo se

desenvolve (benefício para essas regiões como compensação pelo ónus social de ter

ali sedeado um casino), bem como para o financiamento do turismo nacional,

Acresce a esta confirmação dâ extra-fiscaLidade da tributação do jogo e das apostas,

a circunstância de a afetação das verbas do jogo ao desenvotvimento turístlco e a

promoção não ser feita com intermediação de mecanismos fiscais, mas assim arraves

de organismos púbticos que atuam no sector - Turismo de portugal (para as receÌtas

dos jogos de Íortuna e azar) e a fins de apoio socjat pe(a SCML (para as aposras

mútuas e Jogos sociais).

Por todas estas circunstâncias, sìtua o prof. Gomes Canotitho a tributação especiat do

jogo e apostas no domínio da extra-fiscatidade, embora se reconheça a irretevância

ií 
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ilas a distinção eotre impo6to6 ffscais e extrafiscais já é rete\rante, se atendermG ao

regime iurídico apticávêl.

Assim, a6 imp6to6 extrafiscais, pro6seguindo finatidades se lhes

aplicaín integratmente os princípioE constitucionais da Íiscal,

iÍìvés,coIID seja o da tegalidade tribuuária e da capacidade

subordinam-se a6 princípios da tegatidade ad

E é €ste entendiÍnento que veio

noÍÌìêadaÍnente para 06 jogos de

diferentes taxas,

as zoíÌas de jogo, com

base num juízo de dê reconhecer que o

surgimento e crescirnento

veio introd@iÍ um factor

online - itegat ou regulamentado -

condicionaram as çfferentes

regras de diíribuição çográfica que

Ínedida em que o seu impacto afecta,

Justifi ca-se esta reatidadê?

r Gomes Canotitho; \ritat lúoreira, Constituiçáo da Repúbtìca PoÍtl4uesa anotada.

, n a
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Em primejro lugar, constata-se que existem princípios gerais comuns aos dois

sistemas de regutação e tributação, conforme enunciado anteriormente, a saber:

a) Reconhecimento do princípio da exctusìüdade do direito de exptorar jogos oe

b )

íortuna ou azar e apostas para o Estado;

Natureza especiaI do regime de trjbutação,

fiscatidade;

Consignação tegat dos fìns a que deve ser

tributação dos jogos e apostas e que não

púbticos.

situando-se no domínio da extra-

afeta a receita proveniente da

yisam a satisfação de encargos

Esta reaLidade justificaria, a nosso ver, que viesse a ser aprovada uma Lei de Bases

do Jogo que enquadrasse todos os princípjos gerais desta atjvidade e contjvesse o

Íegime comum a todas as tipotogias de jogos e apostas.

O desenvolümento dessa Lei de Bases seria depois feito através de dipl.omas

específicos paía cada tipol.ogia de jogo ou aposta, regutando os termos e condições

da sua exDtoracão.

Considera-se, no entanto, que este é um cenárjo de médjo prazo.

No momento presente, não podemos esquecer que existe um objetivo próximo e

imediato que resutta da necessidade de regutar o jogo iLegat disponibitizado por

meios etectrónicos, o jogo orline, que, por faLta de regutamentação e de

mecanismos de controlo e de íiscatização, assume já proporçoes preocupantes do

ponto de vista sociat e económico e de perda de receita Oara o Estado.
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Por oúro lado, importa também teÍ presente que existe atuatmente uma atiüdade

consolidada, suportada no jogo de basê terÍitorial - êxploração do6 jogos de Íortuna e

azar por paÍte do6 concessionários dos casinos - que atravessa um período de crise,

pelo que a perturbação que a definiÉo de um novo quadro regutamentar traria ao

desenvolvimênto da atiüdade não no6 parece benéfica, nomeadamente na perspetiva

da receita arrecadada e da Dro6secucáo das finalidades a a está

verDasconsignada. Em especiat, não podemos esquecer a

provenientes da recêita do jogo assumem no

em termos de apoio aos iÍwestlmêntos no sector

queÍ

Portugal e,

ainda, na formação de *u*, hur"n*.i

Pelo qne antecede, considera-se âdequado para integrar

num quadro normativo global - rêspêctivâs especifi cidades -

os jogos de fortuna ou casinos e múuas e Jogos Sociais da Santa

Casa da ,úisericórdia de

lguatrnente se manter o conceito genérico de tributação que

extra-fiscais, ou seja, o regime da sua

sobre as respectivas receitas brutas, salvaguardando

butos apresentado6 peto llinistério dâs Finanças, em anexo.

uma melhor técnica tegistativa, não podemos deixar-nos conduzir a

uma situação em que seja p6ta em causa a atual situação crítica das concessões do6

jogos de fortuna ou azar, embora respeitando o modelo conceptuat de tributação

existente, a forma de distribúção da receita do jogo e a respetiva coÍìsignação legat.

sobre
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A mesma reaLidade se verifica retatjvamente às apostas mútuas e Jogos Sociais do

Estado, da responsabitidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Em conctusão, entende-se que, no imediato, se deve proceder à regutamentação dos

logos e apostas disponibilizados por meios etectrónicos.

Mas com carácter de sjmitar urgência, justifica_se a necessidade de adoptar medidas

de carácter estrutural, a]nda que transitóÍias e sujeitas a mecanismos de

ajustamento automático, susceptíveis de assegurar o reequitíbrio económico_

financeiro dos contratos de concessão de casjnos se, tal como expresso pela

Associação Portuguesa de Casinos, se comprovaÍ estar em risco não apenas a

sustentabil.ìdade genérica do sector, comor em alguns casinosr a sua DróDria

sobrevivência.

Não sendo, neste contexto, despiciendo reftetir sobre a coexistência, no mesmo

espaço territoriat, das futuras tributações do jogo oníine, versus a tÍibutaçao dos

casjnos físicos que, em 4 casos Estorit, Lisboa, póvoa do Varzim e Espinho _ são

tributados em 50% sobre as receitas brutas, a que acresce, anuatmente, um encargo

adicionat de cerca de 12%, se considerada a amortização das contrapartidas jnicjais

pagas ao tongo de cada ano do período de vigêncja das respectivas concessões.

Num momento posterior e depois de estabil.izada a realidade dos jogos de íortuna ou

azar em casÌnos e das apostas electrónicas, poderá, então, procedeÍ_se a uma revtsão

gtobat de toda a normatjvjzação desta matéria em função de uma futura Lei de Bases

do Jogo.

Sem prejuízo do exposto existe um pacote potítico e legistativo globatque terá de ser

aprovado de imediato para que se possa regutar de forma adequada o jogo online.
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Subtinhe-se que legistar sobre uma matéria como os jogos de fortuna ou azar, obrjga

a uma ponderação cujdada sobre as suas consequências e aLcance. De facto, a

compLexidade do tema torna-se eüdente pela muttipticidade de disciptinas que

abarca. Desde matérias de direito íiscal, até às consêquências em matéria penal que

têm de ser contempladas.

Por outro lado convém ctarificar uma questão que surge amjúde quando se trata a

matéria reLacionada com o jogo. Trata-se da distinçáo entre uma concessão e uma

ticença. Estes conceìtos geram alguma confusão porque em certos aspetos se

aproxjmam. Uma concessão (seja de obras púbLicas, serviços púbticos, de exptoração

do dominio público ou de expLoração de jogos de foTtuna e azar) constitui um

contrato admínistrativo, enquanto uma ticença é um ato administrativo permissivo.

Concretizando, enquanto numa concessão existe uma transferêncja para o

concessionário de um direito a exercer uma atiüdade publica, a licença é o ato peto

quaÌ Administração permite a atguém o direito de exercer uma atividade privada que

é Dor lei retativamente Droibida.

Mediante as opções potítica5 assumidas retativamente à escolha do modelo tegal a

seguir, que será contemptado em diptoma para isso eLaborado, há ainda um conjunto

de disposiçoes que terão de ser introduzidas em diplomas legais já em ügor.

O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos PaÍtamentares,

está naturalmente disponívet para, com o seu gabinete, acompanhar os tÍabathos,

oferecendo tota|. cotaboração no processo legistativo que se seguirá.

Em face do exposto resutta eüdente que será importante e útit que, à semethança

da esmagadora majorja dos países que já regutaram o jogo online, se equãcione
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recorrer aos serviços das consultoras especializadas no jogo on{In€ para apotar o

Governo Português a moldar e methorar os ângulos mais técnicos do diploma.

Mas faz todo o sentido que se tenha presente como prioritário, que em simultâneo

sejam aprovadas atgumas medidas necessárias a adotar em matéria de tegjstação

paÍa a eficiente regutaçáo do universo do j ogo online.

A saber:

A. Lei do jogo online

A atuat Lei do Jogo (Decreto-Lei n." 422/Bg, de 2 de Dezembro), faz menção à

autorização tegislativa concedida peta Assembteia da Repúbtica ao Governo para

legislar sobre esta matéria constante na Lei n.. 14lg9, de 30 de Junho. Nessa ocasião

a autorização legislativa centrou-se nos jogos de fortuna e azar em casinos. Foi

definido o alcance preciso dessa autorização que regutamentava sobre a atividade do

jogo, a sua moldura penat e disciptinar, a definição das regras em retação ao pessoâr

que presta serviços nestas satas de jogo, etc. A conctusão a que rapidamente se

chega é que houve o cuidado de batizar ctaramente o âmbito e o atcance oe

semel.hante autorização legìslativa.

Na sequência da regutamentaçâo do jogo onlme que este governo tenciona operar, e

optando peta etaboraçáo de diploma próprio, será necessário, dependendo do

conteúdo e extenção do diptoma, obter autorização expressa da Assembteia da

ReDúbl.ica.

Por via de tei habititante, necessita-se de autorização legislativa pois trata-se de

matéria que poderá ser da reserva rerativa de competência tegislativa da assembteÍa

l'*
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da Repúbtica. Essa proposta de alteração teria de evocar o disposto nas alíneas a),

b), c) e i) do artigo 165.'da Constituição da República Portuguesa.

Chama-se ainda a atenção para a eventualidade de ser necessário atterar a orópria

Lei do Jogo, estando também aí o Governo vinculado a legistar com base numa

autorização legistativa da A5sembteia da Repúbtica.

B. Código da Publicidade

A opção por um regime de pubticidade ao jogo mais aberta, permitindo assim aos

casinos pubÌicidade direta do seu jogo, obrigará também a proceder a atteração

legistativa, nomeadamente do Código da Publicidade.

SeÍá necessário atterar a disposição que diz respeito à proibição ügente de pubtìcitar

jogos de fortuna ou azar. O artigo 21.'do Decreto-tei n."330/90 de 23 de Outubro

(Código da Publicidade), só permite pubLicidade aos jogos da Santa Casa. Terá de

haver um atargamento da permissão de pubticidade a outras entidades.

A atteração do código da pubticidade é da competência do Governo. Esta tegistação

íoi aprovada em decreto-tei ao abrigo dos artigos 198.., n."1 e 200.", n.. .Í da

LOnSürurçao.

C. Estatuto do Banco de Portugal

O Banco de Portugal tem a competência de supervisão e fiscalização de todo o

sistema bancário. Esse poder decorre da sua tei orgânica (Lei n." 5/98, de 31 de

Janeiro), com as alteraçôes introduzidas pelos Decretos-Leis n," 118/2001, de 17 de
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Abrit, n." 50/2004, de 10 de Março, n." 3gt2OO7, de 20 de Feverejro, e n..31_A]ZO12,

de 10 de Fevereiro.

A tegatização do jogo onljne obrigará a munir o sistema bancário de instrumentos

suficientes para controlar e fiscatizar o sistema de pagamentos, nomeaoamente

tendo o poder de bloquear pagamentos de entidades que atuem à margem da tei.

Haverá por isso necessjdade de dotar o Banco de portugal de poder de íiscatização,

bem como dar poder às diversas instituiçôes bancárias por forma a dar execuçào às

determinações da entidade de supeMsão.

Chamamos a atenção que, dependendo das atterações a efetuar e sua extensão,

pÍovável que seja exigível a obtenção de uma tei de autorização tegislativa.

D. Estatuto tcP-aNAcolit

A intervenção da ANÁ,COM já foi suscitada por sentença judiciat. Nessa ocasÌao o

tribunal ordenou que a ANACOM btoqueasse o site da Betctic em portugal.

Embora se possa discutir se seria a entidade certa para ter semethante intervençao,

certo e que a ANACOM é dotada de competêncìas técnjcas em matéria de regulação,

que fazem com que se constitua numa opção credívet para se tornar a entidade com

competência em matéria de regutação técnica do universo do j ogo online.

Assim, será necessário dotar esta entidade de poderes para tat, através da atteraÇão

do seu estatuto (nomeadamente em matéria de atribuìções), publicado em anexo ao

Decreto-Lei n."309/2001, de 7 de Dezembro.
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Cabe ao Govemo, no uso das suâs competências proceder a tais atterações.

E. Apostas hipicas

As apostas hípicas estão regutadas por diptoma próprio- O Decreto-Lei n." 268192, de

29 de Novembro, deíine o quadro legal regutador da exptoraçãq@ì@s mútuas

hípicas dentro e fora dos hipódromos.

Será portanto mais adequado regular a sua

introduÍr no referido decreto-tei. 
I

reali

F. Entldadè Reguladorô

Para além dos diDlomas Comissão dever ser criada uma

se estende por todo o universo doEntidade Regutadora para o

jogo em casinos, bingo, apostas à cota etc.). será

nitorize e fiscalize o jogo ontine, quer do ponto de

Donto de üsta técnico. Caberá ao coverno a iniciativa da

G. Comissão Arbltral

Entende ainda esta Comissão que deve ser criada uma comissão arbitrat, para

analisar os atuais contratos de concessão entre o Estado e as concessionárias das

zonas de jogo. Na atual conjuntura é necessário existir uma entidade que esteja

l14e


	Relatorio-JogoOn-line_20120531_13_Modelos de regulação_CG.pdf
	Relatorio-JogoOn-line_20120531_14_130-139_CG.pdf
	Relatorio-JogoOn-line_20120531_15_CG.pdf

